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1. Przystàpienie do Unii Europejskiej (UE) otworzy Polsce drog´ do kolejnego etapu integracji
gospodarczej, którym jest cz∏onkostwo w strefie euro. Wst´pujàc do UE, Polska zobowiàzuje si´ w dal-
szej perspektywie do przyj´cia euro i, tym samym, prowadzenia wspólnej polityki pieni´˝nej z krajami
nale˝àcymi do unii monetarnej. Termin akcesji do wspólnego obszaru walutowego nie jest jednak
okreÊlony. Celem Raportu, przygotowanego przez analityków NBP, jest ocena korzyÊci i kosztów wpro-
wadzenia wspólnej waluty, pozwalajàca na wybranie optymalnej strategii przystàpienia do strefy eu-
ro. W Raporcie podj´to prób´ odpowiedzi na pytanie, jaki moment przyj´cia wspólnej waluty, uzale˝-
niony od spe∏nienia warunków cz∏onkostwa w unii monetarnej (kryteriów z Maastricht), jest dla Pol-
ski najkorzystniejszy. Kryteria z Maastricht mogà byç spe∏nione wczeÊniej lub póêniej. Analiza wskazu-
je, ˝e im wczeÊniej nastàpi spe∏nienie tych kryteriów i wprowadzenie euro – dzi´ki odpowiedniej po-
lityce gospodarczej – tym wi´ksze b´dà korzyÊci dla d∏ugofalowego wzrostu gospodarczego.

2. Kryteria z Maastricht obejmujà kryteria fiskalne, odnoszàce si´ do wielkoÊci deficytu sekto-
ra finansów publicznych i d∏ugu publicznego, oraz kryteria monetarne, dotyczàce stabilnoÊci cen,
wysokoÊci d∏ugoterminowych stóp procentowych oraz stabilnoÊci kursu walutowego. Kryteria
zbie˝noÊci z Maastricht stanowià nie tylko formalny warunek uczestnictwa Polski w unii walutowej,
lecz tak˝e podstaw´ stabilnoÊci makroekonomicznej, tworzàc warunki sprzyjajàce d∏ugofalowemu
wzrostowi gospodarczemu. Ich spe∏nienie otwiera zatem drog´ do euro i zarazem jest korzystne
dla tego wzrostu.

3. Zgodnie z fiskalnymi kryteriami zbie˝noÊci, kraj kandydujàcy do unii monetarnej nie mo˝e wy-
kazywaç planowanego lub faktycznego deficytu sektora finansów publicznych wy˝szego ni˝ 3% PKB,
a relacja jego d∏ugu publicznego do PKB nie powinna przekraczaç 60%. Kryterium inflacyjne jest spe∏-
nione, jeÊli tempo wzrostu cen w kraju ubiegajàcym si´ o cz∏onkostwo w unii monetarnej nie przekra-
cza w okresie referencyjnym o wi´cej ni˝ 1,5 pkt. proc. Êredniej inflacji w trzech krajach UE o najbar-
dziej stabilnych cenach. Zgodnie z kryterium zbie˝noÊci stóp procentowych, d∏ugoterminowa stopa
procentowa nie mo˝e przekraczaç o wi´cej ni˝ 2 pkt. proc. Êredniej z takich stóp w trzech krajach UE
charakteryzujàcych si´ najwi´kszà stabilnoÊcià cen. Od kraju zamierzajàcego przystàpiç do unii mone-
tarnej wymagane jest równie˝ co najmniej dwuletnie uczestnictwo w europejskim Mechanizmie Kur-
sowym II (ang. Exchange Rate Mechanism II – ERM II). W tym czasie kurs waluty krajowej powinien
utrzymywaç si´ w ustalonym paÊmie wahaƒ wzgl´dem parytetu centralnego, nie szerszym ni˝
+/-15%. Ponadto, w okresie uczestnictwa w systemie ERM II nie mogà wystàpiç powa˝ne napi´cia
na rynku walutowym, w szczególnoÊci przybierajàce form´ dewaluacji kursu centralnego.

4. W listopadzie 2003 r. Polska spe∏nia∏a kryterium inflacyjne, kryterium d∏ugoterminowych stóp
procentowych oraz kryterium d∏ugu publicznego. Spe∏nienie kryterium deficytu sektora finansów pu-
blicznych wymaga przeprowadzenia g∏´bokich reform ograniczajàcych wydatki publiczne oraz
usprawnienia zarzàdzania finansami publicznymi. Kryterium kursowe b´dzie mog∏o zostaç spe∏nione
dopiero po przystàpieniu Polski do systemu ERM II. Jego realizacja b´dzie uwarunkowana prowadze-
niem wiarygodnej polityki makroekonomicznej. 

5. Decyzja o przyj´ciu Polski do wspólnego obszaru walutowego zostanie podj´ta przez Rad´
UE ds. Ekonomicznych i Finansowych na podstawie wniosków zawartych w Raportach o Konwergen-
cji, przygotowanych przez Komisj´ Europejskà i Europejski Bank Centralny (EBC). B´dà one zawieraç
ocen´ przygotowania polskiej gospodarki do uczestnictwa w unii monetarnej.

6. Cz∏onkostwo w unii walutowej oznacza rezygnacj´ z niezale˝nej polityki stopy procentowej
oraz p∏ynnego kursu walutowego. Nie b´dà wi´c one mog∏y s∏u˝yç do ∏agodzenia wahaƒ koniunktury
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gospodarczej w sytuacji pojawienia si´ wstrzàsów asymetrycznych, czyli takich, które wywierajà zró˝ni-
cowany wp∏yw na gospodarki Polski i strefy euro. Wià˝e si´ to z ryzykiem wzrostu wahaƒ produkcji, za-
trudnienia i konsumpcji prywatnej po wprowadzeniu euro. WielkoÊç kosztu zwiàzanego z utratà auto-
nomii polityki monetarnej zale˝eç b´dzie od tego, jak skuteczna b´dzie polityka pieni´˝na EBC w sta-
bilizowaniu procesów gospodarczych w Polsce w porównaniu z krajowà politykà pieni´˝nà.

7. O ile nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e niezale˝na polityka stopy procentowej mo˝e stanowiç sku-
teczne narz´dzie ∏agodzenia wahaƒ koniunktury, o tyle stabilizujàca rola p∏ynnego kursu walutowego
w gospodarce jest ograniczona. P∏ynny kurs walutowy mo˝e stanowiç zarówno mechanizm ograni-
czajàcy wahania gospodarcze, jak i êród∏o zaburzeƒ, zwi´kszajàcych te wahania. SkutecznoÊç swo-
bodnie kszta∏tujàcego si´ kursu walutowego w neutralizowaniu pojawiajàcych si´ w gospodarce
wstrzàsów zale˝y od tego, w jakim stopniu odzwierciedla on fundamenty gospodarcze. W warunkach
globalizacji rynków finansowych oraz rosnàcej mobilnoÊci mi´dzynarodowych przep∏ywów kapita∏o-
wych wzrasta rola czynników spoza sfery realnej w kszta∏towaniu kursów walut. Oczekiwania doty-
czàce premii za ryzyko oraz przysz∏ej Êcie˝ki stóp procentowych banku centralnego, jak równie˝ przy-
czyny tkwiàce w naturze rynków finansowych, mogà powodowaç, ˝e kurs walutowy odchyla si´
od poziomu spójnego z równowagà makroekonomicznà.

8. Przy braku autonomicznej polityki monetarnej gospodarka powinna dysponowaç innymi sku-
tecznymi mechanizmami pozwalajàcymi neutralizowaç wstrzàsy asymetryczne. Im lepiej dzia∏ajà te
mechanizmy, tym ni˝szy jest koszt uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym.

9. Rynek pracy jest skutecznym mechanizmem niwelujàcym negatywne skutki wstrzàsów asy-
metrycznych, gdy charakteryzuje si´ znacznà mobilnoÊcià si∏y roboczej lub wysokà elastycznoÊcià p∏ac.
Przep∏ywy si∏y roboczej oraz dyscyplina p∏acowa zmniejszajà skal´ koniecznych dostosowaƒ w sferze
produkcji i zatrudnienia w sytuacji wystàpienia wstrzàsów gospodarczych. Polska si∏a robocza charak-
teryzuje si´ ma∏à mobilnoÊcià w uk∏adzie mi´dzynarodowym ze wzgl´du na bariery j´zykowe, kultu-
rowe, niedopasowanie kwalifikacji pracowników, niskà sk∏onnoÊç do migracji oraz ograniczenia insty-
tucjonalne w dost´pie do rynków pracy niektórych krajów Unii Europejskiej. ElastycznoÊç p∏ac jest
w Polsce niska, zaÊ stopieƒ regulacji polskiego rynku pracy stosunkowo wysoki. Polski rynek pracy nie
stanowi zatem w pe∏ni efektywnego mechanizmu przeciwdzia∏ania skutkom negatywnych wstrzàsów
asymetrycznych. Warunkiem poprawy jego skutecznoÊci jest zwi´kszenie elastycznoÊci kszta∏towania
wynagrodzeƒ i innych warunków zatrudnienia w przedsi´biorstwach.

10. Polityka fiskalna jest drugim, obok rynku pracy, instrumentem dostosowawczym ogranicza-
jàcym wahania produkcji i zatrudnienia w warunkach wstrzàsów asymetrycznych. Wp∏yw tej polityki
na gospodark´ mo˝e si´ dokonywaç g∏ównie poprzez dzia∏anie tzw. automatycznych stabilizatorów.
Powodujà one automatycznà zmian´ deficytu bud˝etowego w reakcji na wahania koniunktury, dzia-
∏ajàc jako czynnik stabilizujàcy popyt krajowy. Badania wskazujà, ˝e optymalna polityka fiskalna pole-
ga na zapewnieniu swobodnego dzia∏ania automatycznych stabilizatorów przy jednoczesnym ograni-
czeniu dyskrecjonalnej polityki w∏adz fiskalnych, co znajduje odzwierciedlenie w zasadach Paktu Sta-
bilnoÊci i Wzrostu. Finanse publiczne w Polsce wykazujà obecnie wysoki deficyt strukturalny. Dla od-
budowania stabilizacyjnej funkcji polityki fiskalnej, a tym samym zmniejszenia kosztów uczestnictwa
we wspólnym obszarze walutowym, konieczna jest kompleksowa reforma finansów publicznych,
skoncentrowana na redukcji wydatków. 

11. Koszty cz∏onkostwa w unii walutowej zale˝à te˝ od podatnoÊci gospodarki na wstrzàsy asy-
metryczne. Jej podstawowym wyznacznikiem jest stopieƒ synchronizacji cykli koniunkturalnych z go-
spodarkami tworzàcymi uni´ monetarnà. Badania wskazujà, ˝e ze wzgl´du na wyst´pujàce mi´dzy
Polskà i krajami strefy euro silne powiàzania handlowe synchronizacja cykli koniunkturalnych w Polsce
i strefie euro jest umiarkowanie wysoka. Ponadto, zwi´ksza si´ integracja ekonomiczna mi´dzy obie-
ma gospodarkami, czego konsekwencjà jest systematyczny wzrost ich cyklicznej zbie˝noÊci. W struk-
turze wymiany handlowej pomi´dzy Polskà i strefà euro roÊnie udzia∏ handlu wewnàtrzga∏´ziowego,
majàcego podstawowe znaczenie dla trwa∏oÊci synchronizacji cykli koniunkturalnych.
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12. Mo˝na oczekiwaç, ˝e przystàpienie do Unii Europejskiej i strefy euro dodatkowo przyczyni
si´ do zwi´kszenia cyklicznej zbie˝noÊci mi´dzy Polskà a krajami unii monetarnej oraz zwi´kszenia
efektywnoÊci alternatywnych w stosunku do kursu walutowego mechanizmów dostosowawczych, co
ograniczy koszt rezygnacji z niezale˝nej polityki pieni´˝nej. Od chwili uzyskania cz∏onkostwa w UE
wi´kszej synchronizacji cykli koniunkturalnych oraz zwi´kszonej dyscyplinie p∏acowej w przedsi´bior-
stwach b´dzie sprzyjaç obj´cie Polski zasadami Paktu StabilnoÊci i Wzrostu, zwiàzane z ograniczeniem
przestrzeni dla dyskrecjonalnej polityki fiskalnej. Do zwi´kszenia elastycznoÊci p∏ac powinno si´ tak˝e
przyczyniç trwa∏e wyeliminowanie mo˝liwoÊci dostosowaƒ kursowych na skutek wprowadzenia euro.
Wprowadzeniu wspólnej waluty towarzyszyç b´dzie równie˝ o˝ywienie wymiany handlowej z krajami
unii monetarnej oraz wyeliminowanie asymetrycznego oddzia∏ywania niejednolitej polityki stóp pro-
centowych Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego (NBP), prowadzàce
do zwi´kszenia zbie˝noÊci cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro.

13. Przystàpienie do strefy euro wymaga spe∏nienia kryterium stabilnoÊci cen. W szczególnym
przypadku mo˝e si´ to wiàzaç z koniecznoÊcià obni˝enia inflacji w okresie referencyjnym poni˝ej przy-
j´tego przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej (RPP) ciàg∏ego celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc). Mog∏oby
to rodziç koszt w postaci przejÊciowego obni˝enia tempa wzrostu gospodarczego. Nie wiadomo jed-
nak, jak w okresie poprzedzajàcym przystàpienie Polski do wspólnego obszaru walutowego ukszta∏-
tuje si´ wartoÊç referencyjna. Dla zbadania ewentualnych kosztów wynikajàcych z ograniczenia tem-
pa wzrostu cen przyj´to ostro˝ne za∏o˝enie, ˝e wartoÊç referencyjna ukszta∏tuje si´ na bardzo niskim
poziomie i spe∏nienie kryterium inflacyjnego wymagaç b´dzie obni˝enia inflacji na okres oko∏o roku
o 1 pkt proc. w stosunku do celu inflacyjnego. Do oszacowania skali zmniejszenia tempa wzrostu go-
spodarczego, wynikajàcego z koniecznoÊci obni˝enia inflacji, wykorzystano dwa podejÊcia – symula-
cj´ na podstawie makroekonometrycznego modelu polskiej gospodarki ECMOD oraz podejÊcie wyko-
rzystujàce krzywà Philipsa i koncepcj´ sacrifice ratio. Symulacje przeprowadzone w modelu ECMOD
oparto na dwóch scenariuszach – monetarnym, w którym inflacja zostaje obni˝ona wskutek zwi´k-
szenia restrykcyjnoÊci polityki pieni´˝nej – oraz fiskalnym, zak∏adajàcym zmniejszenie tempa wzrostu
cen w wyniku ograniczenia wydatków rzàdowych. Symulacje wskazujà, ˝e dla spe∏nienia inflacyjnego
kryterium zbie˝noÊci konieczne b´dzie obni˝enie PKB ∏àcznie w ciàgu dwóch lat o oko∏o 0,3-0,8%
w stosunku do scenariusza z wy˝szà inflacjà. W konsekwencji ewentualne, przejÊciowe zmniejszenie
tempa wzrostu gospodarczego nie b´dzie znaczàce. Poniewa˝ obliczenia zosta∏y wykonane przy za-
∏o˝eniu, ˝e wartoÊç referencyjna ukszta∏tuje si´ na bardzo niskim poziomie, wyniki analizy mogà byç
traktowane jako górna granica potencjalnego kosztu spe∏nienia kryterium inflacyjnego.

14. Przystàpienie do strefy euro przyniesie wa˝ne i trwa∏e korzyÊci dla polskiej gospodarki. Mo˝-
na wÊród nich wyró˝niç bezpoÊrednie skutki integracji monetarnej, zwiàzane z jednorazowà i trwa∏à
zmianà warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, oraz korzyÊci d∏ugookresowe, wynikajàce
z procesów dostosowawczych uruchomionych przez przyj´cie euro.

15. BezpoÊrednim skutkiem przystàpienia Polski do unii monetarnej b´dzie eliminacja kosztów
transakcyjnych zwiàzanych z istnieniem kursu wymiany z∏otego do euro. Uwolnienie zasobów pracy
i kapita∏u dotychczas zaanga˝owanych w obs∏ug´ operacji walutowych oraz ich alternatywne produk-
tywne wykorzystanie przyczynià si´ do wzrostu PKB. Drugà bezpoÊrednià zmianà wynikajàcà z przy-
stàpienia do wspólnego obszaru walutowego jest eliminacja ryzyka kursowego pomi´dzy Polskà i stre-
fà euro. B´dzie ona prowadziç do spadku krajowych stóp procentowych o wielkoÊç zawartej w nich
premii za ryzyko kursowe, a tym samym do obni˝enia kosztu kapita∏u. Zmiany warunków prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej po przystàpieniu Polski do strefy euro uruchomià liczne procesy dosto-
sowawcze, których skutkiem b´dzie zwi´kszenie tempa d∏ugofalowego wzrostu gospodarczego. 

16. Mo˝na oczekiwaç, ˝e wprowadzenie wspólnej waluty przyczyni si´ do wzrostu inwestycji.
Inwestycje krajowe wzrosnà dzi´ki obni˝eniu kosztu kapita∏u wynikajàcego z eliminacji premii za ryzy-
ko kursowe zawartej w stopach procentowych. Z kolei zwi´kszonemu nap∏ywowi kapita∏u zagranicz-
nego, zw∏aszcza o charakterze d∏ugoterminowym, b´dzie sprzyjaç wzrost stabilnoÊci makroekono-
micznej kraju oraz eliminacja ryzyka kursowego. Brak ryzyka kursowego pomi´dzy Polskà i strefà euro
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powinien równie˝ doprowadziç do o˝ywienia wymiany handlowej oraz zwiàzanych z nià korzyÊci, ta-
kich jak: zwi´kszenie specjalizacji i skali produkcji, wzrost inwestycji oraz transfer do kraju najnowszych
technologii i wiedzy. 

17. Jednà z najwa˝niejszych korzyÊci z uczestnictwa Polski we wspólnym obszarze walutowym jest
towarzyszàce mu nieodwracalne wyeliminowanie ryzyka kryzysu walutowego oraz wzrost wiarygodno-
Êci polityki makroekonomicznej, prowadzàce do spadku ryzyka makroekonomicznego kraju. Tym samym
po wprowadzeniu euro zmniejszy si´ ryzyko wystàpienia destabilizujàcych gospodark´ gwa∏townych
przep∏ywów kapita∏owych. Powinno to sprzyjaç nap∏ywowi d∏ugoterminowego kapita∏u zagranicznego
i zmniejszeniu bariery rozwojowej, jakà stanowi w Polsce niski poziom oszcz´dnoÊci krajowych.

18. Przyj´cie wspólnej waluty przyczyni si´ do integracji polskiego rynku finansowego ze strefà
euro, co b´dzie prowadziç do poprawy warunków finansowania polskich przedsi´biorstw. Przedsi´-
biorstwa b´dà mia∏y lepszy dost´p do g∏´bokich rynków finansowych strefy euro, co umo˝liwi im za-
spokajanie zapotrzebowania na us∏ugi finansowe niedost´pne w kraju oraz wybór najbardziej konku-
rencyjnych poÊredników finansowych. Zmniejszenie ryzyka makroekonomicznego kraju, eliminacja
wahaƒ kursowych, a tak˝e spadek kosztów transakcyjnych oraz tendencja do ich wyrównywania si´
na wspólnym obszarze walutowym b´dà prowadziç do silniejszego powiàzania cen papierów warto-
Êciowych z czynnikami ze sfery realnej, a tym samym lepszej alokacji kapita∏u. Przystàpienie do strefy
euro przyczyni si´ równie˝ do wzrostu konkurencji na krajowym rynku finansowym, prowadzàcego
do zwi´kszenia wydajnoÊci poÊredników finansowych oraz obni˝enia kosztu oferowanych przez nich
us∏ug.

19. Wprowadzenie wspólnej waluty wraz z towarzyszàcà mu eliminacjà ryzyka kursowego
i kosztów transakcyjnych b´dzie prowadziç do lepszej porównywalnoÊci cen oraz wzrostu konku-
rencji na rynku dóbr i us∏ug. Wzrost konkurencji przyczyni si´ do lepszej alokacji pracy i kapita∏u
oraz zwi´kszenia presji na efektywne wykorzystanie dost´pnych zasobów, co spowoduje wzrost wy-
dajnoÊci czynników wytwórczych. Zwi´kszona konkurencja zintensyfikuje równie˝ proces wprowa-
dzania innowacji i najnowszych technologii, majàcych podstawowe znaczenie dla d∏ugofalowego
wzrostu gospodarczego. 

20. Przedstawiona w Raporcie symulacja stanowi prób´ przybli˝enia skali korzyÊci zwiàzanych
ze spadkiem stóp procentowych oraz nap∏ywem do kraju bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych
w wyniku przystàpienia do wspólnego obszaru walutowego. Zosta∏a ona przeprowadzona w ramach
kilku scenariuszy ró˝niàcych si´ za∏o˝eniami co do terminu akcesji oraz wielkoÊci nap∏ywu bezpoÊred-
nich inwestycji zagranicznych. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla wariantu zak∏adajàcego – dzi´ki
wczeÊniejszym dzia∏aniom przygotowawczym – przystàpienie do strefy euro w 2007 r. oraz wzrost
bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych Êrednio o 1% PKB w okresie od momentu akcesji do koƒca
okresu symulacji. Dolne granice otrzymanych szacunków odpowiadajà natomiast sytuacji, w której
Polska stanie si´ cz∏onkiem unii monetarnej w 2010 r., a przyj´cie wspólnej waluty nie b´dzie prowa-
dzi∏o do dodatkowego nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich. 

21. Przedstawione w Raporcie symulacje wskazujà, ˝e wa˝nym efektem wprowadzenia euro
b´dzie wzrost inwestycji. W stosunku do scenariusza bazowego, zak∏adajàcego trwa∏e pozostawanie
Polski poza strefà euro, Êrednioroczne tempo wzrostu inwestycji zwi´kszy si´ – w zale˝noÊci od sce-
nariusza akcesji do strefy euro – o oko∏o 0,5–1,0 pkt. proc., natomiast w 2030 r. poziom inwestycji
b´dzie wy˝szy o oko∏o 13,6 – 28,3%. Przystàpienie do wspólnego obszaru walutowego przyczyni si´
do trwa∏ego zwi´kszenia Êredniorocznego tempa wzrostu PKB o oko∏o 0,2–0,4 pkt. proc., natomiast
w 2030 r. poziom PKB b´dzie wy˝szy o 5,6–11,8% w stosunku do scenariusza bazowego. W wyniku
wprowadzenia euro w Polsce nastàpi znaczàcy wzrost dobrobytu. Ârednioroczne tempo wzrostu kon-
sumpcji prywatnej po przystàpieniu do unii monetarnej wzroÊnie o 0,16–0,37 pkt. proc., a w 2030 r.
poziom konsumpcji b´dzie wy˝szy o oko∏o 4,4–10% w porównaniu ze scenariuszem bazowym. Mo˝-
na oczekiwaç, ˝e wy˝szemu tempu wzrostu gospodarczego w warunkach cz∏onkostwa w strefie eu-
ro b´dzie towarzyszyç pogorszenie salda bilansu handlowego. W 2030 r. zwi´kszenie nadwy˝ki im-
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portu nad eksportem w relacji do PKB wyniesie oko∏o 1,3-3 pkt. proc. w porównaniu ze scenariuszem
bazowym. W warunkach unii monetarnej nie b´dzie to jednak zagro˝eniem dla równowagi makro-
ekonomicznej ze wzgl´du na brak ryzyka wystàpienia kryzysu walutowego. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w sy-
mulacji ograniczono si´ wy∏àcznie do analizy wp∏ywu obni˝onego kosztu kapita∏u oraz nap∏ywu za-
granicznych inwestycji bezpoÊrednich na podstawowe kategorie makroekonomiczne w d∏ugim okre-
sie. Mo˝na przyjàç, ˝e po uwzgl´dnieniu pozosta∏ych, trudnych do zmierzenia korzyÊci z uczestnictwa
w unii walutowej przyspieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost dobrobytu b´dà wi´ksze ni˝ przed-
stawione szacunki.

22. Wyniki badaƒ prowadzà do wniosku, ˝e korzystne dla Polski jest stworzenie warunków
umo˝liwiajàcych jak najszybsze wejÊcie do unii monetarnej. D∏ugookresowe tempo wzrostu gospodar-
czego oraz konsumpcji jest w scenariuszu szybkiej akcesji najwi´ksze zarówno przy uwzgl´dnieniu do-
datkowego nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, jak i w wariancie, w którym ten efekt
nie wyst´puje. Przyj´cie za cel wczeÊniejszego przystàpienia do strefy euro stanowi∏oby równie˝ im-
puls do szybszego przeprowadzenia koniecznych reform strukturalnych oraz zmian w polityce makro-
ekonomicznej warunkujàcych osiàgni´cie stabilnego i d∏ugofalowego wzrostu gospodarczego. Ponad-
to, opóênianie wprowadzenia euro pogorszy∏oby pozycj´ konkurencyjnà Polski w pozyskiwaniu bez-
poÊrednich inwestycji zagranicznych.

23. Polityka gospodarcza, prowadzona na drodze do cz∏onkostwa we wspólnym obszarze wa-
lutowym b´dzie musia∏a zapewniç jednoczesnà realizacj´ wszystkich kryteriów zbie˝noÊci w warun-
kach uczestnictwa w systemie quasi-sztywnego kursu walutowego ERM II. Podstawowe znaczenie b´-
dzie mia∏a w tym okresie odpowiednia koordynacja polityki pieni´˝nej i fiskalnej oraz ustalenie pary-
tetu centralnego z∏otego do euro na w∏aÊciwym poziomie, spójnym z równowagà d∏ugookresowà.
Zbyt s∏aby kurs centralny wiàza∏by si´ ze zwi´kszonà presjà inflacyjnà, co mog∏oby podwa˝yç wiary-
godnoÊç Êcie˝ki integracji monetarnej. Ustalenie parytetu centralnego na poziomie przewartoÊciowa-
nym prowadzi∏oby z kolei do spadku konkurencyjnoÊci gospodarki i mog∏oby si´ staç poÊrednià przy-
czynà ataków spekulacyjnych na kurs z∏otego.

24. DoÊwiadczenia krajów realizujàcych polityk´ pieni´˝nà w warunkach quasi-sztywnego kursu
walutowego wskazujà, ˝e system ten nara˝ony jest na ataki spekulacyjne. Prawdopodobieƒstwo wystà-
pienia zaburzeƒ na rynku walutowym w okresie uczestnictwa w ERM II pot´guje równie˝ stosowana do-
tychczas interpretacja kryterium kursowego, akcentujàca wi´kszà tolerancj´ dla aprecjacji kursu w sto-
sunku do centralnego parytetu. W konsekwencji okres cz∏onkostwa Polski w ERM II powinien byç jak naj-
krótszy, a uczestnictwo w tym mechanizmie powinno mieç miejsce w ramach szerokiego pasma dopusz-
czalnych wahaƒ wzgl´dem centralnego parytetu (+/-15%). Ponadto, do chwili przystàpienia do tego sys-
temu polityka pieni´˝na powinna byç prowadzona w warunkach p∏ynnego kursu walutowego, zapew-
niajàcego pe∏nà swobod´ realizacji polityki pieni´˝nej zorientowanej na utrzymanie stabilnych cen.

25. Ograniczenie tempa wzrostu cen w okresie uczestnictwa w systemie ERM II, konieczne dla
spe∏nienia kryterium inflacyjnego, mo˝e zostaç osiàgni´te poprzez zacieÊnienie fiskalne lub prowadze-
nie restrykcyjnej polityki monetarnej. Analiza wskazuje, ˝e zarówno z punktu widzenia minimalizacji za-
gro˝eƒ zwiàzanych z realizacjà kryteriów konwergencji, jak i d∏ugofalowego wzrostu gospodarczego
optymalnym uk∏adem polityki makroekonomicznej, zapewniajàcym spe∏nienie kryteriów zbie˝noÊci, jest
po∏àczenie zacieÊnienia fiskalnego z umiarkowanie restrykcyjnà politykà monetarnà. Osiàgni´ciu po˝à-
danego obni˝enia inflacji w scenariuszu fiskalnym towarzyszy mniejsze ryzyko wystàpienia napi´ç kur-
sowych ni˝ w scenariuszu monetarnym oraz wi´kszy margines bezpieczeƒstwa w realizacji kryteriów fi-
skalnych. Scenariusz ten sprzyja równie˝ zwi´kszeniu wiarygodnoÊci polityki makroekonomicznej.

26. Przedstawiona w Raporcie analiza wskazuje, ˝e bilans kosztów i korzyÊci przystàpienia
do strefy euro b´dzie pozytywny. Pozwala ona przyjàç, ˝e koszt zwiàzany z utratà niezale˝nej polityki
monetarnej po wprowadzeniu euro b´dzie niewielki, a korzyÊci znaczàce. Wskazuje na to wysoki sto-
pieƒ integracji gospodarczej Polski ze strefà euro, ograniczona skutecznoÊç p∏ynnego kursu walutowe-
go w ∏agodzeniu wahaƒ gospodarczych oraz prawdopodobne zwi´kszenie skutecznoÊci mechanizmów
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dostosowawczych na rynku pracy i w polityce fiskalnej po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej i stre-
fy euro. Niewielkie jest zatem ryzyko, ˝e po przystàpieniu Polski do unii monetarnej polityka EBC b´dzie
nieodpowiednia dla polskiej gospodarki. Natomiast ewentualne, krótkookresowe obni˝enie dynamiki
PKB, wynikajàce z koniecznoÊci spe∏nienia inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci, b´dzie nieznaczne w po-
równaniu z d∏ugookresowymi pozytywnymi skutkami dla wzrostu gospodarczego, które wystàpià
w Polsce po wprowadzeniu wspólnej waluty. Przystàpienie do strefy euro umo˝liwi zatem Polsce trwa-
∏e i znaczne podniesienie poziomu PKB i konsumpcji przy prawdopodobnie niewielkim wzroÊcie wahaƒ
tych kategorii. Tym samym wprowadzenie euro b´dzie si´ wiàzaç ze wzrostem dobrobytu.
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Wprowadzenie

W dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. spo∏eczeƒstwo polskie w referendum opowiedzia∏o si´ za przy-
stàpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Tym samym w maju 2004 r., po zakoƒczeniu procesu
ratyfikacyjnego, Polska stanie si´ pe∏noprawnym cz∏onkiem Wspólnot Europejskich. Zamknie to pro-
ces staraƒ naszego kraju o przyj´cie do grona paƒstw cz∏onkowskich i jednoczeÊnie otworzy etap przy-
gotowaƒ do wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej – euro.

Wst´pujàc do UE Polska, podobnie jak dziewi´ç pozosta∏ych nowych krajów cz∏onkowskich, zo-
bowiàzuje si´ w dalszej perspektywie do przystàpienia do strefy euro oraz prowadzenia wspólnej po-
lityki pieni´˝nej z krajami nale˝àcymi do tej strefy. Decyzj´ w tej sprawie podj´to w czerwcu 1993 r.
na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze. Wyznaczono wtedy warunki cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej dla krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej (tzw. kryteria kopenhaskie), wÊród których znala-
z∏o si´ m.in. zobowiàzanie paƒstw przyst´pujàcych w przysz∏oÊci do UE do uczestnictwa w obszarze
wspólnej waluty.

Z chwilà przystàpienia do Unii Europejskiej (UE) Polska uzyska niepe∏ny status kraju cz∏onkow-
skiego Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), stajàc si´ tzw. krajem z derogacjà (ang. member state
with derogation). Taki stan prawny nak∏ada na polskà polityk´ gospodarczà obowiàzek sprostania no-
minalnym kryteriom zbie˝noÊci (ang. convergence criteria) zapisanym w Traktacie ustanawiajàcym
Wspólnot´ Europejskà (ang. the Treaty establishing the European Community), zwanym dalej Trakta-
tem. Po ich spe∏nieniu kraj jest formalnie gotowy do przyj´cia wspólnej europejskiej waluty. Traktat nie
narzuca Polsce konkretnego terminu spe∏nienia kryteriów ani daty przystàpienia do unii walutowej. Po-
wa˝nym wyzwaniem stojàcym obecnie przed w∏adzami naszego kraju jest wybór w∏aÊciwej strategii
wejÊcia do strefy euro, uwzgl´dniajàcej bilans korzyÊci i kosztów wprowadzenia wspólnej waluty. 

Narodowy Bank Polski (NBP) aktywnie uczestniczy w procesie integracji Polski z Unià Europejskà
od 1991 r. Bank centralny bra∏ czynny udzia∏ w negocjacjach Umowy Stowarzyszeniowej mi´dzy Pol-
skà a Wspólnotami Europejskimi, a nast´pnie w procesie negocjacji cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
NBP prowadzi dzia∏ania zmierzajàce do dostosowania przepisów prawnych dotyczàcych bankowoÊci,
statystyki oraz systemu p∏atniczego do wymogów obowiàzujàcych w Europejskim Systemie Banków
Centralnych (ESBC) oraz uczestniczy w zainicjowanym przez Komisj´ Europejskà Przedakcesyjnym Pro-
gramie Gospodarczym (ang. Pre-accession Economic Program – PEP). Niniejszy Raport, przygotowany
przez analityków NBP, jest kolejnym elementem dzia∏aƒ wspierajàcych integracj´ Polski ze strukturami
gospodarczymi UE. 

Przystàpienie do strefy euro jest inwestycjà w d∏ugofalowy wzrost gospodarczy. Integracja mo-
netarna uruchamia mechanizmy prowadzàce do wzrostu aktywnoÊci inwestycyjnej, o˝ywienia wymia-
ny handlowej oraz zwi´kszenia wydajnoÊci pracy i kapita∏u, stajàc si´ tym samym dêwignià rozwoju go-
spodarki. Osiàgni´cie trwa∏ego przyÊpieszenia wzrostu gospodarczego jest jednak uwarunkowane po-
niesieniem pewnych nak∏adów. Zasadniczym kosztem wynikajàcym z przystàpienia do unii walutowej
jest utrata mo˝liwoÊci prowadzenia niezale˝nej polityki monetarnej. Wià˝e si´ to z ryzykiem, ˝e polity-
ka pieni´˝na Europejskiego Banku Centralnego (EBC) po akcesji Polski do strefy euro b´dzie mniej od-
powiednia dla polskiej gospodarki ni˝ polityka pieni´˝na NBP, prowadzona w warunkach p∏ynnego kur-
su walutowego i swobody kszta∏towania stóp procentowych. Nie mo˝na równie˝ wykluczyç, ˝e przy-
stàpienie do unii monetarnej b´dzie zwiàzane z koniecznoÊcià obni˝enia inflacji w celu spe∏nienia kry-
terium stabilnoÊci cen, któremu towarzyszyç b´dzie przejÊciowe spowolnienie wzrostu gospodarczego. 

WielkoÊç kosztów zwiàzanych z cz∏onkostwem w strefie euro zale˝y w g∏ównej mierze od te-
go, czy polityka pieni´˝na EBC b´dzie adekwatna do sytuacji gospodarczej w Polsce po przystàpieniu
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do unii walutowej. AdekwatnoÊç wspólnej polityki monetarnej dla polskiej gospodarki mo˝na oceniaç
na podstawie tego, w jakim stopniu polityka ta b´dzie si´ przyczynia∏a do ograniczania w Polsce wa-
haƒ produkcji i zatrudnienia. Ocena ta musi braç pod uwag´ takie czynniki, jak skutecznoÊç p∏ynne-
go kursu walutowego i autonomicznej polityki stóp procentowych w neutralizowaniu pojawiajàcych
si´ w gospodarce wstrzàsów oraz stopieƒ integracji gospodarczej Polski z krajami strefy euro. Si∏a
i struktura powiàzaƒ gospodarczych decydujà o poziomie synchronizacji cykli koniunkturalnych mi´-
dzy krajami. Zbie˝noÊç cykli koniunkturalnych ma podstawowe znaczenie dla mo˝liwoÊci wykorzysty-
wania wspólnej polityki pieni´˝nej do stabilizowania wahaƒ koniunktury w poszczególnych krajach
uczestniczàcych w unii monetarnej. Koszt przystàpienia do unii walutowej zale˝y ponadto od skutecz-
noÊci mechanizmów dostosowawczych spoza sfery pieni´˝nej w ∏agodzeniu wahaƒ produkcji i zatrud-
nienia. Elastyczny rynek pracy i polityka fiskalna mogà neutralizowaç pojawiajàce si´ w gospodarce
wstrzàsy, ograniczajàc tym samym koszty rezygnacji z autonomicznej polityki pieni´˝nej.

Skala korzyÊci wynikajàcych z cz∏onkostwa w unii monetarnej zale˝y od tego, w jakim stopniu
– zwiàzany z przystàpieniem do strefy euro – spadek stóp procentowych pobudzi inwestycje krajowe,
jak du˝y b´dzie nap∏yw zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich w wyniku wyeliminowania ryzyka kur-
sowego oraz spadku ryzyka makroekonomicznego oraz jak silnie wprowadzenie wspólnej waluty przy-
czyni si´ do wzrostu wymiany handlowej. Na wielkoÊç korzyÊci z przystàpienia do strefy euro b´dà
mia∏y wp∏yw równie˝ pozytywne efekty wzrostu konkurencji oraz integracji rynków finansowych. 

Zarówno ostateczny bilans korzyÊci i kosztów uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym,
jak i termin wprowadzenia euro w Polsce zale˝eç b´dà od tego, jaka polityka makroekonomiczna b´-
dzie prowadzona na drodze do cz∏onkostwa w strefie euro. Polityka ta powinna sprzyjaç spe∏nieniu
kryteriów nominalnej konwergencji, przy jednoczesnej minimalizacji zagro˝eƒ zwiàzanych z tym pro-
cesem. W szczególnoÊci decydujàce znaczenie b´dzie mia∏ wybór takiego uk∏adu polityki monetarnej
i fiskalnej w okresie uczestnictwa w europejskim Mechanizmie Kursowym II (ang. Exchange Rate Me-
chanism II – ERM II), który b´dzie sprzyja∏ stabilizacji kursu walutowego przy jednoczesnym spe∏nieniu
inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci. Wa˝nà przes∏ankà stabilnoÊci kursu w systemie ERM II b´dzie te˝
ustalenie centralnego parytetu z∏otego do euro na w∏aÊciwym poziomie. 

Choç decyzja o przystàpieniu Polski do strefy euro zosta∏a ju˝ podj´ta, bilans korzyÊci i kosz-
tów z tym zwiàzanych, przedstawiony w niniejszym Raporcie, ma zasadnicze znaczenie dla wybo-
ru momentu przystàpienia do unii walutowej. Analiza pozwala ponadto uwypukliç s∏aboÊci polskiej
gospodarki utrudniajàce pe∏ne wykorzystanie szansy, jakà niesie ze sobà cz∏onkostwo w strefie eu-
ro. Umo˝liwia ona wyciàgni´cie wniosków, jakà polityk´ makroekonomicznà nale˝y prowadziç, by
ograniczyç wyst´pujàce s∏aboÊci oraz zmaksymalizowaç korzyÊci z wejÊcia do unii monetarnej. Ce-
lem Raportu jest równie˝ udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaka strategia przystàpienia do strefy
euro, rozstrzygajàca o kszta∏cie polityki makroekonomicznej oraz Êcie˝ce czasowej integracji mone-
tarnej, jest najkorzystniejsza.

Niniejszy Raport ma nast´pujàcà struktur´. 

W pierwszym rozdziale omówiono formalne warunki przyj´cia przez Polsk´ wspólnej walu-
ty, zarysowane w Traktacie.

W drugim rozdziale dokonano analizy potencjalnych kosztów i zagro˝eƒ zwiàzanych z przy-
j´ciem euro. W pierwszej kolejnoÊci przedstawiono d∏ugookresowe koszty wynikajàce z utraty auto-
nomii polityki pieni´˝nej jako narz´dzia stabilizowania gospodarki. W tej cz´Êci Raportu oceniono sku-
tecznoÊç p∏ynnego kursu walutowego w amortyzowaniu pojawiajàcych si´ w gospodarce zaburzeƒ.
Nast´pnie omówiono alternatywne mechanizmy neutralizujàce negatywne skutki wstrzàsów asyme-
trycznych oraz oceniono podatnoÊç polskiej gospodarki na tego rodzaju wstrzàsy. Ostatnia cz´Êç roz-
dzia∏u poÊwi´cona jest analizie krótkookresowego kosztu zwiàzanego z koniecznoÊcià spe∏nienia in-
flacyjnego kryterium zbie˝noÊci.
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W trzecim rozdziale przedstawiono korzyÊci z przystàpienia Polski do strefy euro. Wskazano
w nim, ˝e w wyniku przyj´cia wspólnej waluty nastàpi w Polsce istotne przyspieszenie wzrostu gospo-
darczego. W pierwszej kolejnoÊci omówione zosta∏y bezpoÊrednie efekty przyj´cia wspólnej waluty,
zwiàzane z obni˝eniem kosztów transakcyjnych oraz eliminacjà ryzyka kursowego. Nast´pnie przed-
stawiono potencjalne d∏ugookresowe korzyÊci wynikajàce z przyj´cia euro: wzrost inwestycji krajo-
wych i zagranicznych, o˝ywienie wymiany handlowej pomi´dzy Polskà a obszarem wspólnej waluty,
spadek ryzyka makroekonomicznego kraju, integracj´ rynków finansowych Polski i krajów cz∏onkow-
skich strefy euro oraz wzrost konkurencji na rynku dóbr i us∏ug. W kolejnym podrozdziale oszacowa-
no d∏ugookresowe korzyÊci zwiàzane z przyj´ciem przez Polsk´ wspólnej waluty.

W czwartym rozdziale Raportu omówione zosta∏y wyzwania towarzyszàce spe∏nieniu przez
Polsk´ nominalnych kryteriów konwergencji. W tej cz´Êci przedstawiono równie˝ optymalny kszta∏t
polityki makroekonomicznej w okresie poprzedzajàcym uczestnictwo w strefie euro.

W podsumowaniu i wnioskach przedstawiono zbiorczà ocen´ korzyÊci i kosztów przystàpie-
nia Polski do unii monetarnej. W cz´Êci tej zawarto równie˝ wnioski dotyczàce po˝àdanego kszta∏tu
polityki makroekonomicznej w okresie poprzedzajàcym wprowadzenie wspólnej waluty oraz najbar-
dziej odpowiedniego dla Polski terminu akcesji do strefy euro.

W Raporcie zamieszczono równie˝ pi´ç aneksów. W aneksach 1. i 2. omówiono problematy-
k´ kryteriów z Maastricht – ich genez´ i ewolucj´ (aneks 1) oraz stopieƒ realizacji (aneks 2). W anek-
sie 3. przedstawiono opis szacunku kosztu zwiàzanego z realizacjà inflacyjnego kryterium konwer-
gencji. W aneksie 4. opisano model wykorzystany w symulacji d∏ugookresowych korzyÊci przystàpie-
nia Polski do strefy euro omówionych w rozdziale trzecim. Aneks 5. zawiera opis modelu ECMOD za-
stosowanego w symulacjach przedstawionych w drugim i czwartym rozdziale Raportu. 

Zgodnie z powszechnym zwyczajem, w Raporcie zamiennie wykorzystywane sà poj´cia:
„strefa euro”, „unia monetarna”, „unia walutowa”, „obszar wspólnej waluty” oraz „wspólny ob-
szar walutowy”. 
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1
Warunki przystàpienia do strefy euro

Przyj´cie wspólnej waluty i jednolitej polityki pieni´˝nej w ramach strefy euro nast´puje zgod-
nie z okreÊlonà procedurà prawno-ekonomicznà, którà zarówno dla obecnych, jak i przysz∏ych krajów
cz∏onkowskich zarysowano w Traktacie. Procedura ta obejmuje wymagania dotyczàce spe∏nienia sze-
regu kryteriów makroekonomicznych oraz harmonizacji regulacji prawnych okreÊlajàcych funkcjono-
wanie w∏adz monetarnych1.

Warunkiem przystàpienia do strefy euro jest spe∏nienie tzw. kryteriów konwergencji. Wyznacza-
jà one wskaêniki makroekonomiczne, które nale˝y osiàgnàç, by kraj zosta∏ uznany za przygotowany
do uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym. W Traktacie, b´dàcym podstawà prawnà utwo-
rzenia unii monetarnej, wymieniono pi´ç takich kryteriów. Dwa z nich dotyczà polityki fiskalnej (kryte-
ria fiskalne), a pozosta∏e trzy odnoszà si´ do sfery pieni´˝nej (kryteria monetarne)2. 

Kryteria fiskalne dotyczà wielkoÊci deficytu sektora finansów publicznych oraz d∏ugu publicz-
nego. Kraj zabiegajàcy o przyj´cie do unii monetarnej nie mo˝e wykazywaç planowanego lub fak-
tycznego deficytu wy˝szego ni˝ 3% PKB, a relacja jego d∏ugu publicznego do PKB nie powinna prze-
kraczaç 60%. 

Monetarne kryteria zbie˝noÊci odnoszà si´ do stabilnoÊci cen, wysokoÊci d∏ugoterminowych
stóp procentowych oraz stabilnoÊci kursu walutowego. Zgodnie z kryterium inflacyjnym kraj aspirujà-
cy do przystàpienia do unii monetarnej nie mo˝e w okresie referencyjnym wykazywaç tempa wzrostu
cen wy˝szego o wi´cej ni˝ 1,5 pkt. proc. od Êredniej w trzech krajach UE o najbardziej stabilnych ce-
nach. Zgodnie z kryterium zbie˝noÊci stóp procentowych, d∏ugoterminowa nominalna stopa procen-
towa nie powinna przekraczaç o wi´cej ni˝ 2 pkt. proc. Êredniej z takich stóp w trzech krajach UE
o najbardziej stabilnych cenach.

Ostatnie kryterium konwergencji dotyczy kursu walutowego. Kraj kandydujàcy do unii monetar-
nej powinien przez co najmniej dwa lata uczestniczyç w systemie ERM II. W ciàgu tego okresu kurs
waluty krajowej do euro powinien si´ utrzymywaç albo w tzw. normalnym paÊmie wahaƒ wzgl´dem
centralnego parytetu, wynoszàcym +/–15%, albo w paÊmie w´˝szym, indywidualnie wynegocjowa-
nym przez kraj uczestniczàcy w ERM II. W ciàgu tych dwóch lat nie mogà wystàpiç powa˝ne napi´-
cia na rynku walutowym (ang. severe tensions), w szczególnoÊci przybierajàce form´ dewaluacji kur-
su centralnego przez kraj aspirujàcy do unii monetarnej.

Kryteria konwergencji z Maastricht stanowià kryteria „zdrowej” gospodarki, charakteryzujàcej
si´ niskà inflacjà, uporzàdkowanymi finansami publicznymi oraz stabilnym kursem walutowym. Spe∏-
nienie tych kryteriów pozwala uznaç, ˝e gospodarka jest przygotowana do uczestnictwa w obszarze
wspólnej waluty i ˝e b´dzie mog∏a pozostaç konkurencyjna po wejÊciu do unii monetarnej, nie stano-
wiàc ci´˝aru dla pozosta∏ych krajów cz∏onkowskich. 

Po przystàpieniu Polski do UE i wyborze Êcie˝ki czasowej akcesji do strefy euro rozpocznà si´ ne-
gocjacje dotyczàce szczegó∏ów uczestnictwa Polski w systemie ERM II. W szczególnoÊci negocjowany

1 To ostatnie zagadnienie nie jest przedmiotem niniejszego Raportu. Warto jednak odnotowaç, ˝e przyjmujàc w 1997 r.
Konstytucj´ RP oraz nowà ustaw´ o NBP (wraz z jej nowelizacjà w 2003 r.) Polska dokona∏a ju˝ dostosowania norm praw-
nych regulujàcych dzia∏alnoÊç banku centralnego do standardów UE. W Raporcie pomini´to równie˝ kwesti´ wp∏ywu
wprowadzenia euro na polski system bankowy. Zagadnienia te sà przedmiotem prac prowadzonych w NBP, a ich rezulta-
ty zosta∏y przedstawione w oddzielnych raportach (Glibowska i in. 2002).
2 Kryteria zbie˝noÊci szczegó∏owo omówiono w aneksie 1. 
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b´dzie parytet centralny i szerokoÊç pasma dopuszczalnych wahaƒ kursu3. Formalnà decyzj´ w spra-
wie przyj´cia Polski do strefy euro podejmie Rada UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ang. Ecofin –
Economic and Financial Affairs) na podstawie wniosków zawartych w Raportach o Konwergencji (ang.
Convergence Reports). Zgodnie z artyku∏em 122 Traktatu, raporty te przygotowywane sà przez Komi-
sj´ Europejskà i Europejski Bank Centralny co dwa lata lub na ˝yczenie kraju cz∏onkowskiego UE po-
zostajàcego poza strefà euro4. Po wymaganym okresie uczestnictwa w systemie ERM II Polska b´dzie
mog∏a wystàpiç z wnioskiem o przygotowanie Raportów o Konwergencji. B´dà one zawieraç ocen´
gotowoÊci polskiej gospodarki do uczestnictwa w obszarze wspólnej waluty.

Po rozszerzeniu UE w maju 2004 r. Polska mo˝e oczekiwaç pierwszej oceny Komisji Europejskiej
i Europejskiego Banku Centralnego w Raporcie w 2006 r. Przy za∏o˝eniu uzyskania pozytywnej oceny,
Polska mog∏aby w kolejnym roku przystàpiç do strefy euro. Cz∏onkostwo w obszarze wspólnej waluty
w 2007 r. wymaga∏oby jednak spe∏nienia wszystkich kryteriów zbie˝noÊci przed ocenà Komisji Euro-
pejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego.

3 Zgodnie z Rezolucjà Rady Europejskiej z 16 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia europejskiego mechanizmu kursowe-
go, decyzja dotyczàca ustalenia poziomu kursu centralnego oraz pasma wahaƒ (mo˝liwe jest ustalenie w´˝szego pasma
wahaƒ ni˝ +/- 15%) jest podejmowana na podstawie wspólnego porozumienia mi´dzy przedstawicielami rzàdów krajów
cz∏onkowskich strefy euro, Europejskim Bankiem Centralnym oraz przedstawicielami rzàdów i gubernatorami banków cen-
tralnych krajów UE uczestniczàcych w europejskim mechanizmie kursowym (obecnie tylko Danii). Decyzja podejmowana
jest przy udziale Komisji Europejskiej i po konsultacji z Komitetem ds. Ekonomicznych i Finansowych (EFC).
4 Wyjàtkiem sà Dania i Wielka Brytania, które wynegocjowa∏y wy∏àczenie z obowiàzku przyj´cia wspólnej europejskiej wa-
luty (skorzysta∏y z tzw. klauzuli „opt-out”).
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2
Zagro˝enia i koszty zwiàzane z przyj´ciem euro

Rezygnacja kraju z posiadania w∏asnej waluty pociàga za sobà koszty. Wynikajà one przede
wszystkim z utraty autonomii polityki monetarnej, umo˝liwiajàcej prowadzenie niezale˝nej polityki
stopy procentowej w warunkach swobodnie kszta∏tujàcego si´ kursu walutowego. Ze wzgl´du
na zró˝nicowany przebieg wahaƒ koniunktury w krajach uczestniczàcych w obszarze wspólnej walu-
ty, jednolita stopa procentowa banku centralnego unii monetarnej mo˝e nie byç w pe∏ni adekwat-
na do sytuacji gospodarczej we wszystkich krajach nale˝àcych do wspólnego obszaru walutowego.
Ponadto przystàpienie do strefy euro wià˝e si´ z utratà stabilizujàcej roli, jakà w gospodarce mo˝e od-
grywaç p∏ynny kurs walutowy. 

W pierwszej cz´Êci niniejszego rozdzia∏u przeanalizowano czynniki determinujàce d∏ugookreso-
wy koszt zwiàzany z utratà autonomii polityki pieni´˝nej po przystàpieniu Polski do strefy euro. Ana-
lizie poddano skutecznoÊç kursu walutowego jako mechanizmu neutralizujàcego wstrzàsy gospodar-
cze. Omówiono równie˝ efektywnoÊç rynku pracy oraz polityki fiskalnej jako alternatywnych mecha-
nizmów dostosowawczych. Nast´pnie oceniono poziom synchronizacji cykli koniunkturalnych, stano-
wiàcej wyznacznik adekwatnoÊci polityki pieni´˝nej EBC dla polskiej gospodarki. W kolejnym podroz-
dziale przedstawione zosta∏y procesy gospodarcze, których wystàpienia mo˝na oczekiwaç po wejÊciu
Polski do unii monetarnej. One tak˝e b´dà mia∏y wp∏yw na wielkoÊç kosztów zwiàzanych z uczestnic-
twem we wspólnym obszarze walutowym. Rozdzia∏ koƒczy si´ oszacowaniem krótkookresowego
kosztu wynikajàcego z prawdopodobnej koniecznoÊci obni˝enia inflacji w celu spe∏nienia inflacyjnego
kryterium zbie˝noÊci. 

2.1. Utrata niezale˝noÊci polityki monetarnej

Przystàpienie Polski do strefy euro oznacza zastàpienie z∏otego wspólnà europejskà walutà. Jest
to równoznaczne z utratà niezale˝noÊci w zakresie polityki stopy procentowej oraz rezygnacjà ze sta-
bilizujàcej funkcji p∏ynnego kursu walutowego. W otwartej gospodarce w∏adze monetarne stojà wo-
bec problemu tzw. trójkàta niespójnych celów polityki gospodarczej (ang. impossible trinity). W wa-
runkach swobody przep∏ywów kapita∏owych nie jest mo˝liwe utrzymywanie systemu sztywnego kur-
su walutowego przy jednoczesnym prowadzeniu niezale˝nej polityki stopy procentowej. W systemie
sztywnego kursu walutowego stopy procentowe muszà byç dostosowywane do poziomu wyznacza-
nego przez bank centralny kraju, z którego walutà zosta∏a zwiàzana waluta krajowa (uwzgl´dniajàc
tzw. premi´ za ryzyko, odzwierciedlajàcà p∏ynnoÊç aktywów wyra˝onych w walucie krajowej, ryzyko
niewyp∏acalnoÊci i dewaluacji waluty krajowej)5. 

JeÊli kurs jest p∏ynny, jak obecnie w Polsce, bank centralny ma znacznà autonomi´ w ustalaniu
swoich stóp procentowych. Mo˝liwoÊç prowadzenia polityki niezale˝nej stopy procentowej pozwala

5 Gdyby w systemie kursu sztywnego bank centralny zmierza∏ do utrzymywania stóp procentowych na ni˝szym poziomie
ni˝ za granicà, nastàpi∏by odp∏yw kapita∏u i pojawi∏aby si´ presja na deprecjacj´ waluty. W celu przeciwdzia∏ania deprecja-
cji kursu walutowego bank centralny by∏by zmuszony do dokonywania interwencji z wykorzystaniem rezerw walutowych.
Ich wyczerpanie prowadzi∏oby do dewaluacji krajowej waluty. Gdyby natomiast bank centralny utrzymywa∏ stopy procen-
towe na wy˝szym poziomie ni˝ za granicà, nastàpi∏by wzmo˝ony nap∏yw kapita∏u, rodzàcy presj´ na aprecjacj´ waluty kra-
jowej. Aby utrzymaç kurs na niezmienionym poziomie, a jednoczeÊnie przeciwdzia∏aç presji inflacyjnej poprzez kontrol´
stóp procentowych, bank centralny musia∏by absorbowaç dodatkowà iloÊç pieniàdza z rynku pieni´˝nego (wyemitowanà
w wyniku interwencji walutowych) poprzez operacje otwartego rynku (tzw. operacje sterylizujàce). Koszt tych interwencji,
wywierajàcy negatywny wp∏yw na wynik finansowy banku centralnego, sprawia jednak, ˝e na d∏u˝szà met´ nie mogà byç
kontynuowane. 
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w∏adzom monetarnym koncentrowaç si´ na krajowych przes∏ankach polityki pieni´˝nej. W sytuacji,
gdy nadrz´dny cel polityki monetarnej, jakim jest zapewnienie stabilnoÊci cen, nie jest zagro˝ony, po-
lityka banku centralnego mo˝e byç zorientowana na ograniczanie wahaƒ koniunktury. P∏ynny kurs wa-
lutowy, w odró˝nieniu od kursu sztywnego, pozwala ∏agodziç wahania produkcji i zatrudnienia,
w szczególnoÊci w sytuacji wstrzàsów w popycie zewn´trznym oraz zmian relacji cen handlu zagra-
nicznego (ang. terms of trade). 

Przystàpienie do strefy euro rodzi pytanie, czy po przekazaniu do EBC kompetencji w zakresie
kszta∏towania polityki stopy procentowej, wspólna dla strefy euro polityka pieni´˝na b´dzie dla pol-
skiej gospodarki w∏aÊciwa. Warunki ekonomiczne, które powinny byç spe∏nione, aby kraj móg∏ nieod-
wracalnie usztywniç kurs walutowy, przy∏àczyç si´ do unii monetarnej i zrezygnowaç z w∏asnej polity-
ki pieni´˝nej, omawiane sà w ramach teorii optymalnego obszaru walutowego (ang. optimum cur-
rency area – dalej w skrócie OOW), zapoczàtkowanej przez R. Mundella (1961). Zgodnie z teorià
OOW, region gospodarczy obejmujàcy grup´ krajów stanowi optymalny obszar walutowy, kiedy przy-
j´cie wspólnego pieniàdza nie obni˝a poziomu dobrobytu6 paƒstw wchodzàcych w jego sk∏ad. Aby
taka sytuacja wystàpi∏a, muszà zostaç spe∏nione okreÊlone warunki. Przede wszystkim pomi´dzy tymi
krajami musi wyst´powaç integracja rynków towarowych oraz swoboda przep∏ywu czynników wy-
twórczych, tj. kapita∏u, a tak˝e (a nawet przede wszystkim) si∏y roboczej. Ponadto, w szczególnoÊci
w przypadku niepe∏nej mobilnoÊci si∏y roboczej, wa˝nà przes∏ankà powstania optymalnego obszaru
walutowego jest elastycznoÊç cen i p∏ac, pozwalajàca neutralizowaç skutki ewentualnych wstrzàsów.
JednoczeÊnie po˝àdana jest sytuacja, w której wstrzàsy te majà charakter symetryczny (tzn. dotykajà
ró˝nych obszarów gospodarczych w zbli˝onym stopniu), co oznacza, ˝e wspólna polityka pieni´˝-
na mo˝e je neutralizowaç (ramka 1).

Ramka 1. Wstrzàsy i ich rodzaje

Wstrzàsami w ekonomii okreÊlane sà nieoczekiwane i z regu∏y gwa∏towne wydarzenia po-
chodzàce ze sfery gospodarki lub polityki, które majà istotny wp∏yw na podstawowe
zmienne makroekonomiczne. Wstrzàsy mo˝na podzieliç wykorzystujàc ró˝ne kryteria kla-
syfikacji:

– w zale˝noÊci od kana∏u oddzia∏ywania mo˝na wyró˝niç wstrzàsy popytowe i poda-
˝owe,

– ze wzgl´du na trwa∏oÊç oddzia∏ywania wstrzàsy dzieli si´ na przejÊciowe i trwa∏e,
– w zale˝noÊci od geograficznego êród∏a pochodzenia mo˝na wyodr´bniç wstrzàsy

wewn´trzne oraz zewn´trzne,
– ze wzgl´du na sfer´ gospodarki, stanowiàcà êród∏o wstrzàsów, mo˝na je podzieliç

na pochodzàce z rynku dóbr i us∏ug (wstrzàsy realne) oraz pochodzàce z rynku fi-
nansowego (wstrzàsy finansowe),

– w zale˝noÊci od tego, czy oddzia∏ujà tylko na jeden kraj (sektor, region), czy na ich
grup´ (w przypadku grupy krajów wa˝na jest relatywna si∏a wstrzàsu), mo˝na wy-
ró˝niç wstrzàsy asymetryczne i symetryczne.

Z punktu widzenia funkcjonowania unii monetarnej analizowana jest podatnoÊç gospo-
darki na wstrzàsy oddzia∏ujàce na sfer´ realnà. Szczególne znaczenie ma równie˝ to, czy
wstrzàsy majà charakter symetryczny czy asymetryczny. Wstrzàs symetryczny wp∏ywa
na gospodarki wchodzàce w sk∏ad unii monetarnej w tym samym kierunku i ze zbli˝onà
si∏à, pozwalajàc na wykorzystanie wspólnej polityki pieni´˝nej do jego z∏agodzenia.
Wstrzàs asymetryczny natomiast wywiera ró˝ny wp∏yw na podstawowe kategorie realne

6 W literaturze ekonomicznej istnieje wiele ró˝nych definicji dobrobytu. W Raporcie poj´cie to uto˝samiane jest z u˝ytecz-
noÊcià, b´dàcà rosnàcà, wkl´s∏à funkcjà konsumpcji (Woodford 2003). 



18

2

Zagro˝enia i koszty zwiàzane z przyj´ciem euro

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Koszt wynikajàcy z utraty niezale˝noÊci polityki pieni´˝nej na skutek wprowadzenia wspólnej
waluty w Polsce wià˝e si´ z ryzykiem wzrostu zmiennoÊci produkcji i zatrudnienia. Wy˝sza zmiennoÊç
produkcji krajowej mo˝e si´ przyczyniç do nasilenia wahaƒ konsumpcji prywatnej, które sà przez go-
spodarstwa domowe postrzegane jako spadek dobrobytu (ramka 2). Ponadto, zwi´kszenie wahaƒ ko-
niunkturalnych mo˝e prowadziç do nieefektywnej alokacji zasobów, majàcej negatywny wp∏yw
na wzrost gospodarczy (Gali i in. 2002). 

Koszt wahaƒ gospodarczych jest zmiennà nieobserwowalnà i jego kwantyfikacja jest niezwykle
trudna, co potwierdzajà wyniki badaƒ empirycznych. Na podstawie analiz przeprowadzonych dla in-
nych krajów mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e ewentualny koszt zwiàzany ze zwi´kszeniem fluktuacji
gospodarczych po przystàpieniu Polski do strefy euro nie powinien byç znaczny.

w poszczególnych krajach. W przypadku wystàpienia takiego wstrzàsu sytuacja gospo-
darcza kszta∏tuje si´ w odmienny sposób w ró˝nych regionach unii monetarnej, w zwiàz-
ku z czym jego neutralizacja poprzez wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki pie-
ni´˝nej jest utrudniona. Tym samym ci´˝ar procesów dostosowawczych spada na kraj do-
tkni´ty wstrzàsem, a powrót gospodarki do stanu równowagi odbywa si´ w drodze do-
stosowaƒ na rynku pracy lub w krajowej polityce fiskalnej. JeÊli kraje dysponujà odpo-
wiednio du˝ym wspólnym bud˝etem, to dostosowania mogà równie˝ nast´powaç po-
przez transfery transgraniczne lub mi´dzyregionalne.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e przedmiotem rozwa˝aƒ niniejszego Raportu sà wstrzàsy popytowe,
w szczególnoÊci wstrzàsy o charakterze negatywnym (spadek popytu). Mo˝liwoÊç ∏ago-
dzenia wstrzàsów poda˝owych z wykorzystaniem instrumentów polityki monetarnej jest
ograniczona. W krótkim okresie polityka pieni´˝na nie wp∏ywa na poda˝ dóbr i us∏ug wy-
twarzanych w gospodarce (w d∏ugim okresie wp∏yw ten dokonuje si´ poprzez utrzymywa-
nie stabilnoÊci cen). Próba zneutralizowania negatywnego wstrzàsu poda˝owego za po-
Êrednictwem ekspansywnej polityki pieni´˝nej prowadzi do trwa∏ego wzrostu inflacji. 

Ramka 2. Wp∏yw wahaƒ koniunkturalnych na dobrobyt

Badania nad wp∏ywem wahaƒ koniunkturalnych na dobrobyt zosta∏y zapoczàtkowane
przez Lucasa (1987). Wskaza∏ on, ˝e fluktuacje gospodarcze powodujà jedynie nieznacz-
ny spadek dobrobytu. W zamian za ca∏kowite wyg∏adzenie Êcie˝ki konsumpcji reprezen-
tatywny konsument by∏by gotowy zaakceptowaç spadek konsumpcji nieprzekraczajàcy
0,05% jej Êredniego poziomu. 

Póêniejsze analizy, w których modyfikowano przyj´te przez Lucasa za∏o˝enia, wykaza∏y, ˝e
koszt wahaƒ koniunkturalnych mo˝e byç znacznie wi´kszy. Lucas bada∏ koszt fluktuacji
gospodarczych koncentrujàc si´ na u˝ytecznoÊci osiàganej przez reprezentatywne gospo-
darstwo domowe, którego poziom konsumpcji odpowiada Êredniej dla ca∏ej gospodarki.
Badania uwzgl´dniajàce zró˝nicowany wp∏yw wahaƒ gospodarczych na poszczególnych
konsumentów oraz brak mo˝liwoÊci ca∏kowitego zabezpieczenia si´ przed ryzykiem indy-
widualnym prowadzà do wyników znacznie przewy˝szajàcych szacunki otrzymane przez
Lucasa (Imrohoroglu 1989, Storesletten i in. 2000).
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Kolejnym poddawanym krytyce za∏o˝eniem jest przyj´ta przez Lucasa funkcja u˝yteczno-
Êci o sta∏ej wzgl´dnej awersji do ryzyka (ang. constant relative risk aversion – CRRA). Cha-
rakteryzuje si´ ona tym, ˝e wzgl´dna awersja do ryzyka nie zale˝y w niej od poziomu kon-
sumpcji, a poziom u˝ytecznoÊci zwiàzanej z bie˝àcà konsumpcjà nie zale˝y od konsump-
cji osiàganej w okresach przesz∏ych. Przyj´cie odmiennych za∏o˝eƒ co do postaci funkcji
u˝ytecznoÊci mo˝e prowadziç do uzyskania wy˝szego kosztu wahaƒ cyklicznych (Vanden-
broucke 1998).

Aby cz´Êciowo uniknàç problemu specyfikacji preferencji konsumentów, do oszacowania
wp∏ywu wahaƒ koniunkturalnych na dobrobyt Alvarez i Jerman (2000) wykorzystali rynek
papierów wartoÊciowych i wyst´pujàcà na nim premi´ za ryzyko. Przeprowadzona przez
nich analiza dotyczy∏a kraƒcowego kosztu zmiennoÊci konsumpcji, który przyjà∏ wartoÊç
0,3-0,55% konsumpcji jednostki w ciàgu jej ˝ycia. 

W innych pracach zwrócono uwag´, ˝e spadek dobrobytu spowodowany fluktuacjami
gospodarczymi mo˝e wynikaç nie tylko ze zmiennoÊci konsumpcji prywatnej. W sytuacji
gdy wahania koniunktury dodatkowo przyczyniajà si´ do obni˝enia d∏ugookresowego
wzrostu gospodarczego, na co wskazujà badania Gali, Gertler i Lopez-Salido (2002), ich
koszt znacznie si´ zwi´ksza. 

Koszt wahaƒ koniunkturalnych mo˝e równie˝ zale˝eç od poziomu rozwoju gospodarcze-
go kraju. Wyniki prac empirycznych prowadzà do wniosku, ˝e w gospodarkach rozwija-
jàcych si´ jest on znacznie wy˝szy ni˝ w krajach wysoko rozwini´tych gospodarczo (Pal-
lage, Robe 2000). 

Oceniajàc uzyskane w 1987 r. wyniki, Lucas (2003) stwierdzi∏ jednak, ˝e nawet po doko-
naniu rewizji przyj´tych przez niego za∏o˝eƒ zgodnie z przedstawionà wy˝ej argumenta-
cjà jest ma∏o prawdopodobne, aby polityka antycykliczna przyczyni∏a si´ do zwi´kszenia
dobrobytu o wi´cej ni˝ 0,1% (Lucas 2003).

Analizujàc wp∏yw wahaƒ gospodarczych na zmiennoÊç konsumpcji i, co za tym idzie,
na spadek dobrobytu w ramach unii monetarnej, nale˝y jednak zwróciç uwag´ na wyst´-
powanie dodatkowego, nieuwzgl´dnianego w przedstawionej literaturze efektu. Przystà-
pienie ma∏ego kraju do unii monetarnej otwiera przed jego mieszkaƒcami mo˝liwoÊç ko-
rzystania z g∏´bokiego rynku finansowego, bez ograniczeƒ instytucjonalnych i konieczno-
Êci ponoszenia ryzyka kursowego. W takiej sytuacji wp∏yw asymetrycznych wahaƒ produk-
cji na poziom konsumpcji mo˝e zostaç znaczàco ograniczony. W literaturze (HM Treasury
2003b; Melitz, Zumer 2000) wyró˝nia si´ dwa kana∏y, poprzez które gospodarstwa
domowe zyskujà wi´kszà mo˝liwoÊç wyg∏adzania konsumpcji w unii monetarnej. Jeden
wià˝e si´ z zakupem aktywów zagranicznych, drugi zaÊ z korzystaniem z zagranicznego
rynku depozytowo-kredytowego.

W pierwszym przypadku gospodarstwo domowe mo˝e z∏agodziç wahania konsumpcji
poprzez nabycie (ex ante) przynoszàcych dochód aktywów zagranicznych (ang. portfolio
risk sharing). W przypadku wystàpienia asymetrycznego spadku dochodu niezmieniony
strumieƒ dochodów kapita∏owych z zagranicznej inwestycji portfelowej pozwala podtrzy-
maç konsumpcj´.

W drugiej sytuacji mamy do czynienia z dzia∏aniem ex post. W razie pojawienia si´ asy-
metrycznego spadku dochodu dost´p do mi´dzynarodowego rynku kredytowego umo˝-



20

2

Zagro˝enia i koszty zwiàzane z przyj´ciem euro

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

2.1.1. SkutecznoÊç kursu walutowego w stabilizowaniu gospodarki

Badania nad mechanizmem transmisji w gospodarce polskiej potwierdzajà, ˝e niezale˝na poli-
tyka pieni´˝na mo˝e byç efektywnie wykorzystywana do ∏agodzenia wahaƒ produkcji i zatrudnienia.
Wyniki prac empirycznych wskazujà, ̋ e sfera realna gospodarki, choç z opóênieniem, reaguje na zmia-
ny stóp procentowych banku centralnego (Brzoza-Brzezina 2000, Kokoszczyƒski i in. 2002, ¸yziak
2002)7. Tym samym rezygnacja z autonomicznej polityki stopy procentowej prowadzi do utraty sku-
tecznego narz´dzia stabilizowania wahaƒ koniunktury. 

SkutecznoÊç p∏ynnego kursu walutowego jako instrumentu neutralizujàcego zaburzenia
w polskiej gospodarce potwierdzajà badania Przystupy (2002)8. Do podobnego wniosku prowadzà
analizy przeprowadzone z wykorzystaniem modelu ECMOD (por. aneks 5). Symulacja reakcji pol-
skiej gospodarki na wstrzàs realny w postaci trwa∏ego spadku popytu zewn´trznego o 1% wykaza-
∏a, ˝e w warunkach unii monetarnej nast´puje trwa∏y spadek eksportu, co przek∏ada si´ na trwa∏e
obni˝enie polskiego PKB o 0,3-0,4% (wykres 1). Os∏abienie popytu wp∏ywa na niewielkie obni˝enie
inflacji o 0,2 pkt. proc. (wykres 2). W dalszej kolejnoÊci nast´puje umiarkowana poprawa konku-
rencyjnoÊci cenowej polskich produktów i nieznaczny wzrost produkcji. W warunkach kursu p∏yn-
nego obni˝enie popytu zewn´trznego tak˝e powoduje spadek eksportu, jednak towarzyszy temu
natychmiastowa deprecjacja kursu z∏otego. Os∏abienie kursu z jednej strony przek∏ada si´ na popra-
w´ salda handlu zagranicznego, a z drugiej strony generuje impuls inflacyjny. W rezultacie,
po dwóch latach inflacja osiàga wartoÊç wy˝szà o 0,7 pkt. proc. ni˝ w scenariuszu bez wystàpienia
wstrzàsu. Tymczasem wp∏yw wstrzàsu na PKB wygasa po up∏ywie trzech lat. W sumie zatem nega-
tywny wp∏yw spadku popytu zewn´trznego na PKB jest mniejszy w warunkach p∏ynnego kursu wa-
lutowego ni˝ w unii monetarnej. Neutralizacja wstrzàsu w systemie kursu p∏ynnego dokonuje si´
jednak kosztem silniejszego impulsu inflacyjnego.

liwia zaciàgni´cie kredytu (credit risk sharing) i wyg∏adzenie profilu konsumpcji bez wy-
wo∏ywania wzrostu stóp procentowych. 

Badania empiryczne potwierdzajà najcz´Êciej pozytywny wp∏yw unii monetarnej na pro-
ces wyg∏adzania konsumpcji (Melitz, Zumer 1999; Helliwell, McKitrick 1998). Trudno jed-
nak stwierdziç, jaki jest ∏àczny wp∏yw zwi´kszonej mo˝liwoÊci wyg∏adzania konsumpcji
i wi´kszych fluktuacji dochodu w unii monetarnej na zmiennoÊç konsumpcji prywatnej.
HM Treasury (2003b) wskazuje na przyk∏ad, ˝e wariancja konsumpcji prywatnej w Sta-
nach Zjednoczonych, stanowiàcych uni´ monetarnà, nale˝a∏a w latach 1980-2001
do najni˝szych wÊród krajów uprzemys∏owionych. Sugeruje to, ˝e uczestnictwo w unii
monetarnej nie musi prowadziç do wzrostu zmiennoÊci prywatnej konsumpcji i – tym sa-
mym – spadku dobrobytu.

7 Warto zaznaczyç, ˝e choç polityka pieni´˝na w krótkim okresie oddzia∏uje na sfer´ realnà gospodarki, jednak w d∏ugim
okresie wp∏yw ten jest stosunkowo niewielki. Badania empiryczne poÊwi´cone temu zagadnieniu najcz´Êciej koncentrowa-
∏y si´ na tzw. neutralnoÊci i superneutralnoÊci pieniàdza. NeutralnoÊç oznacza, ˝e jednorazowa zmiana poziomu poda˝y
pieniàdza nie wp∏ywa na realne zmienne ekonomiczne (PKB, stopa bezrobocia). Zjawisko to znajduje najcz´Êciej potwier-
dzenie empiryczne dla d∏ugiego okresu (Bullard 1999; Brzoza-Brzezina i in. 2002; Fisher i Seater 1993). Natomiast super-
neutralnoÊç (czyli dynamiczna neutralnoÊç) pieniàdza oznacza, ˝e zmiana stopy wzrostu poda˝y pieniàdza nie wywiera
wp∏ywu na zmienne realne. SuperneutralnoÊç jest najcz´Êciej odrzucana na gruncie teorii i badaƒ empirycznych nawet dla
d∏ugiego okresu. Przyk∏adem braku superneutralnoÊci mo˝e byç negatywny wp∏yw wysokiej inflacji (i wià˝àcej si´ z tym wy-
sokiej dynamiki poda˝y pieniàdza) na wzrost gospodarczy i realny popyt na pieniàdz (Barro 1995; Andres, Hernando 1997).
8 Wskazujà one, ˝e wstrzàs w popycie zewn´trznym mo˝e prowadziç do zmian kursu walutowego, po˝àdanych z punktu
widzenia powrotu gospodarki do stanu równowagi. Spadek eksportu przyczynia si´ do wzrostu deficytu obrotów bie˝à-
cych, co z kolei pociàga za sobà wzrost premii za ryzyko makroekonomiczne kraju. W efekcie nast´puje deprecjacja kursu
z∏otego, prowadzàca do poprawy konkurencyjnoÊci eksportu. Tym samym negatywny wstrzàs popytowy zostaje cz´Êciowo
zneutralizowany.
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Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e przedstawiona symulacja ma charakter modelowy i nie uwzgl´d-
nia wszystkich czynników kszta∏tujàcych poziom kursu walutowego. Model ECMOD nie obejmuje
m.in. takich determinant kursu walutowego, jak ruchy kapita∏u spowodowane zmianà premii za ryzy-
ko kraju czy przep∏ywy majàce êród∏o w oczekiwaniach dotyczàcych kszta∏towania si´ stóp procento-
wych oraz psychologii rynków finansowych. Skomplikowana natura rynków finansowych i przep∏y-
wów kapita∏owych sprawia, ˝e rynek walutowy jest ma∏o przewidywalny; tym samym kszta∏towanie
si´ kursu walutowego mo˝e znacznie odbiegaç od zachowaƒ modelowych. Rodzi to pytanie, w jakim
stopniu ustalany na rynku walutowym bie˝àcy poziom kursu pe∏ni funkcj´ amortyzatora wstrzàsów
(jest uzasadniony fundamentami gospodarczymi), a w jakim stanowi êród∏o wstrzàsów (nie odzwier-
ciedla fundamentów gospodarki). 

Wspó∏czesne rynki walutowe charakteryzuje post´pujàca globalizacja, której konsekwencjà jest
zwi´kszajàca si´ mobilnoÊç mi´dzynarodowych przep∏ywów kapita∏owych. Rezultatem tego jest
wzrost udzia∏u obrotów finansowych w ogólnej sumie obrotów w bilansach p∏atniczych poszczegól-
nych krajów. W konsekwencji roÊnie wp∏yw obrotów finansowych na kszta∏towanie si´ kursów walut.
W tej sytuacji kursy walutowe w coraz mniejszym stopniu reagujà na wstrzàsy wyst´pujàce w realnej
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èród∏o: szacunki NBP na podstawie modelu ECMOD.
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èród∏o: szacunki NBP na podstawie modelu ECMOD.
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Tabela 1. Przep∏ywy dewiz pomi´dzy Polskà a zagranicà w latach 1998-2002 (mld USD)

1998 1999 2000 2001 2002
Obroty bie˝àce Wp∏ywy 37,5 33,8 36,2 39,5 41,9

Wyp∏aty 50,4 48,9 50,2 47,6 52,6
Obroty finansowe Wp∏ywy 402,3 526,5 884,3 1.629,1 2.157,8

Wyp∏aty 391,2 518,3 876,8 1.625,8 2.151,7
w  tym:
- inwestycje bezpoÊrednie Wp∏ywy 8,3 9,5 11,2 9,6 7,5

Wyp∏aty 3,4 3,2 3,0 2,7 3,7
- inwestycje portfelowe Wp∏ywy 18,7 22,5 43,7 68,3 116,4

Wyp∏aty 17,0 21,7 41,1 67,2 114,7
- pozosta∏e inwestycje Wp∏ywy 360,9 438,7 643,6 1.013,6 1.213,8

Wyp∏aty 356,0 438,1 647,1 1.018,0 1.212,3
- pochodne instrumenty Wp∏ywy 14,4 55,8 185,8 537,6 820,1

finansowe Wyp∏aty 14,8 55,3 185,6 537,9 821,0

Uwaga: dane obejmujà wy∏àcznie przep∏ywy gotówkowe. Nie uwzgl´dniajà one transakcji zarejestrowanych na potrzeby bilansu p∏atnicze-
go w uj´ciu memoria∏owym, m.in. kapitalizacji odsetek, restrukturyzacji kapita∏u i odsetek, konwersji kapita∏u i odsetek. Oznacza to, ˝e da-
ne zawarte w tabeli nie sà zgodne z oficjalnie opublikowanymi danymi bilansu p∏atniczego na bazie p∏atnoÊci.

èród∏o: Narodowy Bank Polski.

Ramka 3. Zaburzenia na polskim rynku walutowym w latach 1997-2001

1. Marzec 1997 r. – kryzys czeski; 1,5% deprecjacji (1 dzieƒ)

2. Lipiec 1997 r. – powódê; 5% deprecjacji (1 dzieƒ)

3. Paêdziernik 1997 r. – kryzys azjatycki; 5,2% deprecjacji (3 dni)

4. Maj 1998 r. – kryzys indonezyjski; 3% deprecjacji (2 dni)

5. Sierpieƒ 1998 r. – kryzys rosyjski; 8% deprecjacji (3 dni)

6. Styczeƒ 1999 r. – kryzys brazylijski; 5% deprecjacji (7 dni)

7. Listopad 1999 r. – niepewna sytuacja bud˝etowa, pog∏´bienie deficytu obrotów
bie˝àcych, otwarcie rachunku w NBP na Êrodki z prywatyzacji;
7,7% deprecjacji (1 miesiàc)

8. Kwiecieƒ 2000 r. – szybki wzrost deficytu obrotów bie˝àcych; 8,2% deprecjacji 
(1 miesiàc) 

9. Lipiec 2001 r. – kryzys argentyƒski i kryzys bud˝etowy; 13% deprecjacji (4 dni)

10. Lipiec 2002 r. – dymisja wicepremiera Belki, 6% deprecjacji (7 dni)

11. Styczeƒ 2003 r. – zaburzenia na w´gierskim rynku walutowym; 5% deprecjacji
(7 dni)

12. Wrzesieƒ 2003 r. – niepewnoÊç dotyczàca przysz∏ego kszta∏tu polityki fiskalnej;
3,6% deprecjacji (1 miesiàc)

Uwaga: we wszystkich opisywanych przypadkach deprecjacja oznacza deprecjacj´ z∏otego wzgl´dem
koszyka walutowego, w którym udzia∏y euro (do 1999 r. ECU) i USD wynoszà odpowiednio 55% i 45%.
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sferze gospodarki, natomiast w coraz wi´kszym stopniu odzwierciedlajà zmiany sytuacji na rynkach fi-
nansowych. Rosnàcà rol´ przep∏ywów kapita∏owych w ogólnej wielkoÊci obrotów z zagranicà ilustru-
jà dane dotyczàce obrotów w polskim bilansie p∏atniczym (tabela 1). Pokazujà one, jak szybko roÊnie
skala obrotów finansowych w stosunku do wielkoÊci obrotów bie˝àcych. 

Kluczem do odpowiedzi na pytanie o rol´ kursu walutowego we wspó∏czesnej gospodarce jest
analiza êróde∏ zmiennoÊci nominalnego kursu walutowego. Mo˝na przyjàç, podobnie jak Clark i Mac-
Donald (1998), ˝e oczekiwania dotyczàce poziomu kursu realnego w d∏ugim okresie kszta∏towane sà
przez wyobra˝enia rynku co do poziomu d∏ugookresowego realnego kursu równowagi, tzn. kursu uza-
sadnionego fundamentami gospodarczymi (szerzej problematyka kursu równowagi, jego determinant
i metodologii wyznaczania zosta∏a omówiona w ramce 9). P∏ynny kurs walutowy dostosowuje si´
do zmian fundamentów gospodarki, amortyzujàc wstrzàsy realne. Przyk∏adowo, negatywne wiadomo-
Êci na temat poziomu deficytu na rachunku bie˝àcym sprawiajà, ˝e oczekiwania inwestorów co do po-
ziomu kursu równowagi ulegajà obni˝eniu i w rezultacie nast´puje deprecjacja kursu bie˝àcego. Taka
sytuacja mia∏a miejsce w Polsce w listopadzie 1999 r. oraz kwietniu 2000 r., kiedy deprecjacja z∏otego
wynios∏a odpowiednio 7,7% i 8,2% w skali miesiàca. Podobnie, wstrzàs realny z lipca 1997 r. w postaci
powodzi przyczyni∏ si´ do deprecjacji z∏otego o 5% w ciàgu jednego dnia (ramka 3). 

Mechanizm dostosowywania si´ kursu równowagi do fundamentów gospodarki opisuje funkcj´
kursu walutowego jako narz´dzia stabilizowania gospodarki. Na kszta∏towanie si´ kursu walutowego
wp∏ywajà jednak równie˝ czynniki spoza sfery realnej (ramka 4). Zmiana oczekiwaƒ dotyczàcych stop-
nia restrykcyjnoÊci polityki monetarnej w przysz∏oÊci ma wp∏yw na bie˝àcy poziom kursu walutowego.
Przy za∏o˝eniu, ˝e zmiana stóp procentowych nie wp∏ywa na oczekiwania dotyczàce d∏ugookresowe-
go poziomu kursu oraz premii za ryzyko, nieoczekiwany wzrost stóp procentowych powoduje nast´-
pujàce reakcje inwestorów. Najpierw rosnà oczekiwania dotyczàce przysz∏ego poziomu stóp procento-
wych. W rezultacie, przy bie˝àcym kursie mo˝liwy jest arbitra˝. W takim przypadku nast´puje wzrost
zainteresowania krajowymi aktywami, co przek∏ada si´ na natychmiastowà aprecjacj´ kursu realnego
do poziomu, przy którym oczekiwana deprecjacja zrównuje si´ z oczekiwanym dysparytetem stóp pro-
centowych i parametrem premii za ryzyko. Nast´pnie kurs deprecjonuje zgodnie z dysparytetem stóp
procentowych do poziomu d∏ugookresowego kursu równowagi. Oznacza to, ˝e restrykcyjna polityka
pieni´˝na wià˝e si´ z ryzykiem tymczasowego i nadmiernego umocnienia waluty krajowej9.

W warunkach kursu p∏ynnego znaczny wp∏yw na bie˝àcy poziom kursu walutowego mogà
równie˝ wywieraç zmiany oczekiwaƒ dotyczàcych kszta∏towania si´ premii za ryzyko (Rubaszek, Ser-
wa 2001). Wycena premii za ryzyko zale˝y przede wszystkim od nast´pujàcych czynników: ryzyka wy-
p∏acalnoÊci kraju, ryzyka kursowego, niepewnoÊci na rynkach finansowych oraz od stopnia awersji in-
westorów zagranicznych do ryzyka. W rezultacie znaczàce zmiany bie˝àcego poziomu kursu waluto-
wego mogà byç generowane przez wstrzàsy finansowe, a nie wstrzàsy realne. W efekcie kurs bie˝àcy
mo˝e istotnie odchylaç si´ od kursu d∏ugookresowej równowagi. Z takà sytuacjà mo˝emy mieç do czy-
nienia m.in. w sytuacji wystàpienia efektu „zara˝enia” (ang. contagion)10, którego dzia∏anie mo˝-
na by∏o obserwowaç równie˝ w przypadku polskiej waluty (ramka 3). 

Przyczyny odchyleƒ kursu od poziomu równowagi tkwià równie˝ w naturze wspó∏czesnych ryn-
ków finansowych. Prowadzone od koƒca lat 80. badania empiryczne dowodzà, ˝e krótkoterminowe
zmiany kursów majà charakter losowy (De Grauwe i in. 1993). LosowoÊç krótkoterminowych zmian
kursów walutowych, w po∏àczeniu z niepewnoÊcià co do charakteru zwiàzków wyst´pujàcych pomi´-

9 Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e nawet w przypadku gdy dysparytet stóp procentowych nie istnieje, spekulacja na stopach
procentowych nie ustaje. Przyk∏adem tego sà m.in. transakcje spekulacyjne na zmian´ ró˝nicy (spreadu) pomi´dzy opro-
centowaniem obligacji o ró˝nych terminach zapadalnoÊci, polegajàce np. na dokonywaniu jednoczesnego zakupu i sprze-
da˝y obligacji 2- i 5-letnich.
10 Efekt „zara˝enia” dotyczy sytuacji, w której wstrzàs pojawiajàcy si´ w jednym kraju przenosi si´ na inne kraje w stopniu
wy˝szym, ni˝ uzasadniajà to fundamenty gospodarcze. èród∏ami efektu „zara˝enia” sà m.in. integracja rynków kapita∏o-
wych, strategie inwestycyjne instytucji finansowych, czy zachowania stadne (ang. herding behavior) podmiotów rynku ka-
pita∏owego (Calvo, Reinhart 1996; Eichengreen i in. 1996). W rezultacie pojawienie si´ kryzysu w wybranym kraju cz´sto
pociàga za sobà wycofywanie si´ inwestorów równie˝ z innych krajów, nie obj´tych kryzysem, co mo˝e prowadziç do utra-
ty przez nie stabilnoÊci makroekonomicznej. 
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Ramka 4. Kurs walutowy jako êród∏o wstrzàsów finansowych

Zgodnie z teorià nieubezpieczonego parytetu stóp procentowych (ang. uncovered inte-
rest parity – UIP) rozszerzonà o element premii za ryzyko, bie˝àca wartoÊç nominalnego
kursu walutowego jest równa oczekiwanemu kursowi walutowemu w przysz∏oÊci skory-
gowanemu o dysparytet nominalnych stóp procentowych i element premii za ryzyko:

(1)
gdzie st jest poziomem nominalnego kursu walutowegoa it oraz it

* sà nominalnym opro-
centowaniem aktywów z okresu t na okres t + 1 odpowiednio dla kraju i zagranicy, st
jest parametrem premii za ryzyko, zaÊ Et( ) jest operatorem oczekiwaƒ formu∏owanych
w okresie t. Równanie UIP mo˝na zapisaç równie˝ w uj´ciu realnym: 

(2)
gdzie qt jest poziomem kursu realnegoa, natomiast rt i rt

* sà realnymi stopami procento-
wymi. Ogólnà postacià równania (2) jest zale˝noÊç pomi´dzy oczekiwaniami dotyczàcy-
mi kursu, stóp procentowych i premii za ryzyko dla ka˝dego okresu przysz∏oÊci t + i:

dla i ≥ 0. (3)

Ostatecznie zale˝noÊci opisane we wzorze (3) mo˝na przekszta∏ciç do nast´pujàcego
równania:

(4)
W rezultacie otrzymano dekompozycj´ bie˝àcej wartoÊci realnego kursu walutowego. 
Zale˝y ona od trzech czynników:

– oczekiwaƒ dotyczàcych poziomu kursu realnego w d∏ugim okresie,
– oczekiwaƒ dotyczàcych kszta∏towania si´ realnych stóp procentowych,
– oczekiwaƒ dotyczàcych kszta∏towania si´ parametru premii za ryzyko.

Zmiany oczekiwaƒ i zwiàzane z nimi fluktuacje kursu walutowego mogà stanowiç wstrzàs
dla realnej sfery gospodarki. Aby to wykazaç, mo˝na wykorzystaç równanie bilansu p∏at-
niczego:

(5)
gdzie CA oznacza saldo rachunku obrotów bie˝àcych, KA reprezentuje nap∏yw netto ka-
pita∏u zagranicznego, DR jest zaÊ zmianà poziomu rezerw. Równanie (5) mo˝na zinter-
pretowaç nast´pujàco: deficyt rachunku obrotów bie˝àcych jest finansowany przez na-
p∏yw netto kapita∏u zagranicznego oraz spadek rezerw walutowych. Poniewa˝ wstrzàsy
finansowe, zgodnie z definicjà, sà generowane przez zmiany poda˝y i popytu na aktywa
finansowe, mo˝na przyjàç, ˝e kszta∏tujà one saldo rachunku kapita∏owego. W przypadku
kursu p∏ynnego w∏adze monetarne nie dokonujà interwencji na rynku walutowym, tzn.
DR = 0. W rezultacie przep∏ywy netto kapita∏u zagranicznego przek∏adajà si´ na zmian´
salda rachunku obrotów bie˝àcych. Dostosowanie nast´puje poprzez zmiany poziomu
kursu walutowego i – w wyniku wzrostu lub spadku konkurencyjnoÊci cenowej eksportu
i importu – zmiany krajowej aktywnoÊci gospodarczej. W przypadku kursu sztywnego
przep∏ywy kapita∏u zagranicznego, wywo∏ywane przez wstrzàs finansowy, sà neutralizo-
wane przez zmian´ poziomu rezerw. Kurs nominalny pozostaje na sta∏ym poziomie i tym
samym kursowy kana∏ transmisji wstrzàsu do sfery realnej gospodarki jest zamkni´ty. 

a Wzrost oznacza aprecjacj´ waluty krajowej.
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dzy sferà realnà gospodarki a kursem walutowym, powoduje, ˝e spekulacja na rynku walutowym jest
z regu∏y spekulacjà krótkoterminowà na utrzymanie si´ istniejàcego na rynku trendu. Tworzy to wa-
runki do d∏ugotrwa∏ego odchylania si´ kursów walut od ich poziomu d∏ugoterminowej równowagi.
Sk∏onnoÊç uczestników rynku walutowego do gry zgodnie z trendem wià˝e si´ z tym, ˝e spekulacja
przeciwko trendowi jest kosztowna i ryzykowna. Spekulacja przeciwko trendowi jest kosztowna, po-
niewa˝ jej podj´cie oznacza koniecznoÊç ponoszenia strat bilansowych (b´dàcych efektem na przyk∏ad
zakupu waluty, której kurs spada), co wymaga z kolei relatywnie du˝ego pokrycia w kapitale. Jest te˝
ryzykowna, poniewa˝ moment odwrócenia si´ trendu jest nieprzewidywalny (Soros 1994). Oba te
czynniki powodujà, ̋ e uczestnicy rynku walutowego z regu∏y nie podejmujà spekulacji przeciwko tren-
dowi (De Grauwe 1996)11. 

Gdy dealerzy na rynku walutowym nie mogà liczyç na istnienie stabilnych zwiàzków mi´dzy sy-
tuacjà w gospodarce danego kraju a zmianami kursu walutowego, próbujà odgadnàç zmiany kursów
walut na podstawie zachowaƒ innych uczestników rynku. Pos∏ugujà si´ w tym celu g∏ównie analizà
technicznà (Aglietta 1998). W takich warunkach dealerzy reagujà g∏ównie nie na informacje o zmia-
nie sytuacji w gospodarce, lecz na zmiany sytuacji na samym rynku walutowym. Nie znaczy to oczy-
wiÊcie, ˝e spekulacja krótkoterminowa decyduje o zmianach kursów walutowych. Utrwala jednak
tworzàce si´ na rynku trendy, wzmacniajàc powsta∏e odchylenia od kursu równowagi.

Jednym z czynników decydujàcych o skali odchyleƒ kursu od poziomu d∏ugoterminowej rów-
nowagi jest g∏´bokoÊç rynku finansowego. W przypadku z∏otego ewentualne odchylenia kursu od po-
ziomu spójnego z fundamentami mog∏yby si´ zwi´kszyç, gdyby nastàpi∏o zmniejszenie skali obrotów
na krajowym rynku walutowym. Sytuacja taka mia∏a miejsce w Czechach (wykres 3), gdzie zmniejsze-
nie ró˝nicy mi´dzy wysokoÊcià krajowych i zagranicznych stóp procentowych spowodowa∏o ograni-
czenie skali operacji spekulacyjnych zwiàzanych z wyst´powaniem takiego zró˝nicowania. Zmniejsze-
nie si´ skali obrotów na krajowym rynku walutowym mo˝e zwi´kszyç wra˝liwoÊç zmian kursu na prze-
p∏ywy kapita∏owe, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, które mo˝na by∏o obserwowaç
na czeskim rynku walutowym.

11 Niech´ç do podejmowania spekulacji przeciwko trendowi wynika równie˝ z faktu, ˝e spekulacja na rynku walutowym
nie ma punktu odniesienia w postaci poziomu, do którego kurs mia∏by tendencj´ powracaç. Jest tak dlatego, ˝e termino-
we kursy walutowe nie odzwierciedlajà oczekiwanego poziomu kursu walutowego (Goodhart i in. 1992). Przy braku punk-
tu odniesienia w postaci oczekiwanego poziomu kursu walutowego spekulacja stabilizujàca jest zbyt ryzykowna, by jà po-
dejmowaç. W konsekwencji, na rynku walutowym z regu∏y nie wyst´puje spekulacja na powrót kursu do poziomu, który
rynek uznawa∏by za poziom równowagi (King 1983).
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Wykres 3
Ârednie dzienne obroty na kasowym mi´dzybankowym rynku walutowym w kwietniu
w latach 1998–2003

Uwaga: dane obejmujà jedynie transakcje w segmencie waluta krajowa/waluty obce. W transakcjach tych jednà ze stron by∏ bank-rezydent.
Wyeliminowano efekt podwójnej sprawozdawczoÊci. 
èród∏o: Narodowy Bank Czech (www.cnb.cz), Narodowy Bank Polski.
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Polski rynek finansowy podlega∏ w ostatnich latach przeobra˝eniom sprzyjajàcym wyst´powa-
niu wy˝ej opisanych zjawisk. W okresie tym nast´powa∏ szybki i jednoczesny wzrost skali przep∏ywów
kapita∏u portfelowego i wielkoÊci obrotów na rynku instrumentów pochodnych. Zjawiska te sà ÊciÊle
ze sobà zwiàzane, co mia∏o poczàtek w 1998 r., gdy inwestorzy zagraniczni zacz´li na du˝à skal´ za-
wieraç transakcje terminowe. Jednà z konsekwencji liberalizacji transakcji terminowych by∏o powsta-
nie rynku syntetycznych depozytów z∏otowych w postaci rynku swapów walutowych (S∏awiƒski 2002).
Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych pojawienie si´ rynku swapów walutowych stworzy∏o
mo˝liwoÊci ∏atwego finansowania krótkoterminowych transakcji zawieranych na polskim rynku finan-
sowym (Tymoczko, Szczepaƒska 1999).

Literatura empiryczna dostarcza licznych dowodów na to, ˝e rola czynników spoza realnej sfe-
ry gospodarki w kszta∏towaniu kursów walutowych jest znaczàca. Badania Canzoneri i in. (1997)
wskazujà, ˝e kursy walut stosunkowo s∏abo reagujà na wstrzàsy asymetryczne dotykajàce realnej sfe-
ry gospodarki. Z kolei De Grauwe (2000) pokaza∏, ˝e nieoczekiwane wstrzàsy ze sfery realnej gospo-
darek poszczególnych krajów wyjaÊniajà tylko ma∏y procent krótkoterminowej zmiennoÊci kursów wa-
lutowych. Pozosta∏e zmiany kursów walut wynikajà ze wstrzàsów majàcych swe êród∏o na rynkach fi-
nansowych. Choç wraz z wyd∏u˝aniem si´ okresu analizy roÊnie znaczenie wstrzàsów dotykajàcych re-
alnej sfery gospodarki jako czynnika wyjaÊniajàcego zmiennoÊç kursu walutowego, czynnik ten wyja-
Ênia co najwy˝ej po∏ow´ zmiennoÊci kursu. De Grauwe pokaza∏ równie˝, ˝e wraz ze zmianà trendu
zmienia si´ zestaw danych makroekonomicznych, które sà wykorzystywane do wyjaÊnienia przyczyn
aktualnego kierunku zmian kursu walutowego. Badania wskazujà tak˝e, ˝e w latach 1997-2001
wstrzàsy finansowe wynikajàce ze wzrostu ryzyka na rynkach krajów wschodzàcych mia∏y znaczàcy
wp∏yw na zmiany kursu z∏otego, czeskiej korony oraz w´gierskiego forinta (Habib 2002). 

W celu zilustrowania skutków wstrzàsów finansowych i zwiàzanych z tym wahaƒ nominalne-
go kursu walutowego dla sfery realnej zbadano, jak przejÊciowa, 10-procentowa aprecjacja kursu no-
minalnego wp∏ywa na PKB w Polsce (wykres 4). Okazuje si´, ˝e tego rodzaju jednorazowy wstrzàs fi-
nansowy wytràca kurs nominalny z d∏ugookresowej trajektorii na oko∏o 3 lata. W tym czasie realny
PKB jest ni˝szy o oko∏o 0,3-0,5% ni˝ w przypadku, gdyby dany wstrzàs nie wystàpi∏. Po tym okresie
wp∏yw wstrzàsu na kurs walutowy i PKB wygasa. 

Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania mo˝na wnioskowaç, ˝e oczekiwania dotyczàce dyspary-
tetu stóp procentowych i wielkoÊci premii za ryzyko oraz przyczyny tkwiàce w naturze rynków finan-
sowych mogà powodowaç, ˝e kurs bie˝àcy odchyla si´ od poziomu równowagi. Koszty tego niedo-
pasowania sà znaczne z punktu widzenia aktywnoÊci gospodarczej. Z jednej strony przewartoÊciowa-
nie waluty krajowej powoduje, ˝e wiele przedsi´biorstw, które przy „normalnym” poziomie kursu
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w pe∏ni wykorzystywa∏yby moce produkcyjne, jest zmuszonych do ograniczenia produkcji lub nawet
jej zaprzestania. Z drugiej strony niedowartoÊciowanie kursu sprawia, ˝e przedsi´biorstwa, które nie
sà konkurencyjne w warunkach „normalnych”, mogà si´ rozwijaç. W rezultacie dost´pne zasoby ka-
pita∏u i pracy sà wykorzystywane w sposób nieefektywny. 

Z przedstawionej analizy wynika równie˝, ˝e koszt rezygnacji z w∏asnej waluty, towarzyszàcy
przystàpieniu do unii monetarnej, jest w rzeczywistoÊci ni˝szy, ni˝ wskazywa∏yby na to wczeÊniejsze
rozwa˝ania akcentujàce stabilizujàcà rol´ p∏ynnego kursu walutowego. Wynika to z faktu, ˝e p∏ynny
kurs walutowy mo˝e byç êród∏em wstrzàsów dla realnej sfery gospodarki. Wniosek ten znajduje od-
zwierciedlenie w badaniach empirycznych. W niektórych pracach poÊwi´conych teorii OOW (Canzo-
neri i in. 1997; Gros 1996) stwierdza si´ nawet, ˝e poza unià monetarnà kursowe mechanizmy do-
stosowawcze nie odgrywajà podstawowej roli w neutralizowaniu wstrzàsów asymetrycznych. Nie
zmienia to jednak faktu, ˝e po wejÊciu do unii walutowej i rezygnacji z dostosowawczych w∏aÊciwo-
Êci kursu walutowego wzrasta potrzeba posiadania dobrze wykszta∏conych alternatywnych mechaniz-
mów dostosowawczych. Pozwalajà one neutralizowaç negatywne skutki wstrzàsów asymetrycznych
i tym samym wp∏ywajà na bilans korzyÊci i kosztów przystàpienia do unii monetarnej. 

2.1.2. Mechanizm dostosowawczy rynku pracy 

Przystàpienie do unii monetarnej i rezygnacja z autonomii polityki pieni´˝nej powodujà, ̋ e pod-
stawowego znaczenia nabiera kwestia elastycznoÊci12 rynku pracy. Po przystàpieniu do strefy euro do-
stosowania p∏ac realnych lub (i) swobodny przep∏yw si∏y roboczej stanà si´ jedynym, oprócz polityki
fiskalnej, mechanizmem ∏agodzàcym negatywne skutki asymetrycznych zaburzeƒ.

W sytuacji wystàpienia w unii monetarnej asymetrycznego wstrzàsu popytowego w regionie
dotkni´tym spadkiem popytu mo˝e dojÊç do ograniczenia produkcji oraz spadku zatrudnienia. W wa-
runkach wysokiej mobilnoÊci czynników wytwórczych ich przep∏yw z kraju dotkni´tego negatywnym
wstrzàsem popytowym do kraju doÊwiadczajàcego wzrostu popytu pozwoli∏by na odzyskanie równo-
wagi makroekonomicznej w obu krajach i ograniczenia wzrostu bezrobocia. W praktyce jednak me-
chanizm ten ma ograniczonà skutecznoÊç. Kapita∏ produkcyjny z natury charakteryzuje si´ niskà mo-
bilnoÊcià. Swobodny przep∏yw si∏y roboczej jest natomiast utrudniony ze wzgl´du na wyst´pujàce ba-
riery j´zykowe, kulturowe, niedopasowania kwalifikacji pracowników. W Polsce dodatkowym czynni-
kiem ograniczajàcym migracje zewn´trzne b´dà utrzymujàce si´ przez pewien czas po akcesji do UE
ograniczenia instytucjonalne w dost´pie do rynków pracy niektórych krajów UE. Ponadto, badania
wskazujà, ˝e si∏a robocza w Polsce charakteryzuje si´ ograniczonà mobilnoÊcià w uk∏adzie mi´dzyna-
rodowym, co wynika m.in. z niskiej sk∏onnoÊci do migracji (Borowski 2000; Okólski, Stola 1998;
Or∏owski, Zienkowski 1998).

W warunkach ograniczonej mobilnoÊci krajowej si∏y roboczej podstawowym mechanizmem ni-
welujàcym negatywne skutki wstrzàsu asymetrycznego pozostajà p∏ace realne. Kiedy w kraju docho-
dzi do spadku popytu, nast´puje zmniejszenie kraƒcowej produktywnoÊci pracy13. Osiàgni´cie nowe-
go stanu równowagi mo˝e nastàpiç poprzez spadek p∏ac realnych. WielkoÊç tego efektu zale˝y m.in.
od stopnia, w jakim zwiàzki zawodowe sà sk∏onne obni˝yç wymagania dotyczàce realnej stawki p∏a-
cy na rzecz wy˝szego zatrudnienia. W skrajnej sytuacji, gdy p∏ace realne charakteryzujà si´ ca∏kowità
sztywnoÊcià, dostosowanie do obni˝onego popytu na prac´ nast´puje w ca∏oÊci poprzez spadek za-

12 ElastycznoÊç rynku pracy oznacza zdolnoÊç gospodarki do efektywnej realokacji si∏y roboczej oraz dostosowaƒ p∏ac wy-
wo∏anych wewn´trznymi i zewn´trznymi zmianami warunków gospodarowania (zmiany wielkoÊci i struktury popytu, zmia-
ny technologii etc.). Obejmuje ona takie czynniki, jak: mobilnoÊç pracowników, regulacje dotyczàce wysokoÊci p∏ac i spo-
sobu ich ustalania, swoboda wyboru form zatrudnienia, procedury zatrudniania i zwalniania pracowników, si∏a zwiàzków
zawodowych, regulacje dotyczàce czasu pracy, system zabezpieczeƒ spo∏ecznych oraz polityka rynku pracy (OECD 1994).
13 W przypadku spadku popytu na produkowane przez przedsi´biorstwo dobro malejà przychody ze sprzeda˝y produkcji
wytwarzanej przy danej kombinacji czynników wytwórczych. Tym samym maleje kraƒcowa produktywnoÊç pracy, równa
wartoÊci dodatkowego produktu otrzymywanego dzi´ki zastosowaniu dodatkowej jednostki nak∏adu pracy.
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trudnienia. ElastycznoÊç wynagrodzeƒ pozwala natomiast ograniczyç wzrost bezrobocia b´dàcy efek-
tem asymetrycznego wstrzàsu popytowego.

SkutecznoÊci p∏acowego mechanizmu dostosowawczego w Polsce sprzyja relatywnie wysokie
tempo wzrostu wydajnoÊci w sektorach otwartych na zagranicznà konkurencj´ (sektorach dóbr han-
dlowych). W warunkach wstrzàsów popytowych odpowiednie dostosowanie dynamiki p∏ac realnych
mo˝e zostaç osiàgni´te poprzez zmniejszenie tempa wzrostu p∏ac nominalnych, bez koniecznoÊci ob-
ni˝enia ich poziomu. Jednak badania wskazujà, ˝e w Polsce p∏ace charakteryzujà si´ niskà elastyczno-
Êcià, czemu sprzyja m.in. istniejàcy system negocjacji p∏acowych (Kwiatkowski i in. 2001; Borowski
2002). WartoÊci indeksów sztywnoÊci p∏ac dla Polski nale˝à do najwy˝szych wÊród krajów OECD.
Oznacza to, ˝e po przystàpieniu do wspólnego obszaru walutowego Polska mo˝e dotkliwie odczuç
skutki utraty autonomicznej polityki pieni´˝nej. 

Wa˝nym czynnikiem determinujàcym skutecznoÊç rynku pracy w neutralizowaniu wstrzàsów
asymetrycznych jest stopieƒ jego regulacji. Jest on w Polsce stosunkowo wysoki, na co wskazujà m.in.
badania Banku Âwiatowego (World Bank 2003b). Stosowany w OECD wskaênik stopnia ochrony za-
trudnienia EPL (ang. Strictness of Employment Protection Legislation) kszta∏tuje si´ w Polsce na nieco
ni˝szym poziomie ni˝ w wi´kszoÊci wysoko rozwini´tych paƒstw europejskich (European Commission
2002b). Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e stopieƒ regulacji rynku pracy w UE jest wysoki, natomiast jakoÊç
kapita∏u ludzkiego w Polsce jest relatywnie niska w porównaniu z krajami UE. Przyczynia si´ to do te-
go, ˝e w polskiej gospodarce, podobnie jak w krajach UE, do wzrostu zatrudnienia potrzebny jest re-
latywnie wysoki wzrost gospodarczy (Czy˝ewski 2002)14. Ponadto warto podkreÊliç, ˝e dla dokonania
bilansu korzyÊci i kosztów przystàpienia do unii monetarnej wa˝na jest nie wzgl´dna, lecz absolut-
na ocena efektywnoÊci rynku pracy w ∏agodzeniu wstrzàsów asymetrycznych. Ocena elastycznoÊci te-
go rynku w odniesieniu do innych krajów nie jest wyznacznikiem kosztu rezygnacji z niezale˝nej poli-
tyki monetarnej.

Powy˝sza analiza wskazuje, ˝e polski rynek pracy nie stanowi w pe∏ni efektywnego mechani-
zmu przeciwdzia∏ania skutkom negatywnych wstrzàsów asymetrycznych. Niepokojàca jest zw∏aszcza
stosunkowo wysoka sztywnoÊç p∏ac realnych. W tej sytuacji rezygnacja z w∏asnej waluty i niezale˝no-
Êci polityki pieni´˝nej w przypadku pojawienia si´ wstrzàsów asymetrycznych rodzi ryzyko wzrostu wa-
haƒ zatrudnienia i dochodów gospodarstw domowych. Do ograniczenia tego ryzyka konieczna jest
reforma rynku pracy, przyczyniajàca si´ do zwi´kszenia elastycznoÊci kszta∏towania wynagrodzeƒ i in-
nych warunków zatrudnienia w przedsi´biorstwach.

2.1.3. Fiskalny mechanizm dostosowawczy

Polityka fiskalna stanowi instrument dostosowawczy, alternatywny w stosunku do omówionych
wy˝ej dostosowaƒ na rynku pracy, ograniczajàcy zmiennoÊç produkcji i zatrudnienia w warunkach
wstrzàsów asymetrycznych. W konsekwencji, z chwilà utraty autonomii polityki pieni´˝nej polityka fi-
skalna staje si´ podstawowym instrumentem stabilizujàcym (Buti, Sapir 1998).

Wp∏yw polityki fiskalnej na krajowà gospodark´ mo˝e mieç dwojaki charakter. Po pierwsze,
wp∏yw ten dokonuje si´ poprzez dzia∏anie tzw. automatycznych stabilizatorów. Dzia∏anie to polega
na tym, ˝e na skutek spadku produkcji malejà wp∏ywy podatkowe, rosnà zaÊ niektóre wydatki, np.
zwiàzane z bezrobociem. W konsekwencji, deficyt bud˝etowy automatycznie roÊnie i tworzy dodat-
kowy popyt, podtrzymujàcy spadajàcà aktywnoÊç gospodarczà. Tym samym, automatyczne stabiliza-
tory zapewniajà natychmiastowe dostosowania w sferze fiskalnej. Co wa˝ne, w sytuacji poprawy ko-

14 Badania wskazujà, ˝e minimalne tempo wzrostu PKB, przy którym nast´puje wzrost zatrudnienia, kszta∏tuje si´ w Polsce
mi´dzy 4,4% a 5,3%, w zale˝noÊci od okresu, jaki badania obejmujà. ElastycznoÊç popytu na prac´ wzgl´dem PKB mieÊci
si´ w przedziale od 0,54 do 0,83. Analogiczne wartoÊci dla krajów UE w okresie 1961-1994 wynoszà 2,75% oraz 0,46.
W gospodarce USA, charakteryzujàcej si´ bardzo zliberalizowanym rynkiem pracy, tempo wzrostu gospodarczego potrzeb-
ne do wzrostu zatrudnienia w tym samym okresie wynosi∏o 0,41%, natomiast elastycznoÊç popytu na prac´ w stosunku
do PKB by∏a równa 0,70.
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niunktury równie szybko nast´puje zmniejszenie deficytu na skutek m.in. wy˝szych wp∏ywów podat-
kowych i ni˝szych wydatków zwiàzanych z ochronà socjalnà.

Drugim sposobem oddzia∏ywania finansów publicznych na gospodark´ sà dyskrecjonalne dzia-
∏ania w∏adz fiskalnych, reagujàcych na wstrzàsy gospodarcze. Polityka taka by∏a jednym z podstawo-
wych elementów tradycyjnej ekonomii keynesowskiej. Jednak w ciàgu ostatnich lat teoria ekonomii i ba-
dania empiryczne dostarczy∏y wielu argumentów podwa˝ajàcych skutecznoÊç tego narz´dzia stabiliza-
cji koniunktury (Feldstein 2002). Wp∏yw ekspansji fiskalnej na wzrost popytu okaza∏ si´ znacznie mniej-
szy ni˝ sàdzono, a w niektórych przypadkach wr´cz ujemny (Blanchard, Perotti 1999). Polityka taka
dzia∏a ponadto z du˝ym opóênieniem, wynikajàcym z koniecznoÊci dostrze˝enia wstrzàsu koniunktu-
ralnego, a nast´pnie zainicjowania cz´sto d∏ugotrwa∏ego procesu legislacyjnego. Co wi´cej, w przeci-
wieƒstwie do automatycznych stabilizatorów dyskrecjonalna polityka fiskalna dzia∏a zwykle asymetrycz-
nie – jej rozluênienie w okresie dekoniunktury jest ze wzgl´dów politycznych trudne do odwrócenia
w górnej fazie cyklu. Prowadzi to do narastania d∏ugu publicznego, czego przyk∏adem by∏a polityka
prowadzona przez paƒstwa Europy Zachodniej w latach 70. i 80. (European Commission 2000). 

Powy˝sza argumentacja, a tak˝e regu∏y Traktatu oraz Paktu StabilnoÊci i Wzrostu (szersze omó-
wienie zasad Paktu przedstawiono w aneksie 1) nie pozostawiajà wàtpliwoÊci co do tego, jaki powinien
byç optymalny kszta∏t polityki fiskalnej krajów cz∏onkowskich strefy euro. Kraje te powinny dà˝yç
do osiàgni´cia na tyle niskiego deficytu strukturalnego, aby automatyczne stabilizatory mog∏y swobod-
nie dzia∏aç, nie powodujàc wzrostu deficytu powy˝ej poziomu referencyjnego 3% PKB15. Dzia∏ania dys-
krecjonalne w∏adz fiskalnych powinny byç natomiast ograniczone do wspierania po˝àdanych zmian
strukturalnych w gospodarce16 oraz reagowania tylko na wyjàtkowo du˝e wstrzàsy asymetryczne.

Dzia∏anie automatycznych stabilizatorów zale˝y od rodzaju wyst´pujàcego wstrzàsu. W przy-
padku wstrzàsów popytowych automatyczne stabilizatory dzia∏ajà stosunkowo silnie i z korzyÊcià dla
stabilizacji gospodarki. W przypadku wstrzàsów poda˝owych dzia∏anie stabilizatorów jest s∏absze
i mo˝e okazaç si´ niekorzystne dla tempa procesów dostosowawczych w gospodarce. Si∏a efektu sta-
bilizujàcego w przypadku wstrzàsów popytowych zale˝y w du˝ej mierze od tego, jaka kategoria ma-
kroekonomiczna si´ zmienia. Stabilizatory dzia∏ajà najsilniej w przypadku zmian konsumpcji, znacznie
s∏abiej zaÊ w przypadku wstrzàsów inwestycyjnych czy zewn´trznych. Efekt dzia∏ania stabilizatorów
w przypadku wstrzàsów poda˝owych zale˝y od trwa∏oÊci tych ostatnich. W przypadku wstrzàsów
krótkookresowych automatyczne stabilizatory wp∏ywajà stabilizujàco na produkcj´, jednak dzieje si´
to kosztem wy˝szej inflacji. JeÊli natomiast zmiany poda˝owe majà charakter bardziej trwa∏y, stabili-
zatory mogà spowolniç dostosowanie gospodarki do „nowego” poziomu potencjalnej produkcji (Bru-
nila i in. 2002).

Skala zwi´kszenia lub zmniejszenia deficytu finansów publicznych w reakcji na wahania ko-
niunktury zale˝y od jego elastycznoÊci na zmiany produkcji. Si∏a tej reakcji zale˝y od elastycznoÊci po-
szczególnych kategorii dochodów podatkowych oraz wydatków wobec PKB. Tabela 2 przedstawia
szacunki tych wielkoÊci dla krajów UE oraz Polski. Wyniki dla krajów UE sà zgodne z teoretycznymi
podstawami dzia∏ania automatycznych stabilizatorów. Badania potwierdzajà, ˝e si∏a oddzia∏ywania
automatycznych stabilizatorów jest tym wi´ksza, im wi´ksze sà rozmiary sektora publicznego, progre-
sywnoÊç systemu podatkowego, udzia∏ wra˝liwej na cykl bazy podatkowej, wielkoÊç systemu zasi∏ków
dla bezrobotnych i wra˝liwoÊç poziomu bezrobocia na wahania koniunktury (Brunila i in. 2002). 

15 WielkoÊç automatycznych stabilizatorów oddzia∏ujàcych w danym momencie na gospodark´ zale˝y od luki popytowej,
tj. wielkoÊci odchylenia tempa wzrostu produkcji od d∏ugookresowego potencja∏u, oraz wra˝liwoÊci finansów publicznych
na to odchylenie. JeÊli luka popytowa jest ujemna, czyli produkcja jest poni˝ej potencja∏u, to automatyczne stabilizatory po-
wodujà zwi´kszenie deficytu finansów publicznych. Ten dodatkowy deficyt, wynikajàcy z dzia∏ania automatycznych stabili-
zatorów, nazywany jest deficytem cyklicznym. Ta cz´Êç deficytu, która zale˝y od dyskrecjonalnej polityki w∏adz fiskalnych,
nie zaÊ od cyklu koniunkturalnego, nazywana jest deficytem strukturalnym. Przy dodatniej luce popytowej wyst´puje nad-
wy˝ka cykliczna, co powoduje zmniejszenie deficytu ogó∏em poni˝ej poziomu deficytu strukturalnego.
16 Dzia∏ania te obejmujà m.in. wspierajàce zatrudnienie zmiany w systemach podatkowych i zasi∏kach socjalnych oraz zmia-
ny w strukturze wydatków publicznych, zwi´kszajàce udzia∏ nak∏adów na inwestycje w infrastruktur´, kapita∏ ludzki, bada-
nia naukowe i rozwój nowych technologii (Lamo, Strauch 2002).
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Przedstawione oszacowanie elastycznoÊci deficytu finansów publicznych w Polsce na zmiany
produkcji jest równie˝ spójne z teorià ekonomii17. Sektor publiczny w Polsce nie nale˝y do ma∏ych,
jednak progresywnoÊç systemu podatkowego jest znacznie mniejsza ni˝ w niektórych paƒstwach
europejskich. Najwa˝niejszymi êród∏ami dochodów publicznych w Polsce sà podatki poÊrednie
i sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne, których zmiennoÊç w relacji do wahaƒ produkcji, wyra˝a-
na wspó∏czynnikami elastycznoÊci, jest zwykle mniejsza ni˝ w przypadku podatków bezpoÊrednich.
Oszacowanie wielkoÊci automatycznych stabilizatorów po stronie wydatkowej polskiego bud˝etu
jest natomiast utrudnione przez cz´ste w ostatnich latach zmiany systemu zasi∏ków dla bezrobot-
nych i pomocy spo∏ecznej. 

Przyk∏adem dzia∏ania automatycznych stabilizatorów w polskiej gospodarce by∏ rok 2001, kie-
dy w efekcie powa˝nego spowolnienia gospodarczego odnotowano spadek wp∏ywów podatkowych
w uj´ciu realnym o ponad 5%. Wp∏yn´∏y na to: niska dynamika spo˝ycia indywidualnego (2,1%), spa-

Tabela 2. ElastycznoÊç dochodów podatkowych oraz wydatków wzgl´dem PKB

Dochody podatkowe Wydatki Bilans
CIT PIT podatki ubezpieczenia bie˝àce ogó∏ema

poÊrednie spo∏eczne
Austria 1,9 0,7 0,5 0,5 0,0 0,31
Belgia 0,9 1,3 0,9 1,0 -0,4 0,67
Dania 1,6 0,7 1,6 0,7 -0,7 0,85
Finlandia 0,7 1,3 0,9 1,1 -0,4 0,63
Francja 1,8 0,6 0,7 0,5 -0,3 0,46
Grecja 0,9 2,2 0,8 1,1 0,0 0,42
Hiszpania 1,1 1,1 1,2 0,8 -0,1 0,40
Holandia 1,1 1,4 0,7 0,8 -1,0 0,76
Irlandia 1,2 1,0 0,5 0,8 -0,4 0,32
Niemcy 0,8 1,3 1,0 1,0 -0,1 0,51
Portugalia 1,4 0,8 0,6 0,7 -0,2 0,38
Szwecja 0,9 1,2 0,9 1,0 -0,5 0,79
Wlk. Brytania 0,6 1,4 1,1 1,2 -0,2 0,50
W∏ochy 1,4 0,8 1,3 0,6 -0,1 0,48
Ârednia UE 1,2b 1,1 0,9 0,8 -0,3 0,53
Polska 2,3 1,5 1,0 0,7 -0,1 0,40

a Wzrost deficytu finansów publicznych w punktach procentowych PKB w reakcji na spadek PKB o 1%.
b W 1999 r. OECD ca∏kowicie zmieni∏o metodologi´ obliczania elastycznoÊci wp∏ywów z podatku CIT wzgl´dem cyklu koniunkturalnego –
Êrednia elastycznoÊç przy poprzedniej metodologii wynosi∏a 2,7 (van den Noord 2000).

èród∏o: van den Noord 2000, szacunki NBP.
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Wykres 5
Deficyt strukturalny i cykliczny sektora finansów publicznycha w Polsce

a Deficyt sektora finansów publicznych pomniejszony o sk∏adki przekazane do otwartych funduszy emerytalnych.
Uwaga: w szacunkach deficytu strukturalnego i cyklicznego wykorzystano luk´ popytowà oszacowanà metodà funkcji produkcji (Gradzewicz,
Kolasa 2003).
èród∏o: NBP.

17 Oszacowanie to obarczone jest du˝à niepewnoÊcià ze wzgl´du na krótkie szeregi czasowe oraz zmiany strukturalne,
w szczególnoÊci po stronie wydatkowej bud˝etu paƒstwa.
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dek zatrudnienia o 0,6% oraz spadek rentownoÊci przedsi´biorstw. Wykres 5 ilustruje zmiany sytuacji
fiskalnej w Polsce w ostatnich latach – w rozbiciu na deficyt strukturalny i cykliczny – wynikajàce z dzia-
∏ania automatycznych stabilizatorów.

Przedstawione szacunki wskazujà, ˝e zasadniczà przeszkodà w skutecznym wykorzystaniu
przez Polsk´ automatycznych stabilizatorów po przystàpieniu do strefy euro jest zdecydowanie zbyt
wysoki deficyt strukturalny. Nawet gdyby jego poziom zosta∏ ograniczony do wielkoÊci referencyjnej
3% PKB, nie b´dzie mo˝liwe swobodne dzia∏anie automatycznych stabilizatorów. To z kolei b´dzie
oznacza∏o brak mo˝liwoÊci stabilizacji koniunktury przez polityk´ fiskalnà. Drogà do odbudowania sta-
bilizujàcej funkcji finansów publicznych, a tym samym zmniejszenia kosztów uczestnictwa we wspól-
nym obszarze walutowym jest kompleksowa reforma finansów publicznych. Reforma ta powinna byç
skoncentrowana po stronie wydatków finansów publicznych, za czym przemawiajà trzy zasadnicze
przes∏anki.

Po pierwsze, praktyka wskazuje, ˝e reformy finansów publicznych polegajàce w g∏ównej mie-
rze na redukcji wydatków pozwalajà na bardziej trwa∏e ograniczenie deficytu ni˝ te, które skupiajà si´
na podnoszeniu podatków (von Hagen i in. 2001).

Po drugie, w przypadku wielu udanych, zakrojonych na du˝à skal´ programów konsolidacji fi-
nansów publicznych, opartych na ograniczaniu wydatków, nie wystàpi∏y negatywne skutki dla popy-
tu. Wr´cz przeciwnie, programy te przyczyni∏y si´ nawet do ekspansji gospodarczej (Alesina, Perotti
1996). W literaturze powszechnie nazywa si´ takie efekty „niekeynesowskimi” (ang. non-Keynesian),
jako ˝e sà one sprzeczne z tradycyjnymi poglàdami, wed∏ug których zacieÊnienie polityki fiskalnej za-
wsze dzia∏a hamujàco na gospodark´ w krótkim okresie. Efekty te sà zwiàzane m.in. z rolà oczekiwaƒ
– jeÊli rynki finansowe i podmioty prywatne uznajà, ˝e program konsolidacji finansów publicznych b´-
dzie skuteczny i doprowadzi do trwa∏ego ograniczenia deficytu bud˝etowego, to popyt prywatny mo-
˝e wype∏niç luk´ wynikajàcà ze zmniejszenia popytu rzàdowego. Lane i Perotti (2001) wskazujà nato-
miast na inne kana∏y, poprzez które ograniczenie wydatków publicznych przyczynia si´ do wzrostu
konkurencyjnoÊci gospodarki i zwi´kszenia produkcji oraz zatrudnienia w sektorze dóbr wymiennych.
Pierwszy z tych kana∏ów dzia∏a w przypadku ograniczenia wydatków na p∏ace w sektorze publicznym,
powodujàcego zmniejszenie presji na p∏ace w sektorze prywatnym. Drugim kana∏em wskazywanym
przez tych autorów jest kurs walutowy, który w sytuacji konsolidacji fiskalnej deprecjonuje, zwi´ksza-
jàc konkurencyjnoÊç produkcji eksportowej.

Po trzecie, ze wzgl´du na obecny kszta∏t polskiego sektora finansów publicznych strategia ogra-
niczania wydatków publicznych jest w∏aÊciwsza ni˝ dzia∏ania na rzecz zwi´kszania dochodów. Polski
sektor publiczny charakteryzuje si´ doÊç wysokim poziomem obcià˝eƒ podatkowych oraz wysokim
poziomem wydatków socjalnych18, w wielu przypadkach êle adresowanych. Obcià˝enie podatkowe
dochodów z pracy, uwzgl´dniajàc sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne, jest bardzo wysokie i stanowi
istotnà przeszkod´ ograniczajàcà zatrudnienie. Podstawowa stawka podatku VAT równie˝ nale˝y
do jednej z wy˝szych w Europie. Tymczasem w sferze wydatków socjalnych, ochrony zdrowia i rol-
nictwa istnieje mo˝liwoÊç uzyskania znaczàcych oszcz´dnoÊci (ramka 10).

2.1.4. Synchronizacja cykli koniunkturalnych

Dla oceny kosztu zwiàzanego z utratà autonomicznej polityki monetarnej podstawowe znacze-
nie ma podatnoÊç kraju na wstrzàsy asymetryczne. Jej podstawowym wyznacznikiem jest stopieƒ
zbie˝noÊci cyklu koniunkturalnego danego kraju z wahaniami koniunktury w unii monetarnej. Je˝eli
cykle koniunkturalne kszta∏tujà si´ w podobny sposób, wtedy cz´stotliwoÊç wyst´powania wstrzàsów
o charakterze asymetrycznym jest stosunkowo niska. Potrzeba utrzymywania p∏ynnego kursu waluto-

18 Zgodnie z przedakcesyjnymi programami gospodarczymi przedstawionymi przez kraje przyst´pujàce do UE, udzia∏ wy-
datków socjalnych w wydatkach publicznych ogó∏em jest w Polsce najwy˝szy spoÊród wszystkich paƒstw akcesyjnych (Eu-
ropean Commission 2003). Ponadto, wydatki na renty inwalidzkie w Polsce w relacji do PKB sà zdecydowanie najwy˝sze
spoÊród wszystkich paƒstw OECD (dane OECD za 1998 r.).
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wego, który pozwala∏by na akomodacj´ asymetrycznych wstrzàsów popytu zewn´trznego jest wów-
czas mniejsza. Nie ma równie˝ potrzeby zachowania autonomicznej polityki stopy procentowej, gdy˝
wahania konsumpcji i inwestycji przebiegajà podobnie w ró˝nych krajach i wspólna polityka monetar-
na stabilizuje fluktuacje gospodarcze we wszystkich krajach unii walutowej. 

Empiryczne potwierdzenie tezy o zwiàzku zbie˝noÊci cykli koniunkturalnych z podatnoÊcià
na wstrzàsy asymetryczne przedstawili Bayoumi i Eichengreen (1997). Badanie, które przeprowadzili
w grupie 16 krajów, wskaza∏o na istnienie statystycznie istotnej dodatniej zale˝noÊci mi´dzy zmienno-
Êcià nominalnego kursu walutowego a odchyleniem standardowym ró˝nic tempa zmian PKB, stano-
wiàcych przybli˝onà miar´ zbie˝noÊci wahaƒ koniunktury. Innymi s∏owy, wy˝sza synchronizacja cykli
koniunkturalnych mi´dzy dwoma krajami Êwiadczy o ni˝szym ryzyku wystàpienia wstrzàsów asyme-
trycznych, co oznacza mniejszy koszt rezygnacji z w∏asnej waluty. W kontekÊcie przystàpienia Polski
do strefy euro konieczne jest zatem udzielenie odpowiedzi na nast´pujàce pytania: 

• w jakim stopniu rozwój gospodarczy Polski jest zbie˝ny z rozwojem krajów UE, a w szczegól-
noÊci krajów nale˝àcych do strefy euro? 

• na ile obserwowany poziom cyklicznej zbie˝noÊci mi´dzy Polskà a strefà euro ma charakter
trwa∏y? 

Zagadnienie synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro i krajach kandydujàcych do unii
monetarnej jest przedmiotem licznych prac empirycznych. Mo˝na wÊród nich wyró˝niç dwa g∏ówne
nurty analiz. W pierwszym z nich cykliczna zbie˝noÊç gospodarek jest oceniana na podstawie korela-
cji podstawowych kategorii makroekonomicznych mi´dzy badanymi krajami. Tak wyznaczone wspó∏-
czynniki cyklicznej zbie˝noÊci sà jednak niedoskona∏ym wyznacznikiem podatnoÊci kraju na wstrzàsy
asymetryczne. Odzwierciedlajà bowiem ∏àczny efekt korelacji pojawiajàcych si´ zaburzeƒ i procesów
dostosowawczych, które w ich wyniku zachodzà. 

Druga, bardziej zaawansowana metodologia wykorzystuje dekompozycj´ wahaƒ gospodar-
czych na zaburzenia o charakterze popytowym i poda˝owym. Metoda ta polega na analizie synchro-
nizacji wstrzàsów popytowych i poda˝owych pomi´dzy danym krajem a unià monetarnà, co daje pe∏-
niejszy obraz zbie˝noÊci wahaƒ koniunkturalnych. Z punktu widzenia kosztu przystàpienia do unii wa-
lutowej szczególne znaczenie ma zbie˝noÊç wstrzàsów popytowych, gdy˝ to one przede wszystkim
mogà byç przedmiotem stabilizujàcego oddzia∏ywania banku centralnego. Wspó∏czynniki korelacji
wstrzàsów popytowych mogà jednak zawy˝aç koszt zwiàzany z integracjà monetarnà. Sà one bo-
wiem cz´Êciowo determinowane przez wstrzàsy wynikajàce z ró˝nic w polityce makroekonomicznej,
które zostanà wyeliminowane wraz z przystàpieniem do wspólnego obszaru walutowego.

Synchronizacja wstrzàsów poda˝owych ma z punktu widzenia kosztu integracji monetarnej
mniejsze znaczenie, poniewa˝ mo˝liwoÊci neutralizowania negatywnych efektów wstrzàsów poda˝o-
wych za pomocà instrumentów polityki pieni´˝nej sà ograniczone. Synchronizacja tych wstrzàsów
w znacznym stopniu odzwierciedla jednak ró˝nice w strukturze gospodarek, które nie zostanà wyeli-
minowane w momencie przystàpienia do unii monetarnej. W rezultacie, zbie˝noÊç tego rodzaju za-
burzeƒ równie˝ jest brana pod uwag´ przy ocenie cyklicznej zbie˝noÊci pomi´dzy krajami (Fidrmuc,
Korhonen 2003; Babetski i in. 2002).

Wyniki badaƒ nad zbie˝noÊcià cyklicznà polskiej gospodarki z gospodarkami UE, strefy euro
oraz wybranych krajów UE zosta∏y przedstawione w tabeli 319. 

19 Ze wzgl´du na fakt, ˝e analiza dotyczy okresu obejmujàcego zaledwie jeden pe∏ny cykl koniunkturalny, poj´cie synchro-
nizacji cykli koniunkturalnych ma charakter umowny. W rzeczywistoÊci przedmiotem opisanych badaƒ jest analiza zbie˝no-
Êci krótkookresowych wahaƒ wybranych kategorii makroekonomicznych, odzwierciedlajàcych przebieg procesów w realnej
sferze gospodarki. 



Na podstawie wyników przedstawionych analiz trudno jednoznacznie oceniç stopieƒ synchro-
nizacji cykli koniunkturalnych pomi´dzy Polskà a strefà euro. Wi´kszoÊç tych badaƒ wskazuje jednak,
˝e stopieƒ zbie˝noÊci cyklicznej mo˝na uznaç za umiarkowanie wysoki. Ponadto zwi´ksza si´ integra-
cja ekonomiczna mi´dzy Polskà i krajami cz∏onkowskimi wspólnego obszaru walutowego, pociàgajà-
ca za sobà systematyczny wzrost stopnia cyklicznej zbie˝noÊci. W drugiej po∏owie lat 90. obserwowa-
no wyraêny trend wzrostowy korelacji PKB, produkcji przemys∏owej oraz inflacji w Polsce i krajach stre-
fy euro, który nie dotyczy∏ jednak zmiennych charakteryzujàcych rynek pracy (Borowski 2001). Bada-
nia wskazujà równie˝ na wzrost zbie˝noÊci wstrzàsów popytowych w tym okresie (Babetski i in. 2002).
Wprawdzie lata 2000-2002 przynios∏y spadek wskaêników korelacji pomi´dzy eksportem Polski
do strefy euro a produkcjà przemys∏owà tego obszaru (BIS 2003), jednak mo˝na przypuszczaç, ˝e nie
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Tabela 3. Badania dotyczàce cyklicznej zbie˝noÊci polskiej gospodarki z gospodarkami UE,
strefy euro oraz wybranych krajów UE

Autorzy 

Babetski i in.
(2002)

BIS 
(2003)

Boone, 
Maurel 
(1999)

Borowski 
(2001)

Buiter, Grafe 
(2002)

Fidrmuc 
(2001)

Fidrmuc,
Korhonen 
(2001)

Fidrmuc,
Korhonen 
(2003)

Frenkel i in.
(1999)

Frenkel, 
Nickel 
(2002)

Süppel 
(2003) 

Metodologia

Analiza korelacji wstrzàsów popytowych
i poda˝owych wraz z jej zmiennoÊcià w cza-
sie, SVAR, filtry Kalmana, zmienne: PKB, in-
flacja; dane kwartalne. 

Analiza korelacji zmian produkcji prze-
mys∏owej oraz eksportu; dane kwartalne. 

Analiza wp∏ywu wstrzàsów na rynkach pracy
w Niemczech i UE na stop´ bezrobocia oraz
reakcji gospodarki na te wstrzàsy; dane mie-
si´czne. 

Analiza korelacji cyklicznych komponentów
PKB (dane kwartalne), produkcji prze-
mys∏owej, inflacji i stopy bezrobocia (dane
miesi´czne).

Analiza korelacji zmian w poziomie zapa-
sów; dane roczne.

Analiza korelacji produkcji przemys∏owej po
usuni´ciu trendu; dane miesi´czne. 

Analiza korelacji wstrzàsów popytowych
i poda˝owych, SVAR, zmienne: realny PKB,
deflator PKB; dane kwartalne.

Analiza korelacji wstrzàsów popytowych
i poda˝owych, SVAR, zmienne: realny PKB,
deflator PKB; dane kwartalne.

Analiza korelacji wstrzàsów popytowych
i poda˝owych, SVAR, zmienne: PKB, inflacja;
dane kwartalne.

Analiza korelacji wstrzàsów popytowych
i poda˝owych, SVAR, zmienne: PKB, inflacja;
dane kwartalne.

Analiza korelacji zmian PKB i produkcji prze-
mys∏owej, analiza zbie˝noÊci cyklicznej meto-
dà Stocka i Watsona oraz analiza korelacji
wstrzàsów popytowych i poda˝owych, SVAR,
zmienne: PKB, inflacja (dane kwartalne), pro-
dukcja przemys∏owa, sprzeda˝ detaliczna,
produkcja budowlana (dane miesi´czne). 

Badany okres

1990-2000

1997-2002

1991-1997

1993/1995-2000

1994-1998

1990-1999

1993/1995-2000

1993/1995-2002

1992-1998

1995-2001

1996-2002

Gospodarka
odniesienia

UE, Niemcy

Strefa euro

UE, Niemcy

Niemcy, 
strefa euro

Francja, Niemcy

Niemcy

Strefa euro

Strefa euro 

Francja, Niemcy

Niemcy, Francja, 
W∏ochy, strefa
euro

Strefa euro, 
Niemcy, wybrane
podgrupy krajów
UE 

Stopieƒ 
zbie˝noÊci cykli
koniunkturalnych
Umiarkowanie
wysoki

Wysoki

Umiarkowany

Umiarkowanie
wysoki

Niski

Umiarkowany

Wysoki

Umiarkowanie
wysoki

Wysoki

Umiarkowany

Wysoki

Uwaga: stopieƒ zbie˝noÊci cykli koniunkturalnych oceniono na podstawie wysokoÊci wskaêników korelacji dla Polski na tle pozosta∏ych
krajów obj´tych badaniem. 
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jest to zjawisko trwa∏e. Wynika ono ze znaczàcego spowolnienia dynamiki gospodarczej strefy euro
(zw∏aszcza gospodarki niemieckiej) w tym okresie oraz spowodowanych tym os∏abieniem zmian
w strukturze geograficznej polskiego eksportu. 

Czynnikiem decydujàcym o poziomie synchronizacji cykli koniunkturalnych jest stopieƒ integra-
cji gospodarczej krajów, w szczególnoÊci si∏a powiàzaƒ handlowych. Im silniejsze sà te powiàzania,
tym bardziej zbie˝ne sà wyst´pujàce w gospodarkach wahania popytu. W efekcie nast´puje wzrost
cyklicznej zbie˝noÊci gospodarek. Pozytywnà zale˝noÊç mi´dzy stopniem synchronizacji cykli koniunk-
turalnych a wzajemnà (bilateralnà) otwartoÊcià gospodarek potwierdzajà równie˝ wyniki badaƒ em-
pirycznych (Frankel, Rose 1996). 

Grupa krajów nale˝àcych obecnie do strefy euro od poczàtku lat 90. jest najwa˝niejszym partne-
rem handlowym Polski. W 2002 r. 58% polskiego eksportu trafi∏o na rynek krajów strefy euro i jednocze-
Ênie 53% importu pochodzi∏o w∏aÊnie z tej grupy krajów (wykres 6). Udzia∏ strefy euro w polskim han-
dlu jest zbli˝ony do tego, jaki charakteryzuje kraje cz∏onkowskie (wykres 7). W 2002 r. by∏ on nieco ni˝-
szy ni˝ np. w Austrii i Hiszpanii, ale wy˝szy ni˝ w Holandii i Francji. W ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat (1992-
2002) wartoÊç polskiego eksportu do strefy euro zwi´kszy∏a si´ 3,5-krotnie, a importu 4-krotnie (liczàc
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Udzia∏ krajów strefy euro w polskim handlu zagranicznym w latach 1992–2002
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w EUR). Tak szybki wzrost obrotów handlu zagranicznego przyczyni∏ si´ nie tylko do zwi´kszenia stop-
nia otwartoÊci polskiej gospodarki (mierzonego udzia∏em handlu zagranicznego w PKB), ale tak˝e
do wzrostu poziomu integracji gospodarczej naszego kraju ze strefà euro, którego g∏ównym wyznacz-
nikiem jest udzia∏ handlu z krajami unii monetarnej w PKB Polski (wykres 8). Jednak pomimo tak dyna-
micznego w ostatnich latach wzrostu wartoÊci obrotów handlowych polska gospodarka nadal charakte-
ryzuje si´ ni˝szym, w porównaniu z wi´kszoÊcià krajów strefy euro, stopniem otwartoÊci (wykres 9).

Do powstania nowych strumieni handlu w latach 90. przyczyni∏ si´ zw∏aszcza proces liberaliza-
cji obrotów handlowych z Unià Europejskà, który rozpoczà∏ si´ w 1992 r. Ustalenia dotyczàce handlu
zagranicznego zawarte w Uk∏adzie Europejskim mia∏y tym wi´ksze znaczenie, ˝e integracja gospodar-
cza Polski z krajami strefy euro dokonywa∏a si´, zw∏aszcza na poczàtku lat 90., przede wszystkim dzi´-
ki intensyfikacji powiàzaƒ handlowych. Tymczasem przesuni´cie (reorientacja struktury geograficznej
ze Wschodu na Zachód) dokona∏o si´ w polskim handlu wczeÊniej (na prze∏omie lat 80. i 90.), do cze-
go przyczyni∏y si´ polityczne i ekonomiczne zmiany w ZSRR oraz pozosta∏ych krajach RWPG. Wp∏yn´-
∏y one na znaczne ograniczenie zdolnoÊci importowej tych krajów.

Warto podkreÊliç, ˝e dla oceny podatnoÊci gospodarki na wstrzàsy asymetryczne podstawowe
znaczenie ma nie tylko poziom cyklicznej zbie˝noÊci gospodarek, ale równie˝ czynniki odpowiadajàce
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za jej trwa∏oÊç. O ile dla si∏y cyklicznej zbie˝noÊci decydujàcy jest poziom wymiany handlowej mi´dzy
danymi krajami, o tyle o jej trwa∏oÊci przesàdza struktura tej wymiany. 

Na poczàtku lat 90. polski handel z obecnymi krajami strefy euro by∏ zgodny z klasycznym mo-
delem handlu zagranicznego, którego podstawà sà korzyÊci komparatywne (CieÊlik 2000). Wynika∏o
to z komplementarnoÊci polskiej gospodarki wobec rynku strefy euro, o czym Êwiadczy∏y wskaêniki
ujawnionej przewagi komparatywnej, najwy˝sze w przypadku towarów pracoch∏onnych i surowco-
ch∏onnych. Nie by∏o jej natomiast wÊród towarów technologicznie zaawansowanych. Relatywnie du-
˝y udzia∏ produktów o niskim stopniu przetworzenia powodowa∏, ˝e polski eksport by∏ bardzo wra˝-
liwy na zmiany koniunktury gospodarczej u najwa˝niejszych partnerów handlowych oraz wahania
kursowe. Wraz z przekszta∏ceniami strukturalnymi w polskiej gospodarce, a przede wszystkim nap∏y-
wem bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, w eksporcie ros∏o znaczenie towarów o wy˝szym stop-
niu przetworzenia20 (przede wszystkim maszyn i sprz´tu transportowego – tabela 4).

W krajach strefy euro, podobnie jak w ca∏ej wspó∏czesnej gospodarce Êwiatowej, mi´dzynaro-
dowa specjalizacja i wymiana handlowa opierajà si´ przede wszystkim na równoleg∏ym eksporcie i im-
porcie towarów o podobnych cechach i wysokim stopniu zró˝nicowania (tzw. handel wewnàtrzga∏´-
ziowy). Handel wewnàtrzga∏´ziowy, obejmujàcy zró˝nicowane produkty w ramach jednej bran˝y, jest
najbardziej rozwini´ty w przypadku maszyn i urzàdzeƒ, Êrodków transportu, produktów chemicznych
oraz gotowych dóbr konsumpcyjnych (Misala 2001). To w∏aÊnie wewnàtrzga∏´ziowa wymiana han-
dlowa ma podstawowe znaczenie dla synchronizacji cykli koniunkturalnych. W krajach o tak powià-
zanych gospodarkach wyst´pujàce zak∏ócenia gospodarcze majà charakter symetryczny21. Badania
empiryczne potwierdzajà istnienie statystycznie istotnej zale˝noÊci mi´dzy stopniem zbie˝noÊci cykli
koniunkturalnych a si∏à powiàzaƒ wewnàtrzga∏´ziowych (Fidrmuc 2001). 

Kraje cz∏onkowskie strefy euro nale˝à do grupy paƒstw o najwy˝szych wskaênikach udzia∏u
handlu wewnàtrzga∏´ziowego w ca∏kowitych obrotach handlu zagranicznego (tabela 5). Jest to wy-
nik zarówno silnej integracji gospodarczej zwiàzanej z usuwaniem barier handlowych, jak i rosnàce-

Tabela 4. Zmiany struktury towarowej w handlu Polski ze strefà euro w latach 1990-2002 –
wg sekcji SITC (ang. Standards of International Trade Classification)

Eksport Import
1990 1996 2002 1990 1996 2002

OGÓ¸EM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Produkty nieprzetworzone 41,5 18,3 13,2 18,5 11,8 8,1
Artyku∏y rolno-spo˝ywcze 17,5 7,3 5,5 12,2 6,2 4,3
Surowce 9,5 4,0 2,7 3,0 2,9 2,6
Paliwa mineralne 14,5 7,0 5,0 3,3 2,7 1,2

Wyroby przetworzone 57,0 80,2 85,6 77,5 85,6 89,7
Produkty chemiczne 8,9 5,4 4,1 10,9 13,4 16,4
Maszyny i sprz´t 
transportowy 10,7 22,6 37,9 37,4 40,0 42,2
Pozosta∏e wyroby 
przemys∏owe 37,4 52,2 43,6 29,2 32,2 31,1

èród∏o: Eurostat.

20 Szybki wzrost udzia∏u dóbr wysoko przetworzonych w polskim eksporcie w ostatnich latach jest zgodny z tezà A. Ger-
schenkrona (1962). Wed∏ug niego kraje dokonujàce g∏´bokich zmian w strukturach swoich gospodarek majà najwi´ksze
mo˝liwoÊci zmniejszenia luki technologicznej w stosunku do krajów rozwini´tych w tych bran˝ach, w których poczàtkowo
luka by∏a najwi´ksza – a wi´c przede wszystkim w bran˝ach technologicznie intensywnych. S∏usznoÊci tej tezy w przypad-
ku krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej dowodzà badania Landesmanna i Stehrera (2002). G∏´bokie zmiany w struktu-
rze eksportu cz´Êci krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej, w tym Polski, potwierdzajà, ˝e wykorzysta∏y one „premi´ opóê-
nieƒ” (ang. advantage of backwardness).
21 W przypadku gdy wymiana handlowa mi´dzy krajami jest zdominowana przez handel wewnàtrzga∏´ziowy, negatywne
wstrzàsy popytowe, dotykajàce okreÊlonych sektorów, majà podobny wp∏yw na gospodarki wszystkich krajów uczestniczà-
cych w wymianie produktów wytwarzanych przez te sektory. 
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go podobieƒstwa poziomu i struktur rozwoju. Podstawà handlu wewnàtrzga∏´ziowego jest od stro-
ny poda˝owej brak luki technologicznej, a od strony popytowej – brak dysproporcji w poziomie PKB
per capita22.

Poprawa wskaênika wymiany wewnàtrzga∏´ziowej w latach 1988-2001 Êwiadczy o wzroÊcie in-
tegracji gospodarczej Polski ze strefà euro. Jednak jego relatywnie niski poziom, w porównaniu z wi´k-
szoÊcià krajów, w dalszym ciàgu potwierdza istniejàcà asymetri´ popytowych (dysproporcje w pozio-
mie PKB per capita) i poda˝owych (luka technologiczna) czynników kreujàcych wewnàtrzga∏´ziowy
podzia∏ pracy. 

Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej i uczestnictwo w jednolitym rynku w myÊl teorii inte-
gracji (¸adyka 2001) powinno nie tylko przyczyniaç si´ do dalszego tworzenia strumieni wzajemnego
handlu, ale tak˝e wp∏ywaç na dalsze zmiany struktury polskiego eksportu w kierunku powi´kszania si´
udzia∏u towarów wysoko przetworzonych. B´dzie temu sprzyjaç równie˝ nap∏yw bezpoÊrednich inwe-
stycji zagranicznych23. Mo˝na te˝ si´ spodziewaç, ˝e wraz ze wzrostem nap∏ywu inwestycji zwi´kszy
si´ transfer coraz nowoczeÊniejszych technologii, pozwalajàcych na szybkà modernizacj´ gospodarki.
To z kolei spowoduje przesuni´cie Polski na skali rozwoju technologicznego i w efekcie wp∏ynie
na wzrost udzia∏u w polskim handlu wyrobów o wysokim stopniu przetworzenia oraz high-tech (St´p-
niak 2000). W konsekwencji mo˝na wówczas oczekiwaç zwi´kszania si´ roli wymiany wewnàtrzga∏´-
ziowej w polskim handlu zagranicznym (która w latach 1999-2001 pozostawa∏a praktycznie na nie-
zmienionym poziomie), a tym samym wzmocnienia podstaw cyklicznej zbie˝noÊci gospodarek Polski
i strefy euro. 

2.1.5. EndogenicznoÊç kryteriów optymalnego obszaru walutowego

Przystàpienie do unii walutowej nie musi byç poprzedzone ca∏kowitym spe∏nieniem wymo-
gów wynikajàcych z teorii OOW. W analizie kosztów i korzyÊci z uczestnictwa w unii monetarnej
powinno si´ braç pod uwag´ nie tylko sytuacj´ przed wprowadzeniem wspólnej waluty, ale tak˝e
warunki, jakie powstanà po wystàpieniu ekonomicznych skutków cz∏onkostwa we wspólnym ob-

Tabela 5. Wskaêniki udzia∏u handlu wewnàtrzga∏´ziowego w krajach strefy euro i Polsce  

Jako % handlu z pozosta∏ymi 
krajami strefy euro Jako % PKB

1988 1992 1996 2001 1988 1992 1996 2001
Austria 61,2 65,2 73,0 71,6 27,2 28,8 33,4 44,7
Belgia i Luksemburg 63,4 64,1 72,6 73,7 53,6 53,6 62,9 77,8
Finlandia 29,9 43,9 38,5 38,4 5,6 8,7 9,9 10,5
Francja 71,5 75,0 77,1 81,0 15,5 16,6 17,9 22,9
Grecja 29,4 30,8 39,6 43,4 6,8 8,9
Hiszpania 60,9 66,9 64,8 70,1 13,0 14,0 17,6 24,7
Holandia 65,5 68,0 74,7 77,8 35,3 36,4 43,6 51,7
Irlandia 45,8 50,8 50,6 59,9 35,1
Niemcy 71,0 70,3 73,8 75,1 17,5 15,4 16,2 22,7
Portugalia 35,4 44,8 48,7 58,3 21,7 28,5
W∏ochy 52,9 53,5 55,4 55,2 9,4 9,7 12,3 14,4
Polska 22,9 28,9 41,3 48,1 7,1 11,5 16,9

Uwaga: Udzia∏ wymiany wewnàtrzga∏´ziowej w obrotach handlowych krajów strefy euro i Polski oszacowano na podstawie wskaênika
wymiany wewnàtrzga∏´ziowej, skorygowanego o saldo wymiany handlowej:

, gdzie Xi oznacza eksport ga∏´zi i, Mi – import ga∏´zi i.

Obliczeƒ dokonano na poziomie 4-cyfrowej klasyfikacji HS (ang. Harmonized System).

èród∏o: obliczenia NBP na podstawie danych Eurostat-Comext.

( ) | |

( ) | ( ) |

X M X M

X M X M
i i i i

i i i i

∑ ∑
∑ ∑

+ − −
+ − −

×100

22 Eliminacja luki technologicznej umo˝liwia produkcj´ towarów o wi´kszym stopniu przetworzenia, natomiast wzrost PKB
per capita przyczynia si´ do wzrostu popytu na zró˝nicowane, wysoko przetworzone produkty b´dàce przedmiotem han-
dlu wewnàtrzga∏´ziowego.
23 Oczekuje si´, ˝e po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej zwi´kszona wiarygodnoÊç finansowa i atrakcyjnoÊç inwe-
stycyjna doprowadzà do zwi´kszenia nap∏ywu kapita∏u zagranicznego do Polski, zarówno inwestycji zorientowanych na za-
spokajanie rynku krajowego, jak i – z czasem w coraz wi´kszym stopniu – na eksport (Czy˝ewski i in. 2003). 
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szarze walutowym (Alesina i in. 2002). Badania wskazujà, ˝e integracja monetarna przyspiesza roz-
wój powiàzaƒ ekonomicznych mi´dzy gospodarkami wchodzàcymi w sk∏ad unii walutowej. Prowa-
dzi ona do zwi´kszenia synchronizacji cykli koniunkturalnych oraz poprawy skutecznoÊci mechani-
zmów dostosowawczych rynku pracy, obni˝ajàc tym samym koszt rezygnacji z niezale˝nej polityki
pieni´˝nej24. Zjawisko to znane jest jako tzw. endogenicznoÊç kryteriów optymalnego obszaru wa-
lutowego (Frankel, Rose 1996). 

Pierwszym czynnikiem sprawiajàcym, ˝e uczestnictwo w strefie euro mo˝e zmniejszyç po-
datnoÊç polskiej gospodarki na wstrzàsy asymetryczne, jest wzrost integracji handlowej Polski
z krajami nale˝àcymi do unii monetarnej, który nastàpi w wyniku wprowadzenia euro. Zgodnie
z wynikami badaƒ empirycznych przedstawionymi w rozdziale 3.2.2, mo˝na oczekiwaç, ˝e przy-
stàpienie do unii walutowej b´dzie si´ wiàzaç z o˝ywieniem wymiany handlowej mi´dzy jej
cz∏onkami. Z kolei, jak zaznaczono wy˝ej, wzrost integracji handlowej prowadzi do zwi´kszenia
zbie˝noÊci cykli koniunkturalnych25. Ponadto wraz z przystàpieniem do unii monetarnej mo˝-
na si´ spodziewaç wzrostu inwestycji, a w szczególnoÊci zwi´kszonego nap∏ywu bezpoÊrednich
inwestycji zagranicznych i zwiàzanego z nim transferu nowoczesnych technologii i wiedzy. B´-
dzie to prowadziç do zwi´kszenia udzia∏u towarów wysoko przetworzonych w strukturze pol-
skiego handlu zagranicznego oraz rozwoju wymiany wewnàtrzga∏´ziowej. Wprowadzenie
wspólnej waluty per se powinno wi´c ograniczyç ryzyko wystàpienia w Polsce wstrzàsów asy-
metrycznych.

Po wprowadzeniu wspólnej waluty synchronizacj´ cykli koniunkturalnych mi´dzy Polskà a stre-
fà euro powinny równie˝ wzmocniç towarzyszàce integracji monetarnej zmiany w sferze polityki pie-
ni´˝nej. Przystàpienie naszego kraju do unii walutowej b´dzie si´ wiàzaç z wyeliminowaniem poten-
cjalnego êród∏a wstrzàsów asymetrycznych, którym jest niezale˝na polityka stóp procentowych EBC
i NBP. W warunkach autonomii polityki monetarnej, nawet przy za∏o˝eniu pe∏nej zbie˝noÊci cyklicznej
mi´dzy Polskà a strefà euro, istnia∏oby prawdopodobieƒstwo, ˝e polityka banków centralnych nie b´-
dzie w pe∏ni zsynchronizowana, zarówno w odniesieniu do skali zmian stóp procentowych, jak i mo-
mentu ich dokonywania. Przystàpienie Polski do unii walutowej b´dzie si´ wiàzaç z prowadzeniem
wspólnej ze strefà euro polityki monetarnej, co powinno przyczyniç si´ do wzrostu cyklicznej zbie˝no-
Êci gospodarek Polski i strefy euro.

Wprowadzenie euro powinno si´ tak˝e przyczyniç do zwi´kszenia gi´tkoÊci p∏ac realnych,
a tym samym poprawy skutecznoÊci ∏agodzenia wstrzàsów asymetrycznych. Jednym z czynników
majàcych wp∏yw na gi´tkoÊç wynagrodzeƒ jest obowiàzujàcy w kraju system kursowy (Horn, Per-
son 1988). W warunkach p∏ynnego kursu walutowego spadek popytu zewn´trznego rodzi oczeki-
wania deprecjacji waluty krajowej, prowadzàcej do poprawy konkurencyjnoÊci krajowych podmio-
tów gospodarczych. Os∏abia to skutecznoÊç p∏acowego mechanizmu dostosowawczego. Przystà-
pienie do unii monetarnej, zwiàzane z utratà mo˝liwoÊci wykorzystywania korekty kursu walutowe-
go, powinno si´ zatem przyczyniç do wzrostu dyscypliny p∏acowej w przedsi´biorstwach i silniej-
szego zwiàzania wynagrodzeƒ z wydajnoÊcià pracy26. Dotychczas brak jednak badaƒ empirycznych
jednoznacznie potwierdzajàcych t´ hipotez´.

24 Procesy sprzyjajàce wzrostowi synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro zostanà uruchomione jeszcze
przed wejÊciem do unii monetarnej, z chwilà przystàpienia do Unii Europejskiej. Cz∏onkostwo Polski w UE wp∏ynie na znacz-
ne ograniczenie przestrzeni dla dyskrecjonalnej polityki fiskalnej, która zostanie obj´ta zasadami Paktu StabilnoÊci i Wzro-
stu. 
25 Teoria ekonomii nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy intensyfikacja wymiany handlowej przyczynia
si´ do wzrostu zbie˝noÊci cyklicznej mi´dzy gospodarkami. Spór ten mo˝na rozstrzygnàç jedynie na gruncie empirycznym.
Przeprowadzona przez Krugmana (1993) analiza wskazuje, ˝e integracja handlowa mo˝e prowadziç do wi´kszej specjali-
zacji, a wi´c zwi´kszenia ryzyka wystàpienia wstrzàsów asymetrycznych. Hipoteza Krugmana nie znalaz∏a jednak potwier-
dzenia w badaniach panelowych Frankela i Rose’a (1996), które dowodzà, ˝e wraz ze wzrostem integracji gospodarczej
i bilateralnej wymiany handlowej roÊnie synchronizacja cykli koniunkturalnych. 
26 Presja na zwi´kszenie dyscypliny p∏acowej w przedsi´biorstwach mo˝e wzrosnàç ju˝ po przystàpieniu do Unii Europej-
skiej w wyniku zmniejszenia przestrzeni dla dyskrecjonalnej polityki fiskalnej na skutek wdro˝enia postanowieƒ Paktu Sta-
bilnoÊci i Wzrostu (Begg 1990).
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Mo˝na wi´c oczekiwaç, ˝e przystàpienie do unii walutowej przyczyni si´ do zwi´kszenia cyklicz-
nej zbie˝noÊci Polski i strefy euro oraz poprawy efektywnoÊci mechanizmów dostosowawczych alter-
natywnych w stosunku do kursu walutowego. Tym samym obni˝y si´ koszt zwiàzany z rezygnacjà
z w∏asnej waluty.

2.2. Krótkookresowy koszt spe∏nienia inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci

Przystàpienie do strefy euro wymaga spe∏nienia zapisanego w Traktacie kryterium stabilnoÊci
cen. W Strategii polityki pieni´˝nej po 2003 roku Rada Polityki Pieni´˝nej przyj´∏a ciàg∏y cel inflacyjny
na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedzia∏em wahaƒ +/–1 pkt proc. Nie wiadomo jednak, jak
w okresie poprzedzajàcym wejÊcie Polski do unii monetarnej ukszta∏tuje si´ wartoÊç referencyjna wy-
magana dla spe∏nienia inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci. W sytuacji gdy wartoÊç referencyjna b´dzie
ni˝sza od przyj´tego przez NBP ciàg∏ego celu inflacyjnego, konieczne stanie si´ obni˝enie inflacji
do poziomu gwarantujàcego spe∏nienie kryterium konwergencji, co mo˝e rodziç koszty w postaci
przejÊciowego obni˝enia dynamiki PKB. Ze wzgl´du na opóênienia wyst´pujàce w mechanizmie trans-
misji monetarnej, dzia∏ania majàce na celu obni˝enie inflacji nale˝y podjàç odpowiednio wczeÊniej.

Zgodnie z inflacyjnym kryterium zbie˝noÊci, Êrednioroczny wskaênik HICP27 (ang. Harmonised
Index of Consumer Prices) w Polsce powinien si´ ukszta∏towaç poni˝ej wartoÊci referencyjnej. Przy we-
ryfikacji spe∏nienia kryterium inflacyjnego pozostaje pewna dowolnoÊç w ustalaniu momentu, w któ-
rym to kryterium musi byç spe∏nione. W praktyce jednak nale˝y si´ spodziewaç, ˝e moment, w któ-
rym nastàpi weryfikacja w zakresie inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci, przypadnie na koniec okresu wy-
maganego uczestnictwa w ERM II, na co wskazujà doÊwiadczenia krajów nale˝àcych do strefy euro
(EMI 1998; ECB 2000). Chronologi´ zmian inflacji koniecznych do spe∏nienia kryterium stabilnoÊci cen
przedstawiono na wykresie 10.

Sformu∏owanie kryterium w kategoriach Êredniorocznego HICP nie jest ca∏kowicie spójne z for-
mu∏à ciàg∏ego celu inflacyjnego przyj´tà przez RPP. Ró˝nice majà dwojaki charakter. Po pierwsze, RPP
nie stosuje wskaênika HICP, lecz CPI (ang. Consumer Price Index). Po drugie, ciàg∏y cel RPP jest wyzna-
czony w formie wskaêników dwunastomiesi´cznych, a nie Êredniorocznych. Pierwsza niezgodnoÊç nie
ma ˝adnych istotnych konsekwencji, poniewa˝ w przypadku Polski struktury koszyków dóbr b´dàcych
podstawà wyznaczenia HICP oraz CPI sà bardzo podobne (ró˝nice mi´dzy tymi indeksami zosta∏y
omówione szerzej w aneksie 1). Druga niezgodnoÊç rodzi koniecznoÊç przeliczenia rocznych wskaêni-
ków inflacji na wskaênik Êrednioroczny. W konsekwencji, aby mo˝liwe by∏o spe∏nienie kryterium infla-
cyjnego, przez ca∏y rok poprzedzajàcy moment weryfikacji dwunastomiesi´czne wskaêniki inflacji nie

27 Sposób wyznaczenia Êredniorocznego wskaênika HICP zosta∏ szczegó∏owo omówiony w aneksie A1.1.1.
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Ramka 5. Jaka b´dzie wartoÊç referencyjna dla kryterium inflacyjnego?

WartoÊç referencyjna jest Êrednià stopà inflacji w trzech krajach o najni˝szych Êrednio-
rocznych wskaênikach HICP, powi´kszonà o 1,5 pkt. proc. Na wykresie 11 przedstawiono
kszta∏towanie si´ ró˝nicy pomi´dzy inflacjà w ca∏ej strefie euro a Êrednià inflacjà w kra-
jach referencyjnych. Ró˝nica ta charakteryzuje si´ umiarkowanym rosnàcym trendem.
W okresie od stycznia 1998 r. do czerwca 2003 r. przeci´tnie kszta∏towa∏a si´ na pozio-
mie 0,6 pkt. proc., przy czym jej maksymalna wartoÊç wynios∏a 1 pkt proc. Zgodnie z za-
sadà ostro˝nego szacunku mo˝na przyjàç, ˝e ró˝nica ta w przysz∏ych latach b´dzie si´ za-
wieraç w przedziale 0,6-0,9 pkt. proc.

Do maja 2003 r. EBC definiowa∏ stabilnoÊç cen w strefie euro jako utrzymywanie si´ rocz-
nej inflacji HICP poni˝ej 2% (ECB 1999). W maju 2003 r., w ramach oceny dotychczaso-
wej strategii polityki monetarnej, EBC zmodyfikowa∏ stosowanà definicj´ stabilnoÊci cen.
Zgodnie z nowym uj´ciem warunek stabilnoÊci cen jest spe∏niony, jeÊli w Êrednim okresie
roczny wskaênik HICP utrzymywany jest w pobli˝u, ale poni˝ej 2%. Z wypowiedzi cz∏on-
ków Zarzàdu EBC (2003a) wynika, ˝e satysfakcjonujàcym poziomem inflacji jest 1,7-
1,9%. Ostro˝nie szacujàc mo˝na przyjàç, ˝e w okresie weryfikacji spe∏nienia przez Polsk´
kryterium inflacyjnego poziom rocznego wskaênika HICP w strefie euro mo˝e si´ wahaç
wokó∏ 1,5%. W takiej sytuacji inflacja w krajach referencyjnych znajdzie si´ najprawdopo-
dobniej mi´dzy 0,6% a 0,9%, co – zgodnie z zasadà ostro˝nego szacunku – pozwala
przypuszczaç, ˝e wartoÊç referencyjna wyniesie oko∏o 2%.

Zgodnie z obecnie obowiàzujàcym prawem unijnym (artyku∏ 121 ust. 1 Traktatu) krajem
referencyjnym dla kryterium inflacyjnego mo˝e zostaç dowolny kraj cz∏onkowski Unii Eu-
ropejskiej, równie˝ nieb´dàcy cz∏onkiem strefy euro. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej
w 2004 r. potencjalnymi krajami referencyjnymi stanà si´ tak˝e jej nowi cz∏onkowie.
W wielu krajach wst´pujàcych w 2004 r. do Unii inflacja utrzymuje si´ na ni˝szym pozio-
mie ni˝ w krajach strefy euro (np. we wrzeÊniu 2003 r. na Litwie Êrednioroczny HICP wy-
niós∏ -1,0%, w Czechach -0,2%, natomiast w Polsce 0,6% (êród∏o: Eurostat New Cronos).
Uwzgl´dnienie nowych cz∏onków Unii w wyznaczaniu kryterium inflacyjnego mo˝e zatem
doprowadziç do znacznego spadku wartoÊci referencyjnej inflacji, co wiàza∏oby si´ z ko-
niecznoÊcià jeszcze g∏´bszego obni˝enia inflacji w Polsce w celu spe∏nienia kryterium in-
flacyjnego (Chmielewski, Rozkrut 2003). 

Wyst´powanie zjawiska deflacji w niektórych krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej rodzi
pytanie, czy kraje z ujemnym tempem wzrostu cen powinny nale˝eç do grupy krajów re-
ferencyjnych. Pomini´cie krajów z deflacjà przy wyznaczaniu wartoÊci referencyjnej mog∏o-
by si´ przyczyniç do wzrostu zmiennoÊci wartoÊci referencyjnej. W momencie gdy w jed-
nym z trzech krajów o najni˝szej inflacji pojawi∏aby si´ deflacja, jego miejsce w grupie kra-
jów referencyjnych zajà∏by inny kraj, w którym inflacja mog∏aby byç wyraênie wy˝sza. Pro-
wadzi∏oby to do znacznego zwi´kszenia wartoÊci referencyjnej. Z kolei, gdyby kraj z defla-
cjà osiàgnà∏ dodatnie tempo wzrostu cen, mog∏oby to skutkowaç obni˝eniem wartoÊci re-
ferencyjnej (Rozkrut 2003). Wzrost zmiennoÊci wartoÊci referencyjnej utrudni∏by prowa-
dzenie polityki makroekonomicznej zorientowanej na spe∏nienie kryterium inflacyjnego. 

W zwiàzku z powy˝szym nale˝y si´ spodziewaç, ˝e w najbli˝szym czasie w∏adze unijne
oraz EBC podejmà kroki majàce na celu zapobie˝enie opisanym komplikacjom. Dopóki
jednak problem ten nie jest rozstrzygni´ty, dopóty uzasadnione jest przyj´cie za∏o˝enia,
˝e referencyjna wartoÊç inflacji ukszta∏tuje si´ w sposób podobny do dotychczasowego.
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powinny przekraczaç przewidywanej wartoÊci referencyjnej dla inflacji lub co najwy˝ej wahaç si´ wo-
kó∏ niej w taki sposób, by ich Êrednia pozosta∏a zgodna z kryterium. Odpowiedê na pytanie, czy utrzy-
mywanie inflacji na poziomie 2,5% (+/- 1 pkt proc.) pozwoli na spe∏nienie kryterium inflacyjnego, za-
le˝y od wartoÊci referencyjnej dla inflacji, jakiej mo˝na si´ spodziewaç w przysz∏oÊci. Ostro˝ne szacun-
ki wskazujà, ˝e ukszta∏tuje si´ ona na poziomie oko∏o 2% (ramka 5).

Spe∏nienie kryterium inflacyjnego przy wartoÊci referencyjnej 2% b´dzie wymaga∏o odejÊcia
od celu inflacyjnego na oko∏o rok. W tym czasie inflacja powinna si´ utrzymywaç na poziomie oko∏o
1,5%, co pozwala spe∏niç kryterium z niewielkim marginesem bezpieczeƒstwa. Obni˝enie inflacji
do tego poziomu i utrzymanie jej przez rok b´dzie si´ wiàzaç ze zwi´kszeniem restrykcyjnoÊci polityki
monetarnej lub fiskalnej i – co za tym idzie – obni˝eniem tempa wzrostu gospodarczego. Po wejÊciu
do strefy euro inflacja w Polsce b´dzie prawdopodobnie nieznacznie przekracza∏a poziom obecnego
celu inflacyjnego RPP28.

W dalszej analizie przyj´to, ˝e utrzymywaniu inflacji na poziomie oko∏o 2,5% b´dzie towarzy-
szyç bliska zera luka popytowa. Wobec tego, w celu przejÊciowego obni˝enia inflacji do poziomu oko-
∏o 1,5% konieczne b´dzie otwarcie luki popytowej. Do oszacowania skali zwiàzanego z tym krótko-
okresowego obni˝enia dynamiki wzrostu gospodarczego wykorzystano dwa podejÊcia: symulacj´
na podstawie makroekonometrycznego modelu polskiej gospodarki ECMOD (opis modelu w anek-
sie 5) oraz proste szacunki wykorzystujàce krzywà Philipsa i koncepcj´ sacrifice ratio.

Symulacje przeprowadzone w modelu ECMOD oparto na dwóch scenariuszach – scenariuszu
monetarnym oraz scenariuszu fiskalnym. Szczegó∏owo opisano je w rozdziale 4.2, prezentujàcym ró˝-
ne warianty polityki makroekonomicznej mo˝liwe do zastosowania podczas uczestnictwa w ERM II.
Tutaj wystarczy jedynie zaznaczyç, ˝e w scenariuszu monetarnym obni˝enie inflacji o oko∏o 1 pkt proc.
na okres oko∏o jednego roku jest osiàgane poprzez zwi´kszenie stóp procentowych rok wczeÊniej
o oko∏o 1,5 pkt. proc. i utrzymanie ich na podwy˝szonym poziomie przez 5 kwarta∏ów. W scenariu-
szu fiskalnym ten sam efekt jest osiàgany poprzez obni˝enie wydatków rzàdowych o oko∏o 2,5% PKB. 

Wyniki symulacji wskazujà, ̋ e w obu wariantach obni˝enie inflacji jest poprzedzone obni˝eniem
poziomu PKB w porównaniu ze scenariuszem z wy˝szà inflacjà. Jest to to˝same z przejÊciowym
zmniejszeniem tempa wzrostu gospodarczego. W obu wariantach od momentu zacieÊnienia polityki
makroekonomicznej do zakoƒczenia okresu utrzymywania ni˝szej inflacji mijajà 2 lata. W wariancie
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Wykres 11
Ró˝nica mi´dzy inflacjà w strefie euro (MUICP) a Êrednià inflacjà w krajach referencyjnych 
(trzy kraje o najni˝szej inflacji Êredniorocznej HICP)

èród∏o: Eurostat.

28 Wynika to z za∏o˝enia, ˝e po przystàpieniu Polski do strefy euro polityka EBC b´dzie nakierowana na utrzymanie inflacji
na poziomie nieznacznie poni˝ej 2%, a wyst´pujàcy w Polsce efekt Balassy-Samuelsona b´dzie implikowaç wy˝szy poziom
inflacji w Polsce ni˝ w strefie euro o oko∏o 1,5 pkt. proc. Szerzej efekt Balassy-Samuelsona i jego szacunki dla Polski zosta-
∏y opisane w ramce 8 w rozdziale 4.1 Raportu.
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monetarnym inflacja spada wskutek zmniejszenia popytu oraz wzmocnienia kursu z∏otego, wywo∏a-
nych podwy˝kà stóp procentowych. W wariancie fiskalnym obni˝eniu wydatków rzàdowych, równo-
znacznemu z redukcjà deficytu bud˝etowego, towarzyszy w pierwszym okresie nieznaczne os∏abienie
kursu walutowego, a póêniejsze jego wzmocnienie jest s∏absze ni˝ w wariancie monetarnym.
W zwiàzku z tym osiàgni´cie takiego samego obni˝enia inflacji wymaga silniejszej redukcji popytu
w wariancie fiskalnym ni˝ w wariancie monetarnym. Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e po dwóch latach, czy-
li po ustàpieniu koniecznoÊci utrzymywania ni˝szej inflacji, ∏àczna strata realnego PKB w stosunku
do scenariusza z wy˝szà inflacjà wyniesie oko∏o 0,8% w wariacie fiskalnym lub oko∏o 0,3% w warian-
cie monetarnym. Przedstawione wyniki dotyczà analizy w krótkim horyzoncie czasowym. W d∏ugim
okresie wariant fiskalny, w którym dà˝y si´ do trwa∏ego zmniejszenia deficytu bud˝etowego, jest ko-
rzystniejszy z punktu widzenia d∏ugofalowego wzrostu gospodarczego.

Skal´ obni˝enia wzrostu gospodarczego, wià˝àcego si´ z koniecznoÊcià zmniejszenia inflacji
w celu spe∏nienia kryterium inflacyjnego, mo˝na równie˝ oszacowaç wykorzystujàc krzywà Philipsa.
Krzywa Philipsa wià˝e realnà sfer´ gospodarki, obrazowanà zwykle poprzez luk´ popytowà, z inflacjà.
Postaç analityczna krzywej Philipsa zastosowanej w obliczeniach oraz wyniki estymacji jej parametrów
zosta∏y przedstawione w aneksie 3. Wyniki przeprowadzonej analizy symulacyjnej sugerujà, ˝e obni-
˝enie inflacji o oko∏o 1 pkt proc. i utrzymanie jej na tym poziomie przez jeden rok b´dzie wymagaç
obni˝enia PKB o oko∏o 0,6% w ciàgu dwóch lat w stosunku do scenariusza z wy˝szà inflacjà. Rezul-
tat ten nie odbiega znaczàco od wyników symulacji z modelu ECMOD. PodejÊcie wykorzystujàce krzy-
wà Philipsa jest uproszczone i pomija wiele czynników (np. wp∏yw wahaƒ kursowych), które sà
uwzgl´dnione w modelu ECMOD. Dlatego uzyskane 0,6% mo˝na traktowaç jako weryfikacj´ rezulta-
tów otrzymanych w symulacji przeprowadzonej z wykorzystaniem modelu ECMOD. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e obni˝enie PKB w stosunku do scenariusza z wy˝szà inflacjà, konieczne
do spe∏nienia inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci, ma charakter krótkookresowy. Ponadto nale˝y mieç
na wzgl´dzie fakt, ˝e otrzymane wyniki w znacznym stopniu zale˝à od postulowanego obni˝enia in-
flacji. Obliczenia zosta∏y wykonane przy za∏o˝eniu, ˝e wartoÊç referencyjna dla inflacji ukszta∏tuje si´
na bardzo niskim poziomie i ˝e konieczne b´dzie odchylenie od ciàg∏ego celu inflacyjnego a˝ o 1 pkt
proc. Wyniki analizy mo˝na zatem traktowaç jako wariant pesymistyczny. Je˝eli w praktyce zaistniejà
przes∏anki przemawiajàce za wy˝szà wartoÊcià referencyjnà dla inflacji, wówczas nie b´dzie koniecz-
ny tak silny wzrost restrykcyjnoÊci, i – co za tym idzie – krótkookresowe koszty spe∏nienia kryterium b´-
dà znacznie ni˝sze ni˝ 0,3-0,8% PKB.

2.3. Podsumowanie

Z chwilà przystàpienia do strefy euro Polska utraci niezale˝noÊç polityki pieni´˝nej, umo˝liwia-
jàcà ∏agodzenie wahaƒ produkcji i zatrudnienia. Rodzi to pytanie, czy polityka pieni´˝na EBC b´dzie
sprzyja∏a ∏agodzeniu wstrzàsów pojawiajàcych si´ w polskiej gospodarce. Przedstawiona analiza wska-
zuje, ˝e mimo obserwowanych s∏aboÊci rynku pracy ryzyko, ˝e polityka monetarna EBC b´dzie nieade-
kwatna do warunków gospodarczych panujàcych w Polsce po przystàpieniu do unii walutowej, jest
stosunkowo niewielkie. Przemawiajà za tym nast´pujàce argumenty:

• W warunkach swobody przep∏ywów kapita∏owych stabilizujàca rola p∏ynnego kursu waluto-
wego w gospodarce jest ograniczona. P∏ynny kurs jest nie tylko mechanizmem ∏agodzàcym
fluktuacje gospodarcze, lecz mo˝e równie˝ stanowiç êród∏o wstrzàsów. Prowadzi to do wnio-
sku, ˝e koszt rezygnacji z autonomii polityki pieni´˝nej jest mniejszy, ni˝ wskazywa∏oby trady-
cyjne uj´cie teorii integracji monetarnej.

• Stopieƒ integracji gospodarczej Polski i strefy euro jest wysoki, co przejawia si´ w relatywnie sil-
nej synchronizacji cykli koniunkturalnych. Tym samym prawdopodobieƒstwo wyst´powania
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w Polsce wstrzàsów asymetrycznych, które po wejÊciu do unii monetarnej nie mog∏yby byç neu-
tralizowane z wykorzystaniem autonomicznej polityki pieni´˝nej, jest stosunkowo niewielkie.

• Mo˝na oczekiwaç, ˝e w wyniku przystàpienia do UE i strefy euro struktura polskiej gospo-
darki ulegnie zmianom prowadzàcym do dalszego ograniczenia kosztu utraty niezale˝nej
polityki pieni´˝nej. Uczestnictwo w unii monetarnej powinno przyczyniç si´ do zwi´kszenia
elastycznoÊci p∏ac, co pozwoli ograniczyç wahania zatrudnienia w warunkach wstrzàsów
gospodarczych. Efektem cz∏onkostwa Polski w UE oraz procesu integracji monetarnej b´-
dzie równie˝ wzrost wymiany handlowej Polski z krajami strefy euro przy jednoczesnej po-
prawie struktury tej wymiany. B´dzie to sprzyjaç utrwaleniu cyklicznej zbie˝noÊci gospoda-
rek Polski i strefy euro.

• Przystàpienie do Unii Europejskiej b´dzie wymaga∏o redukcji strukturalnego deficytu finan-
sów publicznych w zwiàzku z obj´ciem Polski regulacjami Paktu StabilnoÊci i Wzrostu.
W trakcie obni˝ania strukturalnego deficytu rola finansów publicznych jako stabilizatora
koniunktury b´dzie ograniczona. Z czasem jednak spe∏nienie zasad Paktu umo˝liwi efek-
tywne wykorzystywanie automatycznych stabilizatorów fiskalnych jako narz´dzia ∏agodze-
nia wahaƒ gospodarczych.

Nale˝y uznaç za prawdopodobne, ˝e przystàpienie do strefy euro b´dzie wymaga∏o obni˝enia
inflacji w celu spe∏nienia kryterium stabilnoÊci cen. Przy ostro˝nym za∏o˝eniu, ˝e do spe∏nienia kryte-
rium z Maastricht konieczne b´dzie obni˝enie tempa wzrostu cen o 1 pkt proc., poziom PKB w dwu-
letnim okresie poprzedzajàcym uczestnictwo w strefie euro b´dzie ni˝szy o oko∏o 0,3-0,8% ni˝ w sce-
nariuszu z wy˝szà inflacjà. W konsekwencji, ewentualne i przejÊciowe zmniejszenie tempa wzrostu go-
spodarczego nie b´dzie znaczàce. 
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KorzyÊci zwiàzane z uczestnictwem w strefie euro

Sporzàdzenie bilansu cz∏onkostwa Polski w strefie euro wymaga zestawienia potencjalnych kosz-
tów integracji monetarnej z mo˝liwymi do osiàgni´cia korzyÊciami. W pierwszej cz´Êci niniejszego roz-
dzia∏u dokonano przeglàdu najwa˝niejszych korzyÊci z cz∏onkostwa Polski we wspólnym obszarze walu-
towym. Nast´pnie omówione zosta∏y mechanizmy sprawiajàce, ˝e uczestnictwo w unii walutowej mo-
˝e przyczyniç si´ do przyspieszenia rozwoju gospodarczego i wzrostu dobrobytu. Analiz´ korzyÊci wyni-
kajàcych z przystàpienia Polski do strefy euro rozpocz´to od przedstawienia skutków, jakie wystàpià
w krótkim okresie w rezultacie jednorazowej, trwa∏ej zmiany warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, zwiàzanej z wprowadzeniem wspólnej waluty (efekty bezpoÊrednie). Nast´pnie omówiono ko-
rzyÊci d∏ugookresowe wynikajàce z procesów dostosowawczych, uruchomionych przez przyj´cie euro,
oraz oszacowano potencjalny wp∏yw integracji monetarnej na tempo wzrostu gospodarczego. Choç
wiele z przedstawionych korzyÊci nie poddaje si´ kwantyfikacji, nie oznacza to, ˝e sà one nieznaczne. 

W sposób uproszczony korzyÊci zwiàzane z przystàpieniem Polski do strefy euro zilustrowa-
no na schemacie 1. 

Cz∏onkostwo Polski w unii monetarnej wià˝e si´ ze zniesieniem kursu wymiany z∏otego do eu-
ro (kana∏ [1] na schemacie 1), w wyniku czego nast´puje eliminacja kosztów transakcyjnych w obr´-
bie wspólnego obszaru walutowego [2]. Tym samym uwolnione zostajà zasoby dotychczas zaanga-
˝owane w obs∏ug´ operacji walutowych. Ich wykorzystanie pozwoli na wytworzenie dodatkowego
PKB przy niezmienionych nak∏adach pracy i kapita∏u. W ten sposób eliminacja kosztów transakcyjnych
powinna przyczyniç si´ do wzrostu wydajnoÊci czynników wytwórczych w skali ca∏ej gospodarki [3]. 

Wprowadzenie wspólnej waluty eliminuje tak˝e ryzyko kursowe [4]. W wyniku likwidacji nie-
pewnoÊci co do kszta∏towania si´ kursu walutowego nast´puje spadek krajowych stóp procento-
wych o wielkoÊç zawartej w nich premii za ryzyko kursowe [6]. Obni˝enie kosztu kapita∏u prowa-
dzi do wzrostu stopy inwestycji krajowych [7]. Ponadto eliminacja ryzyka kursowego obni˝a wyma-
ganà stop´ zwrotu z inwestycji w wyniku eliminacji jednego z czynników ryzyka, co sprzyja nap∏y-
wowi bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych [5]. 

Uczestnictwo w unii monetarnej oraz zwiàzana z nim eliminacja kosztów transakcyjnych i ryzy-
ka kursowego powinny w d∏ugim okresie przyczyniç si´ do o˝ywienia wymiany handlowej mi´dzy Pol-
skà a krajami strefy euro [8], [9]. Spowoduje to wzrost inwestycji [15] oraz popraw´ wydajnoÊci zwià-
zanà z nap∏ywem do kraju najnowszych technologii [16]. 

Wprowadzenie wspólnej waluty pozwala trwale wyeliminowaç ryzyko kryzysu walutowego
[11]. Gospodarka zaczyna byç postrzegana jako bardziej stabilna, co mo˝e prowadziç do wzmo˝one-
go nap∏ywu kapita∏u zagranicznego [13]. 

Przystàpienie Polski do wspólnego obszaru walutowego prowadzi ponadto do wzrostu integracji
rynków finansowych Polski i strefy euro oraz zwi´kszenia konkurencji na rynku towarów i us∏ug [11]. Czyn-
niki te przyczyniajà si´ do usprawnienia dzia∏ajàcych w gospodarce mechanizmów rynkowych, powodu-
jàc zwi´kszenie efektywnoÊci gospodarowania [12] oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego [14].

Wzrost stopy inwestycji wià˝e si´ ze zwi´kszeniem akumulacji kapita∏u [10]. Ta zaÊ, wraz ze
wzrostem produktywnoÊci czynników wytwórczych, nast´pujàcym w wyniku opisanych wy˝ej proce-
sów, prowadzi gospodark´ na wy˝szà Êcie˝k´ wzrostu. W efekcie nast´puje wzrost PKB per capita oraz
konsumpcji [14]. 
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Przystàpienie Polski
do strefy euro

Schemat 1. Schemat korzyÊci przystàpienia przez Polsk´ do strefy euro
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3.1. Efekty bezpoÊrednie 

Przez poj´cie bezpoÊrednich efektów cz∏onkostwa w strefie euro nale˝y rozumieç ujaw-
niajàce si´ w krótkim okresie skutki jednorazowej i trwa∏ej zmiany warunków prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, która nastàpi w wyniku przystàpienia do unii monetarnej. Bezpo-
Êrednià konsekwencjà wejÊcia do wspólnego obszaru walutowego jest zniesienie kursu wymia-
ny z∏otego do euro. Powoduje ono eliminacj´ kosztów transakcyjnych oraz ryzyka kursowego
w ramach wspólnego obszaru walutowego. Eliminacja ryzyka kursowego i premii za to ryzyko
prowadzi do obni˝enia stóp procentowych. Poni˝ej przedstawiony zosta∏ mechanizm oddzia-
∏ywania tych czynników na gospodark´ oraz skala p∏ynàcych z nich korzyÊci dla wzrostu go-
spodarczego. 

3.1.1. Eliminacja kosztów transakcyjnych

Do najbardziej oczywistych korzyÊci z wprowadzenia wspólnej waluty nale˝y eliminacja po-
noszonych przez przedsi´biorstwa i gospodarstwa domowe kosztów transakcyjnych zwiàzanych
z istnieniem kursu wymiany z∏otego do euro. Koszty te mo˝na podzieliç na dwie grupy. Do pierw-
szej z nich nale˝à bezpoÊrednie koszty finansowe. Majà one form´ mar˝y mi´dzy kursem kup-
na i sprzeda˝y obcej waluty, op∏at towarzyszàcych operacjom wymiany oraz kosztów zabezpiecza-
nia si´ przed ryzykiem kursowym. Druga grupa obejmuje koszty administracyjne ponoszone przez
podmioty gospodarcze w wyniku zaanga˝owania Êrodków w dzia∏alnoÊç zwiàzanà z prowadze-
niem operacji walutowych. Sà to koszty zarzàdzania ryzykiem kursowym, dodatkowe nak∏ady
na sprawozdawczoÊç finansowà oraz koszty alternatywne z tytu∏u mniejszej efektywnoÊci zarzà-
dzania Êrodkami pieni´˝nymi rozproszonymi na ró˝nych rachunkach bankowych oraz d∏u˝szego
czasu trwania transferów walut obcych. Administracyjne koszty transakcyjne sà wi´kszym obcià-
˝eniem dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw ni˝ dla korporacji mi´dzynarodowych (European
Commission 1990). Jednym z podstawowych czynników wp∏ywajàcych na wielkoÊç kosztów trans-
akcyjnych jest stopieƒ otwarcia gospodarki. KorzyÊci p∏ynàce z eliminacji kosztów transakcyjnych
sà tym wi´ksze, im wy˝szy jest stopieƒ otwartoÊci gospodarki wobec pozosta∏ych krajów uczest-
niczàcych w unii monetarnej.

WielkoÊç bezpoÊrednich kosztów transakcyjnych mo˝na obliczyç na podstawie przychodów
uzyskiwanych przez banki z tytu∏u poÊredniczenia w operacjach walutowych. Przy za∏o˝eniu doskona-
∏ej konkurencji w sektorze bankowym wartoÊç tych przychodów odzwierciedla kraƒcowy koszt czyn-
ników wytwórczych zaanga˝owanych w tego rodzaju dzia∏alnoÊç. Przyjmujàc, ˝e po wprowadzeniu
wspólnej waluty uwolnione w sektorze finansowym zasoby zosta∏yby efektywnie wykorzystane do in-
nego rodzaju dzia∏alnoÊci finansowej lub w innych sferach gospodarki, ich wartoÊç stanowi dobre
przybli˝enie wzrostu PKB mo˝liwego do osiàgni´cia w wyniku eliminacji bezpoÊrednich kosztów trans-
akcyjnych29. W przypadku Polski sprawozdawczoÊç bankowa nie pozwala jednak uzyskaç informacji
na temat przychodów banków z poÊredniczenia w operacjach walutowych ze wzgl´du na zbyt wyso-
ki stopieƒ agregacji danych. Inna metoda szacowania bezpoÊrednich kosztów transakcyjnych polega
na wykorzystaniu informacji na temat kosztów poszczególnych rodzajów operacji walutowych oraz
wielkoÊci i liczby zawieranych transakcji. Jednak równie˝ w tym wypadku brak jest dla Polski dok∏ad-
nych danych na temat kosztów operacji walutowych oraz wielkoÊci obrotów walutowych pomi´dzy
podmiotami sfery finansowej i niefinansowej w rozbiciu na poszczególne instrumenty, okresy zapadal-
noÊci i partnerów transakcji. Trzecia metoda oszacowania bezpoÊrednich kosztów transakcyjnych opie-
ra si´ na danych zawartych w bilansie p∏atniczym kraju, a tak˝e ocenach eksperckich i informacjach
pochodzàcych od dealerów dzia∏ajàcych na rynku walutowym. Na podstawie dost´pnych wyników

29 Nale˝y zaznaczyç, ˝e w wyniku przystàpienia do wspólnego obszaru walutowego wyeliminowane zostanà jedynie kosz-
ty transakcyjne zwiàzane z istnieniem kursu wymiany pomi´dzy z∏otym a euro. Nadal b´dà si´ utrzymywaç koszty w trans-
akcjach obejmujàcych pozosta∏e waluty, przede wszystkim w transakcjach rozliczanych w dolarach amerykaƒskich.
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badaƒ empirycznych mo˝na przyjàç, ˝e bezpoÊrednie koszty transakcyjne stanowià w Polsce oko∏o
0,14% PKB (Borowski 2003)30.

Jeszcze trudniejsze do zmierzenia sà administracyjne koszty transakcyjne ponoszone przez pod-
mioty gospodarcze. Sà one rozproszone na ró˝nych obszarach dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw i ich ana-
liza wymaga∏aby przeprowadzenia szczegó∏owego audytu reprezentatywnej grupy podmiotów nie-
bankowych prowadzàcych operacje w walutach obcych. Szacunki Komisji Europejskiej dla krajów stre-
fy euro, dokonane na podstawie wyników studium przeprowadzonego przez Ernst & Young (1990),
wskazujà, ˝e administracyjne koszty transakcyjne wynoszà oko∏o 0,07% PKB (European Commission
1990). Przy za∏o˝eniu, ˝e dla Polski wielkoÊç tych kosztów ukszta∏tuje si´ na podobnym poziomie, eli-
minacja kosztów transakcyjnych po przystàpieniu do unii monetarnej powinna prowadziç do wzrostu
polskiego PKB o oko∏o 0,21% PKB31. Nale˝y zaznaczyç, ˝e w analizie przyj´to zasad´ ostro˝nego sza-
cunku, okreÊlajàcego dolnà granic´ potencjalnych oszcz´dnoÊci.

Warto podkreÊliç, ˝e wp∏yw eliminacji kosztów transakcyjnych na wzrost PKB zale˝y od zdol-
noÊci gospodarki do alternatywnego wykorzystania zasobów pracy i kapita∏u dotychczas zaanga˝o-
wanych w obs∏ug´ operacji walutowych. KorzyÊci wynikajàce z oszcz´dnoÊci na kosztach transakcyj-
nych po przystàpieniu do unii monetarnej zostanà osiàgni´te jedynie w takim stopniu, w jakim za-
soby te znajdà produktywne wykorzystanie. 

3.1.2. Eliminacja ryzyka kursowego i spadek stóp procentowych

Z chwilà przystàpienia do unii monetarnej wyeliminowane zostaje ryzyko kursowe. Jest to druga
jednorazowa i trwa∏a zmiana warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz bezpoÊrednia ko-
rzyÊç z uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym32. Ryzyko kursowe wynika z mo˝liwoÊci wy-
stàpienia nieoczekiwanych zmian kursu walutowego, prowadzàcych do spadku wartoÊci aktywów lub
wzrostu wartoÊci zobowiàzaƒ, wyra˝onej w walucie krajowej, w stosunku do jej oczekiwanego pozio-
mu. Podmioty gospodarcze mogà ponosiç straty w efekcie zmian kursu walutowego pomi´dzy mo-
mentem powstania nale˝noÊci lub zobowiàzania w walucie obcej a momentem ostatecznego rozlicze-
nia transakcji (ryzyko transakcyjne) bàdê na skutek zmian kursu mi´dzy momentem powstania nale˝-
noÊci lub zobowiàzania a momentem sporzàdzenia bilansu (ryzyko translacyjne) (Blajer i in. 1993). Ry-
zyko kursowe przynosi negatywne skutki dla wzrostu gospodarczego. Zwi´ksza koszt kapita∏u, utrud-
nia planowanie inwestycyjne oraz optymalne wykorzystanie dost´pnych zasobów. 

Eliminacja ryzyka kursowego poprawia warunki prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, urucha-
miajàc procesy dostosowawcze w sferze handlu oraz inwestycji zagranicznych i krajowych. Po pierw-
sze, eliminacja wahaƒ kursowych obni˝a niepewnoÊç eksporterów i importerów co do przysz∏ego po-
ziomu kosztów i przychodów, co sprzyja rozwojowi wymiany handlowej. Po drugie, stabilny kurs wa-
lutowy ogranicza zwiàzane z danym krajem ryzyko inwestycyjne, sprzyjajàc nap∏ywowi bezpoÊrednich
inwestycji zagranicznych (BIZ). Po trzecie, rezygnacja z w∏asnej waluty przyczynia si´ do spadku krajo-
wych stóp procentowych ze wzgl´du na eliminacj´ zawartej w nich premii za ryzyko kursowe. Tym sa-
mym maleje koszt kapita∏u, co prowadzi do wzrostu inwestycji krajowych. Stabilny kurs walutowy od-
grywa ponadto wa˝nà rol´ w stabilizowaniu ogólnego poziomu cen, prowadzàc do zwi´kszenia traf-
noÊci podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz bardziej efektywnej alokacji kapita∏u. Stabilny kurs
walutowy ma szczególne znaczenie w przypadku ma∏ych otwartych gospodarek (McKinnon 1963). 

30 WartoÊç dokonywanych transakcji zosta∏a przybli˝ona przez wielkoÊç obrotów w poszczególnych segmentach bilansu
p∏atniczego, skorygowanà o udzia∏ euro w obrotach ca∏kowitych. WielkoÊç op∏at oszacowano na podstawie badaƒ ankie-
towych przeprowadzonych wÊród dealerów rynku walutowego. 
31 Szacunek ten jest zbli˝ony do wartoÊci otrzymanych dla innych krajów. Dla W´gier koszty transakcyjne zosta∏y oszaco-
wane na poziomie 0,18-0,30% PKB (National Bank of Hungary 2002), dla Irlandii 0,1% PKB (Baker i in. 1996), dla Szwecji
0,3% PKB (Calmfors i in. 1997).
32 Z chwilà akcesji Polski do strefy euro wyeliminowane zostanie jedynie ryzyko kursowe w stosunku do euro, natomiast
nadal b´dzie si´ utrzymywaç ryzyko wobec innych walut obcych.
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Jednà z najwa˝niejszych korzyÊci przystàpienia Polski do unii monetarnej jest zwiàzany z nim spadek
krajowych stóp procentowych. Ryzyko kursowe jest – obok ryzyka niewyp∏acalnoÊci i p∏ynnoÊci oraz oczeki-
waƒ co do zmian kursu walutowego – jednym z trzech czynników wyjaÊniajàcych ró˝nice w poziomie stóp
procentowych w ró˝nych krajach. Z powodu wahaƒ kursowych rentownoÊç aktywów denominowanych
w z∏otych charakteryzuje si´ du˝à zmiennoÊcià. Prowadzi to do wzrostu progu rentownoÊci, przy jakim nie-
ch´tni ryzyku inwestorzy sà sk∏onni udost´pniç kapita∏, oraz do utrzymywania si´ w Polsce wy˝szych stóp
procentowych ni˝ w strefie euro. Premia za ryzyko kursowe ma wi´ksze znaczenie w krajach o stosunkowo
niskiej wiarygodnoÊci polityki makroekonomicznej. O wysokoÊci tej premii decyduje zaufanie, jakim inwe-
storzy obdarzajà danà gospodark´. Badania wskazujà, ˝e po przystàpieniu Polski do unii monetarnej mo˝-
na si´ spodziewaç spadku d∏ugoterminowych krajowych stóp procentowych o oko∏o 150-200 punktów ba-
zowych (Borowski 2003)33. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wartoÊç ta okreÊla premi´ za ryzyko kursowe oszacowa-
nà przy za∏o˝eniu, ˝e Polska po uzyskaniu cz∏onkostwa w UE trwale pozostanie poza strefà euro34.

Mechanizm oddzia∏ywania eliminacji ryzyka kursowego na wzrost gospodarczy zosta∏ dok∏ad-
niej omówiony w rozdziale 3.2., poÊwi´conym d∏ugookresowym korzyÊciom przystàpienia Polski
do strefy euro. Oszacowanie wp∏ywu spadku stóp procentowych na podstawowe kategorie makro-
ekonomiczne przedstawiono w rozdziale 3.3.

3.2. KorzyÊci d∏ugookresowe

Przystàpienie do strefy euro oraz zwiàzana z nim zmiana warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej uruchomià liczne procesy dostosowawcze, których skutki uwidocznià si´ w d∏ugim okresie. Re-
dukcja kosztów transakcyjnych, eliminacja ryzyka kursowego oraz spadek stóp procentowych b´dà pro-
wadziç do o˝ywienia wymiany mi´dzynarodowej, zwi´kszenia inwestycji, wzrostu stabilnoÊci makroeko-
nomicznej kraju, rozwoju rynków finansowych oraz wzrostu konkurencji na rynku dóbr i us∏ug. Przyczyni
si´ to do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w d∏u˝szym horyzoncie czasowym. W niniejszym rozdzia-
le zosta∏y opisane mechanizmy oddzia∏ywania tych czynników na polskà gospodark´. Nale˝y jednak za-
uwa˝yç, ˝e oszacowanie skali korzyÊci wynikajàcych z cz∏onkostwa w unii monetarnej jest bardzo trudne.
Wiele z nich ma charakter niemierzalny. Niemniej jednak w rozdziale 3.3 zosta∏o przedstawione ostro˝ne
oszacowanie wp∏ywu przystàpienia Polski do strefy euro na podstawowe kategorie makroekonomiczne. 

3.2.1. Wp∏yw euro na inwestycje

Jednà z najwa˝niejszych korzyÊci z wprowadzenia wspólnej waluty jest wzrost inwestycji, które
majà podstawowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Usuni´cie niepewnoÊci co
do kszta∏towania si´ kursu walutowego i – w konsekwencji – eliminacja premii za ryzyko kursowe pro-
wadzà do spadku stóp procentowych. Tym samym obni˝a si´ koszt pozyskania kapita∏u, co pociàga
za sobà wzrost stopy inwestycji krajowych35. Do wzrostu inwestycji mo˝e si´ równie˝ przyczyniç eli-
minacja kosztów transakcyjnych. Zwiàzana z nià poprawa wydajnoÊci czynników produkcji prowadzi
do wzrostu PKB, którego cz´Êç jest reinwestowana. Niemniej jednak, ze wzgl´du na marginalne zna-

33 Otrzymane dla Polski wyniki sà spójne z analizami przeprowadzonymi dla innych krajów. Na W´grzech premia za ryzy-
ko kursowe zasta∏a oszacowana na poziomie 150-300 punktów bazowych (National Bank of Hungary 2002). W Irlandii
spodziewany spadek stóp procentowych, wynikajàcy z wejÊcia do strefy euro, okreÊlono na poziomie 100 punktów bazo-
wych (Baker i in. 1996). 
34 Premia za ryzyko kursowe zosta∏a oszacowana na podstawie rozszerzonego o premi´ za ryzyko równania UIP (teoria nie-
ubezpieczonego parytetu stóp procentowych) dla stóp procentowych w Polsce i strefie euro. Za∏o˝ono przy tym, ˝e w ho-
ryzoncie analizy oczekiwany jest niezmienny kurs walutowy oraz uwzgl´dniono spadek premii za ryzyko kraju, wynikajàcy
z przystàpienia Polski do UE. W szacunkach wykorzystano dysparytet krótko- i d∏ugoterminowych stóp procentowych,
w tym rocznych stóp forward. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e wyznaczenie premii za ryzyko kursowe jest niezwykle trudne, gdy˝
przyj´cie w analizie ró˝nych rodzajów stóp procentowych (krótkoterminowych bàdê d∏ugoterminowych) oraz odmiennych
za∏o˝eƒ co do oczekiwaƒ kursowych prowadzi do bardzo zró˝nicowanych wyników. 
35 Spadek kosztu pozyskania kapita∏u b´dzie si´ równie˝ wiàza∏ z faktem, ˝e wraz z przystàpieniem do strefy euro powin-
na nastàpiç poprawa wiarygodnoÊci kredytowej znacznej liczby polskich podmiotów gospodarczych. Zagadnienie to zosta-
∏o szerzej omówione w rozdzia∏ach 3.2.3 i 3.2.4.
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czenie eliminacji kosztów transakcyjnych dla wzrostu gospodarczego, za podstawowy czynnik stymu-
lujàcy inwestycje po przystàpieniu do strefy euro trzeba uznaç spadek stóp procentowych. 

Wprowadzenie euro wp∏ynie równie˝ na zagraniczne inwestycje bezpoÊrednie, które podobnie
jak inwestycje krajowe sà dêwignià wzrostu gospodarczego. W porównaniu z inwestycjami krajowymi,
inwestycje zagraniczne w wi´kszym jednak stopniu stymulujà nap∏yw do kraju najnowszych technolo-
gii oraz pozyskiwanie nowych rynków zbytu (ramka 6). Zwi´kszonemu nap∏ywowi d∏ugoterminowego
kapita∏u zagranicznego powinien sprzyjaç towarzyszàcy integracji monetarnej wzrost stabilnoÊci makro-
ekonomicznej kraju, a tym samym wzrost zaufania zagranicznych inwestorów do polskiej gospodarki
(wp∏yw cz∏onkostwa w strefie euro na stabilnoÊç polskiej gospodarki opisano szerzej w rozdziale 3.2.3). 

Kolejnym czynnikiem, który mo˝e przyczyniç si´ do nap∏ywu BIZ po przystàpieniu Polski do stre-
fy euro, b´dzie eliminacja ryzyka kursowego. Wahania kursu walutowego mogà wp∏ywaç na zagra-
niczne inwestycje bezpoÊrednie w ró˝ny sposób. Kierunek i wielkoÊç tego oddzia∏ywania zale˝à m.in.
od takich czynników, jak wielkoÊç ryzyka kursowego, awersja inwestorów do ryzyka, wielkoÊç kosztów
nieodwracalnych36 (ang. sunk costs), rodzaj inwestycji oraz konkurencyjnoÊç rynku. 

Wzrost zmiennoÊci kursu walutowego zwi´ksza niepewnoÊç co do poziomu kosztów i przycho-
dów osiàganych przez przedsi´biorstwa dzia∏ajàce na rynku zagranicznym. Podejmujàc decyzje inwe-
stycyjne, inwestorzy kierujà si´ kryterium zysku i ryzyka. Awersja do ryzyka sprawia, ˝e ten sam oczeki-
wany zysk przy mniejszym ryzyku ma wi´kszà u˝ytecznoÊç ni˝ przy wi´kszym ryzyku. ZmiennoÊç kursu
walutowego wià˝e si´ ze wzrostem ryzyka inwestycyjnego i zmniejszeniem oczekiwanej u˝ytecznoÊci
inwestycji. W konsekwencji roÊnie premia za ryzyko, a wraz z nià minimalna stopa zwrotu, jakiej inwe-
storzy wymagajà w zamian za udost´pnienie kapita∏u. W ten sposób wahania kursowe mogà prowa-
dziç do ograniczenia bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych (Baniak i in. 2002). Dixit i Pindyck (1994)
wskazali, ˝e wniosek ten mo˝na podtrzymaç nawet w przypadku firm neutralnych wobec ryzyka, jeÊli
nak∏ady na inwestycje zawierajà element nieodwracalny37. 

Istniejà jednak argumenty przemawiajàce za pozytywnym wp∏ywem wahaƒ kursowych na wielko-
Êci inwestycji. Zwi´kszenie zmiennoÊci kursu walutowego mo˝e prowadziç do wzrostu oczekiwanej sto-
py zwrotu z inwestycji. Wynika to z faktu, ̋ e w zale˝noÊci od kszta∏towania si´ kursu walutowego przed-
si´biorstwo mo˝e zmieniaç wielkoÊç produkcji. W rezultacie, dodatkowy zysk wynikajàcy ze wzrostu pro-
dukcji przy korzystnych zmianach kursowych mo˝e przewy˝szaç strat´ w sytuacji obni˝enia produkcji
przy niesprzyjajàcych zmianach kursu (Hartman 1972, Abel 1983). Warto jednak podkreÊliç, ̋ e ze wzgl´-
du na wyst´powanie sztywnoÊci w procesie produkcyjnym, istnienie ró˝nego rodzaju barier oraz kosz-
tów sta∏ych, realokacja bàdê zmiany wolumenu produkcji i zwiàzane z nimi korzyÊci sà ograniczone. 

Czynnikiem sprawiajàcym, ˝e wahania kursowe mogà stymulowaç nap∏yw inwestycji zagranicz-
nych, jest równie˝ fakt, i˝ dysponujàc mo˝liwoÊciami produkcyjnymi w kraju i za granicà firma ma
wi´kszà swobod´ wyboru miejsca produkcji. W zale˝noÊci od kszta∏towania si´ kursu walutowego
mo˝e ona dokonaç odpowiednich przesuni´ç produkcji pomi´dzy krajami, prowadzàcych do zwi´k-
szenia zysku. ElastycznoÊç t´ firma nabywa za cen´ nak∏adów poczàtkowych poniesionych na zagra-
niczny zak∏ad produkcyjny. Im mniejsze sà koszty nieodwracalne, tym silniejszy jest bodziec do rozwi-
jania mo˝liwoÊci produkcyjnych za granicà. Wp∏yw ryzyka kursowego na wielkoÊç inwestycji zale˝y
od ich rodzaju (Aizenman, Marion 2001). Ryzyko kursowe stymuluje wzrost inwestycji horyzontalnych,
polegajàcych na prowadzeniu podobnej produkcji w ró˝nych krajach. NiepewnoÊç ogranicza nato-
miast inwestycje wertykalne, tj. takie, w których poszczególne etapy produkcji odbywajà si´ w ró˝nych

36 Koszty nieodwracalne to nak∏ady inwestycyjne, które nie sà mo˝liwe do odzyskania.
37 Argumentujà oni, ˝e inwestor zagraniczny mo˝e podjàç decyzj´ nie tylko o dokonaniu bàdê niedokonaniu inwestycji, ale
tak˝e o przesuni´ciu realizacji inwestycji w czasie. W warunkach nieprzewidywalnych wahaƒ kursowych istnieje prawdo-
podobieƒstwo, ˝e w przysz∏oÊci zmieni si´ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji. Je˝eli rentownoÊç wzroÊnie, inwestor zy-
ska na opóênieniu inwestycji. Przy uwzgl´dnieniu mo˝liwoÊci opóênienia decyzji o realizacji inwestycji, do dokonania inwe-
stycji wymagana jest wi´ksza stopa zwrotu, ni˝ wynika∏oby to z klasycznego rachunku wartoÊci bie˝àcej netto. W ten spo-
sób ryzyko kursowe staje si´ czynnikiem ograniczajàcym wielkoÊç zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich.
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Ramka 6. BezpoÊrednie inwestycje zagraniczne a wzrost gospodarczy

BezpoÊrednie inwestycje zagraniczne uznawane sà za jednà z najwa˝niejszych determi-
nant wzrostu gospodarczego, zw∏aszcza w krajach zmniejszajàcych luk´ rozwojowà
w stosunku do wysoko rozwini´tych gospodarek. Pozytywny wp∏yw BIZ na gospodark´
dokonuje si´ poprzez zwiàzany z nimi wzrost akumulacji kapita∏u oraz zwi´kszenie wy-
dajnoÊci czynników wytwórczych.

BIZ, zwi´kszajàc dost´pny w gospodarce zasób kapita∏u, pozwalajà przesuwaç barier´ wzrostu,
wynikajàcà z niedostatku oszcz´dnoÊci krajowych. Inwestycje te sà przy tym najkorzystniejszà
i najbezpieczniejszà formà mi´dzynarodowych przep∏ywów kapita∏owych. 

BIZ prowadzà równie˝ do wzrostu wydajnoÊci pracy i kapita∏u w skali ca∏ej gospodarki. Za po-
twierdzenie mo˝e s∏u˝yç m.in. fakt, ˝e przedsi´biorstwa z udzia∏em kapita∏u zagranicznego
charakteryzujà si´ przeci´tnie wi´kszà wydajnoÊcià czynników produkcji ni˝ ca∏y sektor przed-
si´biorstw. BIZ zwiàzane sà z transferem do kraju nowoczesnych technik produkcji i zarzàdza-
nia. Przyczyniajà si´ do podnoszenia kwalifikacji kadr krajowych oraz 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 stymulujà wzrost produktywnoÊci przedsi´biorstw krajowych
tak˝e w wyniku zwi´kszania konkurencji. 

Badania empiryczne potwierdzajà, ˝e BIZ przyczyniajà si´ do wzrostu wydajnoÊci czynników
produkcji w gospodarce (Blomstrom i in. 2000). Skala tego efektu jest jednak uzale˝niona
od poziomu rozwoju gospodarczego kraju, warunkujàcego zdolnoÊç do absorbowania nowo-
czesnych technologii (Imbriani, Reganati 1997), zasobów kapita∏u ludzkiego w gospodarce (Bo-
rensztein i in. 1995) oraz klimatu inwestycyjnego, decydujàcego o strukturze BIZ (Moran 1998).

BIZ mogà korzystnie wp∏ywaç na rozwój przedsi´biorstw krajowych poprzez tworzenie zapo-
trzebowania na produkty komplementarne i stymulowanie wzrostu produktywnoÊci. U∏atwia-
jà te˝ dost´p do kredytów zagranicznych i zagranicznych rynków zbytu, a tak˝e pobudzajà roz-
wój infrastruktury informacyjnej, komunikacyjnej i finansowej. W konsekwencji BIZ prowadzà
do zwi´kszenia konkurencyjnoÊci gospodarki, poprawy terms of trade i wzrostu eksportu. Czyn-
niki te sprzyjajà zwi´kszaniu inwestycji krajowych. Badania wskazujà, ˝e jednostkowy wzrost
bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych powoduje 1,5-2,3 razy wi´kszy wzrost ca∏kowitych na-
k∏adów inwestycyjnych w gospodarce (Borensztein i in. 1995).

Wi´kszoÊç prac empirycznych wskazuje na istnienie pozytywnej, statystycznie istotnej zale˝-
noÊci pomi´dzy wielkoÊcià bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych a wzrostem gospodar-
czym kraju (przeglàd literatury nt. wp∏ywu BIZ na wzrost gospodarczy znajduje si´ w pracy
Ewe-Ghee Lim (2001)). Badania wskazujà, ˝e w krajach rozwijajàcych si´ wzrost zagranicz-
nych inwestycji bezpoÊrednich o 1 pkt proc. w relacji do PKB prowadzi, przy pozosta∏ych wa-
runkach niezmienionych, do zwi´kszenia tempa wzrostu PKB per capita o 0,8 pkt. proc. (Ba-
niak i in. 2002). Wyniki prac empirycznych prowadzà do wniosku, ˝e kraje rozwijajàce si´
o stosunkowo wysokim poziomie PKB per capita (Blomstrom i in. 1994), do których nale˝y
Polska, mogà liczyç na korzyÊci z nap∏ywu BIZ. 

Opisane wy˝ej mechanizmy oddzia∏ywania zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich na gospo-
dark´ mo˝na zaobserwowaç równie˝ w Polsce. Przedsi´biorstwa z udzia∏em kapita∏u zagranicz-
nego charakteryzujà si´ wy˝szà od przeci´tnej aktywnoÊcià inwestycyjnà, a tak˝e wysokà wy-
dajnoÊcià czynników wytwórczych (Cylwik 1999). Ponadto, bezpoÊrednie inwestycje zagranicz-
ne sà jednym z g∏ównych czynników stymulujàcych wzrost polskiego eksportu (Weresa 2002). 
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krajach. Poniewa˝ w krajach o ni˝szym poziomie rozwoju dominujà inwestycje wertykalne, mo˝-
na oczekiwaç, ˝e ryzyko kursowe negatywnie wp∏ywa na d∏ugoterminowe inwestycje zagraniczne. Po-
nadto, wahania kursowe stanowià wi´kszà barier´ dla nap∏ywu inwestycji zagranicznych zorientowa-
nych na produkcj´ eksportowà ni˝ nastawionych na produkcj´ na rynek krajowy (HM Treasury, 2003a).
Zale˝noÊç mi´dzy inwestycjami a zmiennoÊcià kursu jest tak˝e uwarunkowana strukturà rynku – bar-
dziej konkurencyjne ga∏´zie przemys∏u sà wra˝liwsze na zmiany kursu, gdy˝ charakteryzujà si´ wyst´-
powaniem mniejszych mar˝ (Guérin, Lahreche-Révil 2001).

O ile teoria opisujàca zale˝noÊç mi´dzy ryzykiem kursowym a bezpoÊrednimi inwestycjami za-
granicznymi nie prowadzi do jednoznacznych wniosków, o tyle wi´kszoÊç badaƒ empirycznych wska-
zuje, ˝e zale˝noÊç ta jest negatywna (m.in. Bénassy-Quéré i in. 1999; Byrne, Davis 2003; Goldberg
1993). Brzozowski (2003) stwierdzi∏ wyst´powanie statystycznie istotnego negatywnego wp∏ywu nie-
pewnoÊci co do kszta∏towania si´ kursu walutowego na BIZ w krajach akcesyjnych38.

DoÊwiadczenia krajów strefy euro wydajà si´ potwierdzaç pozytywny wp∏yw cz∏onkostwa w unii
monetarnej na wielkoÊç bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych. Wraz z utworzeniem strefy euro
zwi´kszy∏ si´ udzia∏ krajów tego obszaru w przyjmowaniu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych po-
chodzàcych z obszaru UE. Z kolei udzia∏ Wielkiej Brytanii w pozyskiwaniu tych inwestycji zmala∏. Ba-
dania nie pozwalajà jednak stwierdziç, w jakim stopniu to ostatnie zjawisko by∏o wynikiem pozosta-
wania kraju poza unià monetarnà (HM Treasury 2003a)39.

Na podstawie powy˝szej analizy mo˝na przypuszczaç, ˝e eliminacja ryzyka kursowego w wyni-
ku przystàpienia do strefy euro przyczyni si´ do zwi´kszenia nap∏ywu do Polski bezpoÊrednich inwe-
stycji zagranicznych. Ma to szczególne znaczenie ze wzgl´du na fakt, ˝e zasób BIZ per capita jest
w Polsce stosunkowo niski (wykres 12). Precyzyjne zmierzenie wp∏ywu wejÊcia do unii monetarnej
na wielkoÊç bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych w Polsce nie jest jednak mo˝liwe. 

3.2.2. O˝ywienie wymiany handlowej 

Przystàpienie do strefy euro i zwiàzana z nim eliminacja ryzyka kursowego znacznie zmieniajà wa-
runki funkcjonowania podmiotów gospodarczych uczestniczàcych w handlu mi´dzynarodowym. Elimi-

38 Nale˝y ponadto zauwa˝yç, ˝e skutkiem utworzenia unii monetarnej jest nie tylko sprowadzenie wahaƒ kursowych do ze-
ra, lecz ich trwa∏a eliminacja. Tym samym badania analizujàce wp∏yw zmiennoÊci kursu na inwestycje zagraniczne mogà
nie obejmowaç w pe∏ni skutków przyj´cia wspólnej waluty, podobnie jak analizy dotyczàce wp∏ywu wahaƒ kursowych
na wymian´ handlowà (HM Treasury 2003a).
39 Ocena wp∏ywu uczestnictwa w strefie euro na bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne w krajach cz∏onkowskich jest utrud-
niona ze wzgl´du na opóênienia wià˝àce si´ z planowaniem inwestycyjnym i krótki okres istnienia unii monetarnej. Ponad-
to wielkoÊç zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich charakteryzuje si´ du˝à zmiennoÊcià, co dodatkowo komplikuje anali-
z´ (HM Treasury 2003a). 
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nacja wahaƒ kursowych ogranicza niepewnoÊç zwiàzanà z kszta∏towaniem si´ przysz∏ych zysków eks-
porterów i importerów, w zwiàzku z czym powinna prowadziç do o˝ywienia wymiany handlowej40. 

Wzrost handlu zagranicznego oddzia∏uje na gospodark´ na wiele sposobów. Po pierwsze, przy-
nosi korzyÊci wynikajàce ze specjalizacji i zwi´kszenia skali produkcji41. Po drugie, pociàga za sobà
wzrost inwestycji, jako ˝e trwa∏e zwi´kszenie produkcji eksportowej wymaga dodatkowej akumulacji
kapita∏u. Po trzecie, o˝ywienie handlu wià˝e si´ z transferem do kraju nowych technologii i wiedzy, co
zw∏aszcza w przypadku paƒstw o mniejszym stopniu zaawansowania technologicznego przyczynia si´
do zwi´kszenia wydajnoÊci i przyspieszenia rozwoju gospodarczego42. 

Tradycyjnie wp∏yw unii monetarnej na obroty handlu zagranicznego próbowano uchwyciç ba-
dajàc zale˝noÊç mi´dzy ryzykiem kursowym a rozmiarami wymiany handlowej. Badania empiryczne
dotyczàce zwiàzku mi´dzy ryzykiem kursowym a poziomem handlu zagranicznego nie prowadzà jed-
nak do jednoznacznych wniosków43. Przyczynà tego mo˝e byç fakt, ˝e ˝adna ze stosowanych w ana-
lizach miar ryzyka kursowego nie odzwierciedla w pe∏ni niepewnoÊci, która towarzyszy dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Mierniki tworzone na podstawie historycznych danych nie pe∏nià takiej funkcji, jako ˝e
zmiennoÊç kursu walutowego zawsze mo˝e si´ zmieniç (Baldwin 1991). Ponadto, ze wzgl´du na ró˝-
ny stopieƒ zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, a tak˝e zró˝nicowane okresy, na jakie podpisy-
wane sà kontrakty w handlu zagranicznym, inwestorzy pojmujà ryzyko kursowe na ró˝ne sposoby.
Sprawia to, ˝e uniwersalna miara tego ryzyka praktycznie nie istnieje (Borowski 2003). 

Warto zwróciç uwag´, ˝e przyj´cie wspólnej waluty jest zmianà jakoÊciowo innà od prostego
wyeliminowania wahaƒ kursowych. Wynika to z faktu, ˝e przystàpienie do unii monetarnej, w prze-
ciwieƒstwie do uczestnictwa w systemie kursu sztywnego, stanowi gwarancj´ trwa∏ej i przez to bar-
dziej wiarygodnej eliminacji ryzyka kursowego. PodejÊcie to znalaz∏o szerokie zastosowanie w bada-
niach empirycznych zapoczàtkowanych przez Rose’a (2000), w których wielkoÊç wymiany handlowej
próbowano uzale˝niç bezpoÊrednio od istnienia lub braku wspólnej waluty. Przeglàd prac poÊwi´co-
nych wp∏ywowi unii walutowej na wielkoÊç handlu bilateralnego przedstawia tabela 6. 

Punktem wyjÊcia wi´kszoÊci badaƒ dotyczàcych wp∏ywu unii walutowej na wymian´ handlowà
sà ró˝ne warianty grawitacyjnych modeli handlu. Grawitacyjny model wymiany handlowej zak∏ada, ˝e
bilateralny handel mi´dzy krajami jest tym wi´kszy, im wi´kszy jest PKB tych krajów, oraz tym mniej-
szy, im wi´kszy jest dystans pomi´dzy krajami, stanowiàcy odzwierciedlenie czynników utrudniajàcych
wymian´ mi´dzynarodowà. W najnowszych badaniach dotyczàcych wp∏ywu unii walutowej na wiel-
koÊç handlu zagranicznego zestaw zmiennych objaÊniajàcych jest rozszerzany o zmiennà zerojedyn-
kowà okreÊlajàcà przynale˝noÊç kraju do unii monetarnej, oraz inne dodatkowe zmienne opisujàce
warunki sprzyjajàce wymianie mi´dzynarodowej, takie jak wspólny j´zyk, narodowoÊç, uwarunkowa-
nia historyczne, porozumienia handlowe.

O ile wi´kszoÊç badaƒ wskazuje na pozytywny wp∏yw unii monetarnej na wielkoÊç handlu zagra-
nicznego, o tyle szacowana wielkoÊç tego wp∏ywu jest w literaturze bardzo zró˝nicowana. Oceniajàc

40 Przyjmuje si´ tu odpowiadajàce rzeczywistoÊci za∏o˝enie, ˝e instrumenty finansowe zabezpieczajàce przed ryzykiem kur-
sowym sà wykorzystywane jedynie w cz´Êci transakcji handlu zagranicznego. 
41 Zwi´kszenie skali produkcji mo˝e przyczyniç si´ do obni˝enia jednostkowych kosztów produkcji, gdy˝ nie wymaga po-
noszenia nak∏adów poczàtkowych i wià˝e si´ ze zmniejszeniem kosztów sta∏ych przypadajàcych na jednostk´ produktu.
Specjalizacja umo˝liwia natomiast koncentracj´ prac badawczych oraz sprzyja doskonaleniu technik produkcji, prowadzàc
do wzrostu wydajnoÊci. 
42 Grossman i Helpman (1991) oraz Edwards (1997) wykorzystujàc endogeniczne modele wzrostu dowodzà, ˝e otwartoÊç
gospodarki sprzyja transferowi wiedzy (ang. knowledge spillovers). Wi´kszy zasób wiedzy stanowi z kolei êród∏o szybsze-
go wzrostu gospodarczego. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w wynikach badaƒ empirycznych (Frankel, Rose 2000;
Frankel, Romer 1999; Edwards 1997). 
43 Wyniki analiz ró˝nià si´ znacznie w zale˝noÊci od postaci stosowanych modeli, badanej grupy krajów i przyj´tej miary
ryzyka kursowego (Brada, Méndez 1988; Mann 1989; De Grauwe, Verfaille 1988; Perée, Steinherr 1989; Assery, Peel 1991;
Savvides 1992; Frankel, Wei 1993). Calvo i Reinhart (2000) zauwa˝ajà jednak, ˝e analizy skoncentrowane na gospodarkach
krajów rozwijajàcych si´ wykazujà silny negatywny zwiàzek mi´dzy zmiennoÊcià kursu walutowego a wielkoÊcià handlu za-
granicznego. Przyczynà tego zjawiska mo˝e byç niski stopieƒ rozwoju rynków finansowych w tych krajach oraz niewielka
dost´pnoÊç instrumentów zabezpieczajàcych przed ryzykiem kursowym. 
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korzyÊci wynikajàce ze zwi´kszenia wymiany handlowej z krajami strefy euro dla polskiej gospodarki na-
le˝y uwzgl´dniç fakt, ˝e decydujàcy wp∏yw na rozwój gospodarczy kraju ma wielkoÊç ca∏kowitych ob-
rotów w handlu zagranicznym (Borowski 2003). Nasuwa si´ pytanie, czy zwi´kszenie wymiany handlo-
wej mi´dzy paƒstwami wspólnego obszaru walutowego nie prowadzi do zmniejszenia obrotów han-
dlowych z krajami spoza tego obszaru. Przystàpienie do unii monetarnej likwiduje jednà z barier han-
dlowych mi´dzy krajami do niej nale˝àcymi, jakà jest istnienie ró˝nych walut. W ten sposób bariery han-
dlowe pomi´dzy cz∏onkami wspólnego obszaru walutowego obni˝ajà si´ w stosunku do ograniczeƒ
istniejàcych poza tym obszarem. Tym samym handel zagraniczny z krajami, które nie nale˝à do unii wa-
lutowej mo˝e zostaç zastàpiony wymianà handlowà z cz∏onkami obszaru wspólnej waluty. W skrajnym
przypadku ca∏kowity poziom handlu mo˝e przy tym pozostaç na niezmienionym poziomie44.

44 Rose (2000) wykaza∏, i˝ zwi´kszenie wymiany handlowej z cz∏onkami wspólnego obszaru walutowego nie ogranicza
handlu z paƒstwami spoza tej strefy. 

Tabela 6. Przeglàd prac empirycznych dotyczàcych wp∏ywu unii monetarnej na wymian´
handlowà

Autor

Bun, Klaassen

Engel, Rose

Flandrau,
Maurel
Glick, Rose

Levy Yeyati

López-Córdova,  
Meissner
Melitz 

Nitsch

Pakko, Wall

Persson

Rose

Rose 

Rose, van 
Wincoop
Tenreyro

Walsh, Thom

Rok

2002

2000

2001

2001

2001

2001

2001

2002

2001

2001

2000

2002

2001

2001

2002

Metodologia

Estymacja dynamicznego modelu panelowego handlu
zagranicznego. Badanie dotyczy wp∏ywu wprowadze-
nia euro na wymian´ handlowà krajów strefy euro.
Estymacja rozszerzonego grawitacyjnego modelu
handlu zagranicznego.
Estymacja rozszerzonego grawitacyjnego modelu
handlu zagranicznego.
Badanie wp∏ywu przystàpienia do unii monetarnej lub
wystàpienia z niej na wymian´ handlowà. W badaniu
wykorzystano rozszerzony model grawitacyjny i regre-
sj´ panelowà.
Estymacja grawitacyjnego modelu handlu zagranicz-
nego z uwzgl´dnieniem ró˝nicy pomi´dzy uniami wa-
lutowymi a jednostronnymi „dolaryzacjami”a. 
Estymacja parametrów rozszerzonego grawitacyjnego
modelu handlu zagranicznego.
Estymacja rozszerzonego modelu grawitacyjnego
handlu zagranicznego.
Estymacja rozszerzonego modelu grawitacyjnego
handlu zagranicznego. Regresj´ przeprowadzono od-
dzielnie dla strefy franka francuskiego w Afryce Ârod-
kowej i Zachodniej oraz Wschodniokaraibskej Unii
Walutowej.
Estymacja rozszerzonego modelu grawitacyjnego
handlu zagranicznego.

Porównanie wymiany handlowej krajów tworzàcych
uni´ monetarnà z handlem zagranicznym podobnych
krajów nienale˝àcych do unii walutowej. 
Estymacja rozszerzonego grawitacyjnego modelu
handlu zagranicznego.
Metaanaliza – analiza wybranych wyników badaƒ
poÊwi´conych wp∏ywowi unii monetarnej na rozwój
wymiany handlowej.
Estymacja rozszerzonego grawitacyjnego modelu
handlu zagranicznego.
Estymacja rozszerzonego modelu grawitacyjnego
handlu zagranicznego. 

Studium przypadku rozwiàzania unii walutowej Irlandii
z Wielkà Brytanià w 1979 r. Wykorzystano w nim gra-
witacyjny model wymiany handlowej, ECM oraz tech-
niki analizy panelowej. 

Procentowy
wzrost handlu  
w d∏ugim okresie
38%

188%-550%

219%

100%

65%

105%

100%

55%

-31%
(wspó∏czynnik
nieistotny
statystycznie)
66%, 13%

235%

100%

50%

60%
(wspó∏czynnik
nieistotny
statystycznie)
11%
(wspó∏czynnik
nieistotny
statystycznie)

Badana próba 

15 krajów UE
oraz kraje G7,
1965-2001
Ponad 
150 krajów, 1995 
16 europejskich 
krajów, 1880-1913
217 krajów, 146
zmian systemowych,
1948-1997

186 krajów, 1970-
1995 

29 krajów; 
1870-1910
186 krajów, 
1970 - 1995
Kraje strefy franka CFA
oraz ECCU oraz ich
partnerzy handlowi;
1970-1995

186 krajów, 1970-
1990, trzy zestawy
danych 

186 krajów, 
1970-1990

186 krajów, 
1970-1990
19 prac empirycznych

Oko∏o 200 krajów,
1970-1995
Ponad 200 krajów,
1978-1997

Irlandia, Wielka 
Brytania i ich 
partnerzy handlowi,
1950-1992

a„Dolaryzacja” oznacza tu jednostronne przyj´cie przez kraj obcej waluty jako pe∏noprawnego Êrodka p∏atniczego.
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Odr´bnym problemem zwiàzanym z szacowaniem wp∏ywu cz∏onkostwa we wspólnym ob-
szarze walutowym na wymian´ handlowà jest brak wiedzy co do tego, jak wiele czasu trzeba, by
urzeczywistni∏ si´ handlowy efekt unii monetarnej (Frankel, Rose 2000). Wi´kszoÊç stosowanych
modeli nie daje odpowiedzi na pytanie, po jakim okresie nast´puje o˝ywienie handlowe wywo∏ane
wprowadzeniem wspólnej waluty, co dodatkowo utrudnia estymacj´ efektów wzrostowych z nim
zwiàzanych. 

Choç szacunki wzrostu wymiany handlowej wynikajàcego z uczestnictwa we wspólnym obsza-
rze walutowym charakteryzujà si´ du˝à rozbie˝noÊcià, analiza prac poÊwi´conych wp∏ywowi unii wa-
lutowej na handel prowadzi do wniosku, ˝e jest on pozytywny i statystycznie istotny. Uzyskane wyni-
ki wskazujà, ˝e efekt ten i towarzyszàcy mu impuls wzrostowy45 b´dà znaczàce, choç ich precyzyjne
zmierzenie nie wydaje si´ mo˝liwe. 

3.2.3. Spadek ryzyka makroekonomicznego kraju

Szybki wzrost gospodarczy uwarunkowany jest wysokim poziomem inwestycji. Wysokie tempo
wzrostu inwestycji jest szczególnie po˝àdane w krajach, które podobnie jak Polska zmniejszajà luk´
rozwojowà w stosunku do wysoko rozwini´tych gospodarek. Mo˝na oczekiwaç, ˝e spadek ryzyka ma-
kroekonomicznego kraju, który towarzyszy integracji monetarnej, przyczyni si´ do wzrostu inwestycji
w Polsce po wprowadzeniu euro. Przystàpienie Polski do strefy euro trwale wyeliminuje ryzyko kryzy-
su walutowego, przyczyni si´ do wzrostu wiarygodnoÊci polityki makroekonomicznej oraz ograniczy
ryzyko wyst´powania gwa∏townych przep∏ywów kapita∏owych destabilizujàcych gospodark´. 

Polska gospodarka charakteryzuje si´ stosunkowo niskim wskaênikiem kapita∏u na jednostk´
pracy. Wyst´pujàcy w gospodarce niedostatek krajowych oszcz´dnoÊci stanowi barier´ dla dynamicz-
nego wzrostu inwestycji46. Uzupe∏nienie luki mi´dzy oszcz´dnoÊciami a inwestycjami mo˝e nastàpiç
w drodze nap∏ywu kapita∏u zagranicznego. Wzmo˝ony nap∏yw kapita∏u wià˝e si´ jednak z powi´k-
szeniem deficytu obrotów bie˝àcych, które niesie ze sobà ryzyko kryzysu walutowego47. Wysoki defi-
cyt obrotów bie˝àcych mo˝e doprowadziç do zahamowania nap∏ywu Êrodków zagranicznych lub na-
wet ich odp∏ywu ze wzgl´du na obawy inwestorów przed wystàpieniem znacznej deprecjacji kursu
(Bratkowski, Rostowski 2001). Wprowadzenie wspólnej waluty trwale eliminuje ryzyko kryzysu walu-
towego, a tym samym zwi´ksza poziom dopuszczalnego deficytu obrotów bie˝àcych, który jest po-
strzegany jako nie zagra˝ajàcy stabilnoÊci makroekonomicznej kraju. Szybki wzrost inwestycji nie jest
ju˝ wówczas ograniczony niskim poziomem oszcz´dnoÊci krajowych. W efekcie, w gospodarce za-
miast wzrostu ograniczanego oszcz´dnoÊciami (ang. savings constrained) pojawia si´ wzrost stymu-
lowany inwestycjami (ang. investment driven).

Wprowadzenie euro wp∏ynie równie˝ pozytywnie na stabilnoÊç polskiej gospodarki poprzez
zmniejszenie niepewnoÊci co do kszta∏towania si´ polityki makroekonomicznej kraju. Choç NBP dzi´-
ki konsekwentnie realizowanej polityce pieni´˝nej uzyska∏ znacznà wiarygodnoÊç, mo˝na oczekiwaç,
˝e przekazanie EBC kompetencji w zakresie kszta∏towania polityki monetarnej przyczyni si´ do dalsze-
go wzrostu tej wiarygodnoÊci. Przyj´ta w 1997 r. Konstytucja RP nak∏ada na NBP odpowiedzialnoÊç
za wartoÊç polskiego pieniàdza. Daje to silne podstawy wiarygodnoÊci polityki prowadzonej przez pol-
ski bank centralny, zorientowanej na zapewnienie stabilnych cen. Jednak ze wzgl´du na krótki okres

45 Frankel i Rose (2000) oszacowali, ˝e zwi´kszenie udzia∏u handlu zagranicznego w PKB o 1 pkt proc. prowadzi w ciàgu
20 lat do wzrostu PKB per capita o 0,33%.
46 Bratkowski i Rostowski (2001) zauwa˝ajà, ˝e post´pujàca integracja Polski ze strukturami gospodarczymi Europy mo˝e
dodatkowo pog∏´biaç niedobór oszcz´dnoÊci. Przynosi ona oczekiwanie szybkiego wzrostu dochodów w przysz∏oÊci i pro-
wadzi do spadku sk∏onnoÊci gospodarstw domowych do oszcz´dzania, kierujàcych si´ ch´cià wyg∏adzenia antycypowa-
nych zmian w poziomie konsumpcji. 
47 Kryzys walutowy powszechnie jest rozumiany jako znaczàca i nag∏a deprecjacja waluty krajowej, wynikajàca ze spadku
zaufania inwestorów. Nale˝y zaznaczyç, ˝e nie zawsze wià˝e si´ on ze spadkiem wartoÊci waluty krajowej. Przyk∏adowo
z kryzysem walutowym mamy do czynienia wówczas, jeÊli odp∏ywowi kapita∏u towarzyszà znaczàcy wzrost stóp
procentowych lub znaczne i skuteczne interwencje banku centralnego prowadzàce do gwa∏townego spadku rezerw
walutowych (Szczepaƒska, Sotomska-Krzysztofik 2003).
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realizacji polityki opartej na nowych zasadach rynki finansowe wcià˝ postrzegajà Polsk´ jako kraj
o mniejszej awersji do wzrostu cen ni˝ kraje strefy euro. 

Pozostajàc poza unià monetarnà, Polska b´dzie nara˝ona na gwa∏towne przep∏ywy kapita∏owe
spowodowane czynnikami innymi ni˝ pogorszenie krajowych wskaêników makroekonomicznych
(Begg i in. 2003). Spekulacja walutowa bàdê zmiany zaufania inwestorów zagranicznych do gospo-
darki krajowej, które nie majà uzasadnienia w rzeczywistej sytuacji ekonomicznej kraju, nierzadko pro-
wadzà do gwa∏townych przep∏ywów kapita∏u, zagra˝ajàcych stabilnoÊci makroekonomicznej. Chocia˝
cz∏onkostwo w UE wzmocni wiarygodnoÊç krajów akcesyjnych, nie wyeliminuje ryzyka wahaƒ kurso-
wych, majàcych êród∏o w pogorszeniu perspektyw gospodarczych krajów o podobnym statusie. Ryzy-
ko to zostanie wyeliminowane dopiero z chwilà przystàpienia do unii monetarnej. 

Silny zwiàzek mi´dzy przyj´ciem wspólnej waluty a wzrostem wiarygodnoÊci danego kraju znaj-
duje odzwierciedlenie w oczekiwaniach agencji ratingowych co do zmiany ratingu48 zad∏u˝enia kra-
jów akcesyjnych po przystàpieniu do strefy euro (Fitch, 2003). Zdaniem tych instytucji, liczne korzyÊci
z cz∏onkostwa w unii monetarnej b´dà zdecydowanie przewa˝aç nad potencjalnymi zagro˝eniami
zwiàzanymi z utratà autonomicznej polityki pieni´˝nej i kursowej. Wed∏ug Fitch, przyj´cie wspólnej
waluty powinno skutkowaç podniesieniem ratingu d∏ugoterminowego zad∏u˝enia krajów akcesyjnych
w walucie zagranicznej Êrednio o dwa, trzy stopnie49 (ang. notch) 50. Wyniki badaƒ potwierdzajà, ˝e
zmiana oceny wiarygodnoÊci zad∏u˝enia kraju zaledwie o jeden stopieƒ znaczàco wp∏ywa zarówno
na koszt pozyskania kapita∏u zagranicznego, jak i atrakcyjnoÊç danej gospodarki dla zagranicznych in-
westorów. W konsekwencji przystàpienie do strefy euro, poprzez wzmocnienie fundamentów stabil-
nego wzrostu, b´dzie sprzyjaç nap∏ywowi bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych do krajów akcesyj-
nych. Mimo ˝e korzyÊci wynikajàce ze zmniejszenia ryzyka makroekonomicznego trudno zmierzyç, ich
wp∏yw na d∏ugofalowy wzrost gospodarczy w Polsce powinien byç znaczàcy. 

3.2.4. Integracja rynku finansowego 

Badania wskazujà, ˝e eliminacja wahaƒ kursowych i koordynacja polityki pieni´˝nej w ramach
strefy euro sà g∏ównà si∏à nap´dowà integracji finansowej51 w Europie (Fratzscher 2001; Galati, Tsat-
saronis 2001; European Commission 2002c). Przystàpienie Polski do unii monetarnej przyczyni si´ za-
tem do uzyskania pe∏niejszych korzyÊci zwiàzanych z uczestnictwem w jednolitym rynku finansowym
obejmujàcym kraje UE. Wspólna waluta umo˝liwi przedsi´biorstwom krajowym dost´p do zagranicz-
nych rynków finansowych na korzystniejszych warunkach. Bardziej p∏ynne i g∏´bsze rynki strefy euro
nie tylko u∏atwiajà pozyskanie Êrodków po ni˝szym koszcie, lecz równie˝ lepiej spe∏niajà funkcj´ infor-
macyjnà. Tym samym sprzyjajà efektywnoÊci procesu decyzyjnego podmiotów gospodarczych. 

Rynek finansowy strefy euro umo˝liwia zaspokajanie zapotrzebowania na us∏ugi finansowe nie-
dost´pne na rynku krajowym oraz wybór najbardziej konkurencyjnych poÊredników finansowych.
Przystàpienie do wspólnego obszaru walutowego otworzy przed polskimi przedsi´biorstwami mo˝li-
woÊç pe∏nego uczestnictwa w europejskim rynku obligacji. Podmioty o ni˝szej wiarygodnoÊci kredyto-
wej oraz przedsi´biorstwa z sektorów do tej pory nieobecnych na rynkach finansowych b´dà mia∏y ∏a-
twiejszy dost´p do kapita∏u52. Wi´ksze sà te˝ mo˝liwoÊci plasowania emisji obligacji o du˝ej wartoÊci
(Zombirt 2002). Powy˝sze korzyÊci dotyczà równie˝ rynku akcji, z tym ˝e jak dotàd rynek ten jest
w strefie euro znacznie mniej zharmonizowany. 

48 Rating jest niezale˝nà i obiektywnà ocenà wiarygodnoÊci kredytowej podmiotu zaciàgajàcego d∏ug na rynku.
49 Np. wzrost ratingu mi´dzynarodowego Polski z obecnego BBB+ o jeden stopieƒ oznacza∏by uzyskanie oceny wiarygod-
noÊci zad∏u˝enia kraju A-, wzrost o dwa stopnie A, o trzy A+ itd.
50 Wraz z realizacjà wiarygodnego programu makroekonomicznego przybli˝ajàcego Grecj´ do cz∏onkostwa w strefie euro
(szerzej omówionego w rozdziale 4) oraz ju˝ w czasie jej uczestnictwa w unii monetarnej Fitch czterokrotnie podnosi∏ mi´-
dzynarodowy rating tego kraju (o cztery stopnie z BBB do A+).
51 Integracja finansowa jest tu rozumiana jako dost´p podmiotów gospodarczych do rynków finansowych w danej strefie.
52 O wp∏ywie konsolidowania si´ rynków finansowych w efekcie wprowadzenia euro na mo˝liwoÊç plasowania emisji ob-
ligacji przez podmioty o ni˝szym ratingu piszà m.in. Galati, Tsatsaronis (2001) oraz Zombirt (2002).
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Integracja finansowa przyczynia si´ do poprawy alokacji kapita∏u poprzez umo˝liwienie wi´kszej
dywersyfikacji ryzyka. Z kolei wi´kszy rynek pozwala na osiàganie korzyÊci skali przez du˝e podmioty
rynku finansowego. Ponadto, zmniejszenie ryzyka makroekonomicznego kraju, eliminacja wahaƒ kur-
sowych, a tak˝e spadek kosztów transakcyjnych oraz tendencja do ich wyrównywania si´ na wspólnym
obszarze walutowym prowadzà do silniejszego powiàzania cen papierów wartoÊciowych z czynnikami
ze sfery realnej, co równie˝ zwi´ksza efektywnoÊç alokacji kapita∏u (Galati, Tsatsaronis 2001). 

Istotnà barierà dla podmiotu gospodarczego jest z regu∏y ograniczenie oceny jego wiarygodno-
Êci kredytowej przez rating mi´dzynarodowy kraju (zobacz rozdzia∏ 3.2.3), na którego obszarze dane
przedsi´biorstwo funkcjonuje (np. w Polsce BBB+, wg klasyfikacji Fitch). Po przystàpieniu do wspól-
nego obszaru walutowego wi´ksze znaczenie b´dzie mieç ju˝ nie ocena wiarygodnoÊci zad∏u˝enia da-
nego kraju, lecz rating mi´dzynarodowy dla ca∏ej strefy euro. Ten zaÊ nie b´dzie stanowiç ogranicze-
nia dla pozyskania kapita∏u, gdy˝ jest wyceniony na najwy˝szym mo˝liwym poziomie (AAA). W kon-
sekwencji o finansowaniu polskich podmiotów gospodarczych przez inwestorów zagranicznych
w mniejszym stopniu b´dzie decydowaç narodowoÊç emitenta, a w wi´kszym jego wiarygodnoÊç kre-
dytowa oraz ryzyko sektorowe. 

Wzrost konkurencji na krajowym rynku finansowym przyczyni si´ do poprawy wydajnoÊci po-
Êredników finansowych oraz obni˝enia kosztu oferowanych przez nich us∏ug. Silna konkurencja b´-
dzie tak˝e pobudzaç proces innowacyjny i prowadziç do zwi´kszenia ró˝norodnoÊci oferowanych pro-
duktów. Powy˝sze czynniki powinny stymulowaç popyt na kapita∏ i us∏ugi finansowe, co z kolei b´-
dzie sprzyjaç rozwojowi krajowego rynku finansowego. 

Do rozwoju rynku finansowego b´dzie si´ równie˝ przyczyniaç poprawa obowiàzujàcych
na nim regulacji, nast´pujàca w wyniku wprowadzenia wspólnej waluty (Giannetti i in. 2002). Bardziej
efektywny nadzór finansowy, wraz ze zwi´kszonymi mo˝liwoÊciami dywersyfikacji ryzyka i êróde∏ do-
chodu, b´dzie tak˝e sprzyjaç wzrostowi stabilnoÊci finansowej ca∏ego obszaru strefy euro (European
Commission 2002c).

Badania wskazujà, ˝e poziom rozwoju rynku finansowego53 wywiera znaczny wp∏yw na rozwój
gospodarczy kraju. Silnie rozwini´ty rynek finansowy sprzyja szybszemu wzrostowi gospodarczemu oraz
stabilnoÊci makroekonomicznej kraju (World Bank 2001). Prace empiryczne wskazujà na wysokà dodat-
nià korelacj´ mi´dzy ró˝nymi miernikami stopnia rozwoju rynku finansowego oraz tempem wzrostu go-
spodarczego. Choç rozwój sektora finansowego jest w du˝ej mierze determinowany przez wzrost go-
spodarczy, istniejà dowody na to, ˝e zale˝noÊç przebiega równie˝ w odwrotnym kierunku (Levine i in.
2000). Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie European Financial Services Round Table wskazu-
jà, ̋ e korzyÊci z pe∏niejszej integracji finansowej rynków krajów UE mog∏yby wynieÊç nawet 0,5% PKB ca-
∏ego obszaru rocznie (Heinemann, Jopp 2002). Prócz stymulowania wzrostu gospodarczego rozwój ryn-
ku finansowego przyczynia si´ tak˝e do zmniejszenia wahaƒ koniunkturalnych (Easterly i in. 2001). 

Integracja rynków finansowych stanowi silny impuls do ich rozwoju. Wyniki prac empirycznych
prowadzà do wniosku, ˝e najwi´cej na integracji finansowej zyskujà kraje o stosunkowo najmniej roz-
wini´tych rynkach finansowych (Giannetti i in. 2002). Mo˝na wi´c oczekiwaç, ˝e korzyÊci z integracji
finansowej po przystàpieniu do strefy euro b´dà w przypadku Polski znaczne, choç trudno je precy-
zyjnie zmierzyç. 

3.2.5. Wzrost konkurencji 

Wprowadzenie wspólnej waluty, wraz z towarzyszàcà mu eliminacjà ryzyka kursowego i kosz-
tów transakcyjnych, prowadzi do lepszej porównywalnoÊci cen oraz wzrostu konkurencji na rynku

53 Za miar´ poziomu rozwoju rynku finansowego przyjmuje si´ najcz´Êciej wielkoÊç kredytów bankowych udzielonych pod-
miotom krajowym w relacji do PKB, ∏àcznà kapitalizacj´ rynku akcji i obligacji w relacji do PKB, wielkoÊç obrotów na rynku pa-
pierów wartoÊciowych w stosunku do kapitalizacji tego rynku lub wielkoÊç mar˝ pobieranych przez poÊredników finansowych. 
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dóbr i us∏ug. Istnienie kursu wymiany z∏otego wobec euro jest jednà z przyczyn utrzymywania si´ mi´-
dzy Polskà a krajami strefy euro ró˝nic cenowych, które nie sà niwelowane mi´dzynarodowym prze-
p∏ywem towarów. Ró˝nice te wynikajà m.in. ze s∏abej porównywalnoÊci cen, wyst´powania kosztów
transakcyjnych oraz wahaƒ kursowych, które sprawiajà, ˝e inwestorzy zagraniczni charakteryzujàcy si´
awersjà do ryzyka wstrzymujà si´ z wejÊciem na nowy rynek zbytu, gdy˝ nie zapewnia on odpowied-
nio wysokiej stopy zwrotu (Baldwin 1991). Sytuacja ta prowadzi do obecnoÊci na rynku przedsi´-
biorstw charakteryzujàcych si´ niskà efektywnoÊcià gospodarowania oraz do nieoptymalnego wyko-
rzystania czynników produkcji. Wzrost konkurencji wynikajàcy z uczestnictwa w unii monetarnej przy-
czynia si´ do lepszej alokacji pracy i kapita∏u oraz zwi´kszenia presji na efektywne wykorzystanie do-
st´pnych zasobów. Powoduje to zwi´kszenie wydajnoÊci czynników wytwórczych. 

Pierwszy z omawianych efektów (mi´dzyga∏´ziowa realokacja zasobów) wynika ze zmian w re-
latywnych cenach czynników produkcji z tytu∏u wzrostu konkurencji. Zmiany te spowodujà ukszta∏to-
wanie innego ga∏´ziowego wzorca przewagi komparatywnej polskich przedsi´biorstw. Przyj´cie euro
mo˝e wywo∏aç ten efekt zarówno bezpoÊrednio, jak i poÊrednio. Efekt bezpoÊredni wynika ze zwi´k-
szenia mi´dzynarodowej przejrzystoÊci cen i kosztów, co mo˝e zmieniç rachunek op∏acalnoÊci dla pro-
ducentów (Frankel, Rose 1996; Anderton i in. 2003). Efekt poÊredni to zak∏adany wp∏yw akcesji
do strefy euro na obni˝enie ryzyka kursowego i w konsekwencji spadek stóp procentowych, korzyst-
ny dla dzia∏alnoÊci inwestycyjnej (Pereira 1999). Efektem poÊrednim mo˝e te˝ byç dodatkowy nap∏yw
bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, odzwierciedlajàcy obni˝enie szeroko rozumianego ryzyka in-
westycyjnego dzi´ki w∏àczeniu Polski do wspólnego obszaru walutowego. W obu przypadkach, z po-
wodu wzrostu poda˝y kapita∏u, zmieni si´ alokacja zasobów pomi´dzy ga∏´ziami i relacje cen czynni-
ków produkcji. Mi´dzyga∏´ziowe efekty wzrostu konkurencji, wywo∏anego liberalizacjà handlu bàdê
przep∏ywów kapita∏owych, opisuje klasyczna teoria handlu zagranicznego, opierajàca si´ na modelu
konkurencji doskona∏ej (Ethier 1988).

Wystàpienie drugiego z wymienionych wy˝ej czynników, tj. zwi´kszenia presji na efektywne wy-
korzystanie dost´pnych zasobów, mo˝na wiàzaç ze zjawiskami konkurencji niedoskona∏ej, rozumianej
jako zachowania monopolistyczne bàdê oligopolistyczne, oraz wyst´powaniem rosnàcych przycho-
dów wzgl´dem skali produkcji. W warunkach niedoskona∏ej konkurencji przedsi´biorstwa mogà byç
zainteresowane zmniejszeniem produkcji poni˝ej poziomu w∏aÊciwego dla gospodarki doskonale kon-
kurencyjnej w celu uzyskania dodatkowej premii zwiàzanej z rzadkoÊcià danego dobra. W przypadku
wystàpienia impulsu zewn´trznego do wzrostu konkurencji w postaci liberalizacji obrotów handlo-
wych bàdê przystàpienia do unii walutowej, dostosowania gospodarki mogà dostarczyç dodatkowe-
go, w stosunku do sytuacji doskona∏ej konkurencji, impulsu wzrostowego. Dostosowania te b´dà
przy tym mia∏y inny ni˝ poprzednio opisywany charakter i b´dà si´ dokonywa∏y wewnàtrz ga∏´zi.
Przy za∏o˝eniu, ˝e w pewnych ga∏´ziach istniejà struktury monopolistyczne, niewykorzystane efekty
skali oraz swoboda wejÊcia do ga∏´zi i wyjÊcia z niej, wzrost presji konkurencyjnej mo˝e spowodowaç
nast´pujàce dostosowania wewnàtrzga∏´ziowe: 

• zmniejszenie bàdê eliminacj´ zysków nadzwyczajnych (renty monopolistycznej) przez mono-
polistów, co doprowadzi do obni˝ki cen,

• eliminacj´ z rynku producentów najmniej efektywnych, 

• wzrost produkcji w przedsi´biorstwach pozosta∏ych na rynku, które wykorzystujà technologie
charakteryzujàce si´ efektem skali, co umo˝liwi obni˝k´ kosztów i – w konsekwencji – cen.

Teoretycznà podstaw´ analiz wp∏ywu liberalizacji na dostosowania w warunkach konkurencji
niedoskona∏ej stanowi tzw. nowa teoria handlu (Helpman, Krugman 1985, 1989). Prace empiryczne
z tego nurtu by∏y w znacznym stopniu poÊwi´cone krajom rozwijajàcym si´, w których szczególnie do-
tkliwe mogà byç zniekszta∏cenia mechanizmu konkurencji doskona∏ej (np. Devarajan, Rodrik 1991;
Gunasekera, Tyers 1989; Rodrik 1988). W ostatnich latach pojawi∏y si´ równie˝ prace dotyczàce kra-
jów kandydujàcych do Unii Europejskiej (np. Francois 1998; Keuschnigg, Kohler 1997, 1999; Lejour
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i in. 2001). Prób´ oszacowania skutków eliminacji konkurencji niedoskona∏ej dla potencjalnych efek-
tów przystàpienia Polski do Unii Europejskiej zawiera praca ˚ó∏kiewskiego (2002). Autor ocenia ten
efekt jako niewielki i szacuje, ̋ e tempo wzrostu zwi´kszy∏o si´ w Êrednim okresie o oko∏o 0,1 pkt. proc.
rocznie w porównaniu ze scenariuszem bazowym.

Kolejnym czynnikiem sprawiajàcym, ˝e zwi´kszona konkurencja zwiàzana z wprowadzeniem
euro pozytywnie wp∏ywa na wzrost gospodarczy, jest fakt, i˝ mo˝e si´ ona przyczyniç do intensyfika-
cji procesu wprowadzania innowacji i rozprzestrzeniania si´ najnowszych technologii, majàcych pod-
stawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego54. W sytuacji silnej presji konkurencyjnej firmy, aby
pozostaç na rynku muszà zwi´kszaç innowacyjnoÊç swoich produktów i wykorzystywaç najnowsze
technologie w celu osiàgania wysokiej wydajnoÊci. 

Badania empiryczne potwierdzajà istnienie zale˝noÊci mi´dzy silnà presjà konkurencyjnà na ryn-
kach dóbr i us∏ug a wysokim poziomem wydajnoÊci pracy i kapita∏u (OECD 2002). Wskazujà równie˝,
˝e wzrost konkurencji, który nastàpi∏ w wyniku utworzenia jednolitego europejskiego rynku wewn´trz-
nego, przyczyni∏ si´ do wzrostu efektywnoÊci i przyspieszenia wzrostu gospodarczego (Griffith 2001).
Podobnie jednak jak w przypadku korzyÊci zwiàzanych z integracjà rynków finansowych, wiarygodna
kwantyfikacja efektów zwi´kszonej presji konkurencyjnej po wprowadzeniu euro w Polsce nie jest
mo˝liwa.

3.3. Szacunek d∏ugookresowych korzyÊci zwiàzanych z wprowadzeniem euro

Jak wskazano w poprzedniej cz´Êci Raportu, istnieje wiele kana∏ów, przez które przenoszone sà
impulsy wzrostowe b´dàce rezultatem integracji monetarnej. Trudno jednoznacznie rozstrzygnàç, któ-
ry z nich ma najwi´ksze znaczenie. Ka˝dy z opisanych wy˝ej czynników mo˝e przynieÊç znaczàce ko-
rzyÊci w d∏ugim okresie. Nie wszystkie jednak poddajà si´ kwantyfikacji. W niniejszej symulacji d∏ugo-
okresowych korzyÊci z uczestnictwa w strefie euro ograniczono si´ do oszacowania wp∏ywu obni˝o-
nego kosztu kapita∏u oraz nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich na dynamik´ wzrostu go-
spodarczego w d∏ugim okresie. Mo˝na zatem oczekiwaç, ˝e ∏àczne skutki unii monetarnej dla wzro-
stu gospodarczego, uwzgl´dniajàce wy˝ej wymienione i trudne do oszacowania korzyÊci, przekroczà
wartoÊç otrzymanà w poni˝szej symulacji. 

3.3.1. Metoda

Oszacowanie d∏ugookresowych korzyÊci z przystàpienia do strefy euro przeprowadzono w for-
mie symulacji, których zadaniem by∏o porównanie Êcie˝ki wzrostu gospodarki (produktu krajowego
brutto, spo˝ycia, inwestycji, obrotów handlu zagranicznego etc.) w d∏ugim okresie (do 2030 r.),
przy alternatywnych za∏o˝eniach co do terminu akcesji Polski do strefy euro. W scenariuszu referencyj-
nym (bazowym) za∏o˝ono pozostawanie Polski poza wspólnym obszarem walutowym w horyzoncie
projekcji, natomiast scenariusze alternatywne zak∏adajà przystàpienie do strefy euro w 2007 lub
2010 r. Fakt wejÊcia do strefy euro jest w modelu reprezentowany przez egzogenicznie zadanà obni˝-
k´ nominalnych stóp procentowych wywo∏anà eliminacjà premii za ryzyko kursowe i roz∏o˝onà na trzy
lata bezpoÊrednio poprzedzajàce termin akcesji.

Powy˝sze za∏o˝enie odzwierciedla dostosowanie stóp procentowych do spadajàcej premii za ry-
zyko kursowe wraz ze zbli˝aniem si´ terminu akcesji. Ma ono charakter istotnie upraszczajàcy, zw∏asz-
cza z punktu widzenia zjawisk krótko- i Êredniookresowych i wymaga wyjaÊnieƒ. Po pierwsze, w okre-
sie poprzedzajàcym akcesj´ mo˝na si´ spodziewaç odmiennej dynamiki stóp d∏ugo- i krótkookreso-

54 Badania empiryczne wskazujà, ˝e wzrost wydatków na badania w sektorze przedsi´biorstw w stosunku do PKB o 0,1
pkt. proc. prowadzi w d∏ugim okresie do wzrostu PKB per capita o 1,25% (Bassanini, Scarpetta 2001). Nale˝y jednak pa-
mi´taç, ˝e nak∏ady na badania stanowià jedynie przybli˝onà miar´ procesów innowacyjnych w przedsi´biorstwach. 
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wych. Pierwsze z nich powinny istotnie si´ obni˝yç, odzwierciedlajàc dyskontowanie przez rynki finan-
sowe rosnàcego zaufania do nieodwracalnoÊci akcesji, a tym samym eliminacji ryzyka kursowego. Sto-
py krótkookresowe natomiast pozostanà w tym okresie wa˝nym narz´dziem stabilizacji inflacji na od-
powiednio niskim poziomie, zgodnym z kryteriami konwergencji nominalnej. Wykorzystanie tego in-
strumentu, wed∏ug teorii krzywej dochodowoÊci opartej na oczekiwaniach (ang. expectations the-
orem), b´dzie hamowaç proces obni˝ania d∏ugoterminowych stóp procentowych (S∏awiƒski 1996).
Po drugie, co jest konsekwencjà powy˝szej obserwacji, restrykcyjna polityka pieni´˝na w okresie po-
przedzajàcym akcesj´ spowoduje dostosowanie po stronie realnej, w postaci obni˝enia dynamiki
wzrostu poni˝ej dynamiki potencjalnej. Ten krótkookresowy koszt wejÊcia do strefy euro (omówiony
w rozdziale 2.2), nie jest – z definicji – uwzgl´dniany w tej d∏ugookresowej analizie. Po trzecie, rów-
nie˝ z d∏ugookresowego charakteru symulacji wynika umownoÊç za∏o˝enia o trzyletnim okresie elimi-
nacji premii za ryzyko kursowe. Gdyby alternatywnie przyjàç, ˝e jest to okres dwuletni, co mo˝na in-
terpretowaç jako najkrótszy mo˝liwy okres przebywania w systemie ERM II, to ∏àczne wyniki symula-
cji dla okresu 2004–2030 nie zmieni∏yby si´ istotnie.

Redukcja stóp nominalnych, wraz z pewnym przyspieszeniem generowanego przez model
wzrostu cen, wp∏ywa na obni˝k´ realnych stóp procentowych, czego bezpoÊrednim skutkiem jest
wzrost popytu inwestycyjnego. Rosnàce inwestycje oddzia∏ujà na stron´ poda˝owà gospodarki, dajàc
impuls do wzrostu produkcji i importu. Przyrost majàtku z tytu∏u nowych inwestycji zwi´ksza poten-
cja∏ produkcyjny gospodarki, generujàc zwi´kszony strumieƒ dochodów. Wy˝sze dochody z kolei fi-
nansujà popyt konsumpcyjny i tworzà oszcz´dnoÊci, dostosowujàce si´ do nak∏adów inwestycyjnych.
Oszcz´dnoÊci krajowe uzupe∏nia w coraz wi´kszym stopniu kapita∏ zagraniczny, reprezentowany
w modelu przez ujemne saldo obrotów bie˝àcych bilansu p∏atniczego. W kolejnych okresach, obej-
mujàcych lata cz∏onkostwa Polski w unii monetarnej, nast´puje stabilizacja realnych stóp procento-
wych, tempo wzrostu popytu inwestycyjnego zale˝y zaÊ od dynamiki majàtku trwa∏ego i skali jego re-
stytucji. W rezultacie, tempo wzrostu inwestycji obni˝y si´, jednak powinno si´ ukszta∏towaç na po-
ziomie wy˝szym ni˝ przed akcesjà. O wy˝szej dynamice inwestycji b´dzie decydowa∏ zarówno wy˝szy
poziom aktywnoÊci, a wi´c w szczególnoÊci popytu inwestycyjnego, jak równie˝ wi´ksze potrzeby od-
tworzeniowe powi´kszonego zasobu majàtku.

Do obliczeƒ zosta∏ wykorzystany model równowagi ogólnej (ang. computable general equilib-
rium – CGE), skalibrowany dla Polski na podstawie danych z 2000 r. Podstawowà cz´Êç modelu sta-
nowià równania statycznego modelu CGE, majàcego struktur´ zbli˝onà do modeli stosowanych
w Banku Âwiatowym, przeznaczonych dla gospodarek krajów rozwijajàcych si´ (Dervis̨ i in. 1982; De-
varajan i in. 1991). Wersj´ zastosowanà do symulacji uzyskano za pomocà modyfikacji modelu wyj-
Êciowego, z których g∏ówne polega∏y na: (1) dynamizacji pewnych zale˝noÊci (przede wszystkim rów-
naƒ majàtku i ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji) oraz (2) uwzgl´dnieniu egzogenicznie zadanej
stopy procentowej jako zmiennej w równaniu inwestycji55.

Zastosowany do obliczeƒ model jest narz´dziem eklektycznym. ¸àczy bowiem rygoryzm opar-
tego na za∏o˝eniach mikroekonomicznych odwzorowania zachowaƒ podmiotów gospodarczych,
w ramach za∏o˝onych bilansów dochodów i wydatków (standardowy model równowagi ogólnej),
z uproszczonym uj´ciem pewnych zale˝noÊci (przede wszystkim równanie inwestycji oraz ∏àcznej wy-
dajnoÊci czynników produkcji), niezb´dnych w rachunkach symulacyjnych. PodejÊcie to stanowi prób´
przezwyci´˝enia pewnych ograniczeƒ standardowego modelu równowagi ogólnej, w tym przede
wszystkim nieuwzgl´dnienia w modelu rynków finansowych. W konsekwencji nie sposób wyznaczyç
za pomocà tego modelu stóp procentowych jako cen aktywów finansowych, równowa˝àcych po-
szczególne rynki tych aktywów. Nie mo˝na te˝ rozpatrywaç czynników okreÊlajàcych inwestycje w ma-
jàtek trwa∏y w ramach bardziej ogólnego problemu wyboru optymalnej struktury aktywów. Trzeba
podkreÊliç, ˝e wewn´trznie spójna struktura modelu równowagi ogólnej gwarantuje, ˝e generuje on

55 W statycznym modelu CGE nie modeluje si´ poda˝owego efektu inwestycji (ich wp∏ywu na wzrost majàtku). W zwiàzku
z tym zwykle przyjmuje si´ uproszczone uj´cie popytu inwestycyjnego: inwestycje ogó∏em sà równe zagregowanym oszcz´d-
noÊciom krajowym i zagranicznym, ga∏´ziowa dystrybucja inwestycji dokonuje si´ zaÊ wed∏ug sta∏ych wspó∏czynników.
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zrównowa˝one Êcie˝ki wzrostu, spe∏niajàce warunki równowagi dla poszczególnych rynków i zale˝-
noÊci bilansowe dla poszczególnych grup podmiotów. Ta w∏asnoÊç modelu stanowi swego rodzaju za-
bezpieczenie przed nadmiernym wp∏ywem na wyniki symulacji uproszczonego uj´cia mechanizmu
oddzia∏ywania stóp procentowych na inwestycje.

W modelu nie zdefiniowano warunków równowagi d∏ugookresowej (ang. steady state). Pre-
zentowane dalej Êcie˝ki wzrostu zosta∏y uznane za wzgl´dnie stabilne na podstawie obserwacji dyna-
miki poszczególnych zmiennych w okresie d∏u˝szym ni˝ horyzont symulacji.

W aneksie 4 przedstawiono dok∏adniejsze omówienie modelu oraz list´ jego równaƒ, zmien-
nych i parametrów.

3.3.2. Symulacje

Obliczenia przeprowadzono dla trzech scenariuszy symulacyjnych, ró˝niàcych si´ terminem
przystàpienia Polski do strefy euro. Podstawowym za∏o˝eniem wariantu bazowego symulacji jest od∏o-
˝enie decyzji o wejÊciu do strefy euro poza horyzont projekcji. JednoczeÊnie przyjmujemy, ˝e Polska
staje si´ cz∏onkiem Unii Europejskiej w 2004 r., co stanowi podstaw´ do oczekiwania doÊç szybkiego
i stabilnego tempa wzrostu w analizowanym okresie. Dla ca∏ego horyzontu projekcji obowiàzywaç b´-
dzie za∏o˝enie, ˝e w ramach wariantu bazowego realne d∏ugookresowe stopy procentowe pozostanà
na sta∏ym poziomie, uwzgl´dniajàcym premi´ z tytu∏u ryzyka kursowego w wyniku pozostawania po-
za strefà euro. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w rozdziale 3.1.2 Raportu za∏o˝ono, ˝e pre-
mia ta wynosi 150 punktów bazowych. 

Warianty akcesji do strefy euro ró˝nià si´ terminem zastàpienia z∏otego wspólnà walutà euro-
pejskà: 2007 r. (scenariusz symulacyjny A2007) i 2010 r. (scenariusz symulacyjny A2010). W oblicze-
niach symulacyjnych przystàpienie do strefy euro jest modelowane poprzez takà obni˝k´ nominalnych
stóp procentowych, by stopy realne do momentu wprowadzenia euro w Polsce (2007 lub 2010 r.) ob-
ni˝y∏y si´ o wielkoÊç premii za ryzyko kursowe, tj. o 150 punktów bazowych. Zak∏adamy dla uprosz-
czenia, ˝e z punktu widzenia mi´dzynarodowych rynków finansowych premia z tytu∏u ryzyka kurso-
wego dla kraju przyst´pujàcego do strefy euro zostaje ca∏kowicie wyeliminowana w ciàgu trzech lat
przed przyj´ciem wspólnej waluty. Na przyk∏ad dla scenariusza symulacyjnego A2007 obni˝ki nomi-
nalnych stóp procentowych z tytu∏u eliminacji ryzyka kursowego b´dà nast´powaç równomiernie
w latach 2004–2006. Dla okresu po przystàpieniu do strefy euro za∏o˝ono sta∏à wysokoÊç d∏ugookre-
sowych realnych stóp procentowych56, odpowiadajàcà przeci´tnemu poziomowi obserwowanemu
w strefie euro57. 

Mechanizm dostosowawczy w scenariuszach akcesji zak∏ada wzrost nak∏adów inwestycyjnych
w reakcji na obni˝k´ realnych stóp procentowych oraz odpowiednie dostosowanie po stronie oszcz´d-

56 Za literaturà poÊwieconà determinantom inwestycji (np. OECD 2001a) zak∏ada si´, ˝e jednym z czynników objaÊniajà-
cych poziom nak∏adów inwestycyjnych jest d∏ugookresowa stopa procentowa. Wiadomo jednak, ˝e w praktyce finansowa-
nie projektów inwestycyjnych przez banki nierzadko odbywa si´ wed∏ug krótkoterminowych (zmiennych) stóp procento-
wych, odbiegajàcych od oprocentowania np. obligacji rzàdowych o d∏ugich okresach zapadalnoÊci. Stop´ procentowà, wy-
st´pujàcà w równaniu popytu inwestycyjnego modelu, nale˝y rozumieç jako cen´ kredytu finansujàcego nak∏ady inwesty-
cyjne, niekoniecznie równà stopie d∏ugookresowej.
57 W praktyce mo˝e si´ okazaç, ˝e realne stopy procentowe b´dà w wariantach akcesji ni˝sze o nieco ponad 150 punk-
tów bazowych ni˝ w wariancie bazowym. Po pierwsze, po przystàpieniu do unii monetarnej nominalne stopy procentowe
w Polsce osiàgnà poziom nominalnych stóp procentowych w strefie euro (z dok∏adnoÊcià do premii za ryzyko p∏ynnoÊci
i niewyp∏acalnoÊci). Tymczasem inflacja w Polsce b´dzie przewy˝szaç inflacj´ w strefie euro o wielkoÊç wynikajàcà z wyst´-
powania efektu Balassy-Samuelsona (omówionego w ramce 8). W rezultacie inflacja w Polsce po przystàpieniu do strefy
euro mo˝e si´ okazaç nieznacznie wy˝sza ni˝ w wariancie pozostawania poza wspólnym obszarem walutowym. Mo˝na
jednak przypuszczaç, ˝e w d∏ugim okresie, wraz z post´pujàcym procesem realnej konwergencji, czynniki kreujàce dodat-
kowà presj´ inflacyjnà (wzgl´dem wysoko rozwini´tych krajów strefy euro) b´dà traciç na znaczeniu. Umo˝liwia to przyj´-
cie w symulacjach za∏o˝enia o sta∏oÊci realnej d∏ugookresowej stopy procentowej w Polsce po wejÊciu do unii monetarnej.
Po drugie, spadek krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce w wyniku akcesji b´dzie najprawdopodobniej g∏´bszy
ni˝ skala obni˝ki stóp d∏ugoterminowych. Oczekiwanie to jest zgodne z teorià naturalnej stopy procentowej i szacunkami
tej stopy dla Polski i strefy euro (Brzoza-Brzezina 2003; Crespo-Cuaresma i in. 2003).
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noÊci krajowych i zagranicznych êróde∏ finansowania. Scenariusze te opierajà si´ na za∏o˝eniu, ˝e sto-
py procentowe sà g∏ównym kana∏em oddzia∏ywania integracji monetarnej na gospodark´. Nie
uwzgl´dniajà natomiast dodatkowego nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych do Polski, ja-
ki mo˝e zostaç wywo∏any przez przystàpienie do strefy euro. Dla oszacowania efektów potencjalnego
nap∏ywu dodatkowego kapita∏u produkcyjnego z zagranicy przeprowadzono symulacje A2007biz
i A2010biz. Za∏o˝ono w nich dodatkowy wzrost strumienia BIZ nap∏ywajàcego do Polski w nast´p-
stwie wejÊcia do unii monetarnej.

D∏ugi okres przyj´ty w symulacjach zdefiniowano umownie jako oko∏o 20 lat liczonych od mo-
mentu przystàpienia do strefy euro. W konsekwencji wyniki symulacji przedstawiono dla lat
2004–2030.

3.3.3. Wyniki

Podstawowe statystyki dotyczàce projekcji PKB i jego sk∏adników w latach 2004–2030 dla ró˝-
nych scenariuszy symulacyjnych przedstawiono w tabeli 7. Wykres 13 prezentuje kszta∏towanie si´ sto-
py wzrostu PKB w latach 2004–2030 dla ró˝nych wariantów obliczeƒ.

Punktem wyjÊcia dla oceny skutków przystàpienia do strefy euro58 jest scenariusz bazowy, za-
k∏adajàcy pozostawanie poza wspólnym obszarem walutowym w horyzoncie symulacji. WejÊcie do UE
jest istotnym czynnikiem objaÊniajàcym relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB w d∏ugim okresie (oko-
∏o 3,9% Êredniorocznie). Szybciej ni˝ PKB rosnà inwestycje (Êredniorocznie 4,8%). Przy za∏o˝onej wy-
sokiej stopie amortyzacji (5,5%) i sta∏ym tempie wzrostu ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji
(1,9% Êredniorocznie) oznacza to znacznà skal´ modernizacji gospodarki. Dynamika spo˝ycia ogó∏em
(z uwzgl´dnieniem wydatków rzeczowych sektora rzàdowego i samorzàdowego) jest ni˝sza od dyna-
miki inwestycji i wynosi Êredniorocznie 3,4%. Oznacza to, ˝e w tym modelu d∏ugookresowy wzrost
ma charakter priorytetowy wobec rewindykacji p∏acowych i konsumpcyjnych. W szczególnoÊci wzrost
spo˝ycia rzàdowego jest stabilny i relatywnie powolny (przeci´tnie 1,5% rocznie w ca∏ym okresie sy-
mulacji). Zak∏ada si´ tak˝e systematyczny wzrost sk∏onnoÊci gospodarstw domowych do oszcz´dza-
nia59, dajàcy w efekcie jej ∏àczny przyrost o oko∏o 9 pkt. proc. w latach 2004–2030. Obroty handlo-

Projekcja rachunków narodowych Scenariusza Porównanie scenariuszy
(ró˝nica wyników)

B A2007 A2010 A2007 - B A2010 - B
PKB 3,88 4,11 4,09 0,23 0,21
Spo˝ycie 3,42 3,61 3,57 0,19 0,15
W tym spo˝ycie indywidualne 3,75 3,96 3,91 0,21 0,16

Inwestycje 4,80 5,35 5,30 0,55 0,5
Eksport 5,21 5,37 5,37 0,16 0,16
Import 4,86 5,19 5,13 0,33 0,27

a Scenariusz:
B - scenariusz bazowy, tj. bez akcesji do strefy euro w horyzoncie projekcji,
A2007 - scenariusz akcesji w 2007 r.,
A2010 - scenariusz akcesji w 2010 r. 

Tabela 7. Projekcja rachunków narodowych w latach 2004–2030 dla ró˝nych terminów
akcesji do strefy euro (Êrednioroczna stopa wzrostu, w %)

Projekcja rachunków narodowych Scenariusza Porównanie scenariuszy
(ró˝nica wyników)

B A2007 A2010 A2007 - B A2010 - B
PKB 3,88 4,11 4,09 0,23 0,21
Spo˝ycie 3,42 3,61 3,57 0,19 0,15
w tym spo˝ycie indywidualne 3,75 3,96 3,91 0,21 0,16

Inwestycje 4,80 5,35 5,30 0,55 0,5
Eksport 5,21 5,37 5,37 0,16 0,16
Import 4,86 5,19 5,13 0,33 0,27

58 Wyniki symulacji zdajà si´ wskazywaç, ˝e w wariantach akcesji – w porównaniu ze scenariuszem pozostawania poza
strefà euro – wyst´puje trwa∏a nadwy˝ka stopy wzrostu PKB w reakcji na obni˝k´ realnych stóp procentowych. Wyraênie
wy˝sze tempo wzrostu PKB w horyzoncie projekcji jest podtrzymywane przez przyspieszenie wzrostu inwestycji w wyniku
ni˝szych stóp procentowych. Powodem tego jest uzale˝nienie w modelu zmian ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji
od relacji majàtku do PKB. Odzwierciedla to wzrost produktywnoÊci majàtku z tytu∏u jego modernizacji. Z drugiej strony,
w modelu wyst´puje neoklasyczna funkcja produkcji, co implikuje malejàcà kraƒcowà produktywnoÊç kapita∏u i s∏abnàcà
dynamik´ wzrostu PKB. Poniewa˝ model nie ma narzuconych warunków równowagi d∏ugookresowej, w∏asnoÊci rozwià-
zaƒ poza horyzontem projekcji, w tym trwa∏oÊç nadwy˝ki stopy wzrostu PKB w stosunku do wariantu bazowego, pozosta-
jà kwestià empirycznà. 
59 Prowadzona tu analiza ma charakter d∏ugookresowy, przez co pomini´ta zosta∏a wspomniana wy˝ej mo˝liwoÊç spadku
sk∏onnoÊci gospodarstw domowych do oszcz´dzania po wejÊciu do strefy euro w wyniku oczekiwaƒ wzrostu dochodów
w przysz∏oÊci. 
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we rosnà w podobnym tempie po stronie eksportu i importu (odpowiednio 5,2% i 4,9% Êredniorocz-
nie), co powoduje ∏agodny wzrost ujemnego salda bilansu handlowego w uj´ciu absolutnym i w re-
lacji do PKB. W 2030 r. saldo bilansu handlowego w relacji do PKB wynosi -4,6% (w cenach sta∏ych
z 2000 r.). W rezultacie, przy za∏o˝eniu stabilnoÊci salda transferów zagranicznych zachowana zosta-
je równowaga zewn´trzna Polski w horyzoncie projekcji60. Stwierdzenie to opiera si´ na nast´pujà-
cych za∏o˝eniach, dotyczàcych innych istotnych elementów bilansu p∏atniczego. Po pierwsze przyj´to,
˝e w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej transfery netto z tego tytu∏u osiàgnà oko∏o 2010 r.
w przybli˝eniu 3,5% PKB (UKIE 2003). Po drugie, zgodnie z szacunkami czo∏owych polskich oÊrodków
analitycznych (UKIE 2003, Centrum Europejskie Natolin 2003) za∏o˝ono nap∏yw kapita∏u zagraniczne-
go do Polski na poziomie oko∏o 2,5–3% PKB rocznie. Stosunkowo szybki wzrost gospodarczy, przy za-
∏o˝eniu zdyscyplinowanej polityki fiskalnej (wydatki rzeczowe i transfery finansowane z bud˝etu paƒ-
stwa rosnà wyraênie wolniej od PKB), sprzyja te˝ utrzymywaniu wzgl´dnie zrównowa˝onego bilansu
finansów publicznych.

W dalszej cz´Êci rozdzia∏u zostanà szczegó∏owo omówione wyniki scenariusza akcesji A2007.
W przypadku scenariusza A2010 skomentowane b´dà tylko te elementy, które ró˝nià go od scenariu-
sza A2007. 

W latach 2005–2007 w reakcji na omówionà wy˝ej redukcj´ stóp procentowych tempo wzro-
stu nak∏adów inwestycyjnych wzrasta z 4,8% do oko∏o 6,5%, po czym w nast´pnych latach stabilizu-
je si´ na poziomie 5,2% (wykres 14). Stabilizacja stóp wzrostu inwestycji wynika z wygaÊni´cia impul-
su do ekspansji inwestycyjnej w postaci obni˝ek kosztu kapita∏u. Przyczynà wy˝szej dynamiki inwesty-
cji w nast´pnych latach sà zwi´kszone potrzeby restytucji majàtku. Wzrost popytu inwestycyjnego wy-
wo∏uje dostosowania po stronie poda˝owej, w postaci przyÊpieszenia dynamiki produkcji krajowej
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Wykres 13
Tempo wzrostu PKB w latach 2004–2030 dla ró˝nych terminów akcesji do strefy euro

Uwaga: Tempo wzrostu PKB w 2004 r. b´dzie si´ ró˝niç od prawdopodobnej realizacji, bowiem symulacje przeprowadzono dla okresu
2000–2030 przy za∏o˝eniu rozwoju gospodarki zgodnie z tendencjami d∏ugookresowymi. Nie dostosowano wi´c wynikajàcej z obliczeƒ
Êcie˝ki wzrostu dla lat 2000–2004 do wyników gospodarki z tego okresu. Nie ma to wp∏ywu na dynamik´ modelowanych wielkoÊci w la-
tach 2004–2030. Powy˝sza uwaga ma równie˝ zastosowanie do wszystkich wielkoÊci makroekonomicznych dla 2004 r., przedstawionych
w dalszej cz´Êci tego rozdzia∏u.

60 W literaturze wyst´pujà dwa g∏ówne podejÊcia do okreÊlenia „bezpiecznego” poziomu deficytu obrotów bie˝àcych
w d∏ugim okresie: bilansu oszcz´dnoÊci i inwestycji oraz wyp∏acalnoÊci (ang. solvency) kraju. W przypadku pierwszego po-
dejÊcia szacunki dla Polski (Doisy, Herve 2001) z uwzgl´dnieniem salda transferów i inwestycji bezpoÊrednich wahajà si´
w przedziale 2,6–4,1%. W przypadku kryterium wyp∏acalnoÊci wyznacza si´ poziom salda obrotów bie˝àcych stabilizujà-
cego w d∏ugim lub Êrednim okresie relacje zad∏u˝enia zagranicznego do PKB. Rubaszek (2003) szacuje po˝àdanà wielkoÊç
deficytu obrotów bie˝àcych na 3,6% PKB, natomiast wed∏ug Doisy i Herve (2001) jest to 2,8%. W tej ostatniej pracy prze-
widuje si´ utrzymywanie w przysz∏oÊci relatywnie wysokich (w stosunku do przedstawionych wy˝ej szacunków) deficytów
bilansu obrotów bie˝àcych w krajach odrabiajàcych dystans rozwojowy. T∏umaczy si´ to przede wszystkim niedostatecz-
nym poziomem oszcz´dnoÊci krajowych dla sfinansowania niezb´dnych inwestycji o du˝ej skali. W szczególnoÊci autorzy
wskazujà, ˝e w wyniku zwi´kszenia wiarygodnoÊci i atrakcyjnoÊci inwestycyjnej tych krajów dzi´ki dalszym reformom struk-
turalnym, w tym sektora publicznego, bezpieczny poziom deficytu obrotów bie˝àcych dla tych krajów mo˝e si´gaç 5% PKB.
WielkoÊç t´ traktujà jednak tylko jako szacunek ekspercki, nie zaÊ wynik analizy empirycznej.
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i importu. Tempo wzrostu produkcji na rynek krajowy roÊnie z 3,0% w 2004 r. do 3,2% w 2005 r.
i 3,4% w 2007 r. (wykres 15). Stosunkowo silniejsza jest reakcja importu, którego dynamika zwi´ksza
si´ z 4,9% w 2004 r. do 5,8% w 2007 r. (wykres 16). W kolejnych latach dynamika obu kategorii po-
da˝y s∏abnie i stabilizuje si´ na poziomie 3,3%-3,4% rocznie w przypadku produkcji oraz 5,1%-5,2%
rocznie w przypadku importu. To, w jakich proporcjach dodatkowy popyt inwestycyjny jest zaspoka-
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Wykres 14
Tempo wzrostu inwestycji w latach 2004–2030 dla ró˝nych terminów akcesji
do strefy euro
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Wykres 15
Tempo wzrostu produkcji przeznaczonej na rynek krajowy w latach 2004–2030
dla ró˝nych terminów akcesji do strefy euro
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Wykres 16
Tempo wzrostu importu w latach 2004–2030 dla ró˝nych terminów akcesji do strefy euro
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jany przez produkcj´ bàdê import, zale˝y od ograniczeƒ po stronie potencja∏u produkcyjnego oraz
stopnia substytucyjnoÊci produktów krajowych i zagranicznych.

Przyspieszenie dynamiki produkcji wywo∏uje efekt dochodowy, który pozwala na zwi´k-
szenie tempa wzrostu konsumpcji. Efekt ten jest s∏abszy ni˝ w przypadku produkcji oraz im-
portu i nie przekracza 0,2 pkt. proc. rocznie w okresie 2005–2007. W kolejnych latach, w od-
ró˝nieniu od poprzednich kategorii, dynamika spo˝ycia tylko nieznacznie spada, a nast´pnie
roÊnie o dalsze 0,1–0,2 pkt. proc. i stabilizuje si´ pod koniec horyzontu projekcji (wykres 17).
Poniewa˝ dla spo˝ycia sektora rzàdowego i samorzàdowego za∏o˝one zosta∏o sta∏e tempo
wzrostu (1,5% rocznie), relatywnie szybki i d∏ugotrwa∏y wzrost dotyczy realnych wydatków
konsumpcyjnych gospodarstw domowych, a nie ca∏ego spo˝ycia. Wzrost ten wynika zarówno
z wysokiej dynamiki p∏ac (realnie oko∏o 5% Êredniorocznie), jak i z za∏o˝onego 3-procentowe-
go realnego wzrostu transferów socjalnych61 z bud˝etu paƒstwa. Przyczynà relatywnie szyb-
kiego wzrostu realnych wynagrodzeƒ jest znaczny wzrost popytu na prac´ wywo∏any wysokà
dynamikà PKB, przy za∏o˝onym nieznacznym przyroÊcie poda˝y pracy (Êredniorocznie 0,1%).
Tendencj´ do szybkiego wzrostu wynagrodzeƒ mo˝na te˝ interpretowaç jako przejaw wzrostu
kwalifikacji zatrudnionych, czego nale˝y spodziewaç si´ w szybko rozwijajàcej si´ i modernizu-
jàcej gospodarce. 
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Wykres 17
Tempo wzrostu spo˝ycia ogó∏em w latach 2004–2030 dla ró˝nych terminów akcesji
do strefy euro
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Wykres 18
Tempo wzrostu eksportu w latach 2004–2030 dla ró˝nych terminów akcesji do strefy euro

61 Takà przeci´tnà realnà dynamik´ transferów socjalnych odnotowano w latach 1992–2000, przy Êredniorocznym tempie
wzrostu PKB wynoszàcym oko∏o 5%. Przy przyj´tym w symulacjach za∏o˝eniu 3-procentowego przeci´tnego realnego
wzrostu transferów socjalnych udzia∏ tych transferów w PKB w 2030 r. wynosi 12,5%. 
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W przypadku eksportu redukcja stóp procentowych i wywo∏ana tym ekspansja inwestycyjna
prowadzà w krótkim okresie do niewielkiej (o 0,2–0,3 pkt. proc.) obni˝ki dynamiki sprzeda˝y polskich
towarów i us∏ug za granic´ (wykres 18).

Dopiero, gdy dynamika popytu inwestycyjnego s∏abnie, tempo wzrostu eksportu wzrasta
w Êrednim okresie, natomiast w d∏ugim okresie stopniowo si´ obni˝a. W przypadku eksportu mamy
wi´c do czynienia ze zjawiskiem okresowego wypierania produkcji eksportowej przez produkcj´ skie-
rowanà na rynek krajowy, zaspokajajàcà szybko rosnàcy popyt inwestycyjny62. Przyspieszenie tempa
wzrostu gospodarczego powoduje przejÊciowe nasilenie tendencji inflacyjnych w gospodarce (wzrost
inflacji o 0,3-0,4 pkt. proc. dla deflatora produkcji i PKB) w stosunku do wariantu bazowego. Obni˝a
to konkurencyjnoÊç polskich produktów za granicà oraz hamuje popyt na towary i us∏ugi eksportowe.
Taki sposób modelowania eksportu, w którym o jego dynamice decydujà g∏ównie zmiany relacji cen,
pomija inne mechanizmy dostosowawcze, które mog∏yby spowodowaç intensyfikacj´ sprzeda˝y za-
granicznej w rezultacie boomu inwestycyjnego. Na przyk∏ad, modernizacja gospodarki w wyniku przy-
Êpieszenia inwestycyjnego mo˝e przede wszystkim dotyczyç sektora eksportowego, a tym samym
istotnie zwi´kszyç dynamik´ poda˝y eksportowej. Stosowany tu model nie ma wbudowanego takie-
go mechanizmu dostosowawczego, a tym samym zani˝a wzrost potencja∏u eksportowego gospodar-
ki. Zagadnienie to b´dzie ponownie rozpatrzone na koƒcu tego rozdzia∏u, przy ogólnym podsumo-
waniu wyników symulacji. 

Podobnie jak w wariancie bazowym, scenariusz akcesji A2007 pozwala na zachowanie równo-
wagi makroekonomicznej. Szybki wzrost gospodarczy, przy utrzymaniu stóp podatków poÊrednich
i bezpoÊrednich na poziomie z 2003 r., zapewnia zrównowa˝enie dochodów i wydatków systemu fi-
nansów publicznych, o ile – jak za∏o˝ono w scenariuszu bazowym – polityka fiskalna zorientowana
b´dzie na utrzymywanie niskiej dynamiki wydatków63. W tym sensie i pod wspomnianymi wy˝ej wa-
runkami eliminacja ryzyka kursowego i ni˝sze stopy procentowe w wariancie akcesji zmniejszajà ryzy-
ko zachwiania równowagi finansów publicznych, w porównaniu ze scenariuszem pozostawania po-
za strefà euro. Je˝eli chodzi o równowag´ zewn´trznà, to w okresie symulacji utrzymuje si´ sta∏a, ma-
lejàca nadwy˝ka dynamiki eksportu nad dynamikà importu. Prowadzi to do stopniowego wzrostu de-
ficytu bilansu handlowego, który w 2030 r. wynosi 6,6% PKB, co obrazuje wykres 19. 
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Wykres 19
Deficyt bilansu handlowego w relacji do PKB w latach 2004–2030
dla ró˝nych terminów akcesji do strefy euro 

62 Ten mechanizm dostosowawczy wynika g∏ównie ze sposobu modelowania poda˝y i popytu w przypadku produktów
eksportowych. Po stronie poda˝y decyzje przedsi´biorstw o sprzeda˝y swoich produktów na rynku krajowym bàdê ich eks-
porcie zale˝à od zmian relacji cen uzyskiwanych na obu rynkach. Im silniej rosnà ceny produktów krajowych w stosunku
do cen uzyskiwanych za granicà, tym mniej op∏acalny staje si´ eksport z punktu widzenia producentów. Taka zmiana rela-
cji cen powoduje równie˝ ograniczenie popytu podmiotów zagranicznych na polskie produkty, które stajà si´ relatywnie
dro˝sze. Powy˝szà sytuacj´ mo˝na zaobserwowaç w przypadku analizowanej tu symulacji. Ekspansja popytu krajowego,
g∏ównie inwestycyjnego, wywo∏uje przyspieszenie tempa wzrostu cen produkcji przeznaczonej na rynek krajowy (o 0,5 pkt.
proc.), co powoduje wspomniane wypieranie produkcji eksportowej przez zamówienia krajowe.
63 Przyj´to za∏o˝enie, ˝e koszt obs∏ugi zad∏u˝enia publicznego pod koniec okresu symulacji nie przekroczy 6% PKB.
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Ramka 7. Ryzyko zwiàzane z opóênianiem wejÊcia do strefy euro

Przedstawione wy˝ej wyniki symulacji d∏ugookresowych korzyÊci z cz∏onkostwa w strefie
euro wskazujà, ˝e wczeÊniejsza akcesja jest korzystniejsza z punktu widzenia d∏ugofalo-
wego wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak, efekty wzrostowe przystàpienia do unii
monetarnej w 2007 r. sà tylko nieznacznie wy˝sze ni˝ w wariancie cz∏onkostwa od 2010 r.
WczeÊniejsze przy∏àczenie si´ do wspólnego obszaru walutowego pozwala uzyskaç
Êrednioroczne tempo wzrostu wy˝sze o 0,02 pkt. proc. ni˝ w scenariuszu póêniejszego
cz∏onkostwa. W przypadku gdy przystàpienie do strefy euro oprócz obni˝ki stóp procen-
towych spowoduje dodatkowo wzrost strumienia BIZ o 1% PKB (efekt ten omówiono
w dalszej cz´Êci rozdzia∏u), ró˝nica tempa wzrostu mi´dzy wymienionymi scenariuszami
wyniesie 0,05 pkt. proc. 

Utrata mo˝liwoÊci zwi´kszenia tempa wzrostu gospodarczego nie b´dzie jedynym rezul-
tatem opóêniania wprowadzenia euro w Polsce. Mo˝liwie szybkie przyj´cie wspólnej wa-
luty oraz zwiàzana z tym koniecznoÊç spe∏nienia kryteriów z Maastricht stanowi∏yby im-
puls do szybkiego i skutecznego przeprowadzenia koniecznych reform strukturalnych
oraz zmian w polityce makroekonomicznej, warunkujàcych osiàgni´cie stabilnego i d∏u-
gofalowego wzrostu gospodarczego (Balcerowicz 2003). Z kolei opóênienie realizacji
programu dostosowawczego stwarza ryzyko utrwalenia przeszkód na drodze do szybkie-
go i zrównowa˝onego wzrostu. W szczególnoÊci nale˝y wÊród nich wyró˝niç negatywne
skutki utrzymywania wysokiego deficytu bud˝etowego: 

– szybkie zwi´kszanie si´ d∏ugu publicznego i – w konsekwencji – wzrost ryzyka kry-
zysu finansów paƒstwa (niekontrolowany wzrost zad∏u˝enia); 

– spadek wiarygodnoÊci kraju oraz, w przypadku koniecznoÊci zastosowania specjal-
nych procedur sanacyjnych, destabilizacja polityki makroekonomicznej (gwa∏towna
redukcja wydatków publicznych); 

– wzrost obcià˝enia wydatków bud˝etu paƒstwa obs∏ugà d∏ugu, spowodowany pre-
sjà na wzrost stóp procentowych, oraz zwiàzany z tym efekt wypychania inwesty-
cji prywatnych przez finansowanie potrzeb po˝yczkowych sektora publicznego;

– niestabilnoÊç kursu z∏otego – w przypadku pog∏´biania nierównowagi makroeko-
nomicznej, zagra˝ajàca równie˝ stabilnoÊci cen.

Szybsze przyj´cie euro stanowi zatem bodziec do osiàgni´cia lepszego uk∏adu polityki
makroekonomicznej we wczeÊniejszym terminie ni˝ w przypadku opóêniania akcesji. 

Odk∏adanie cz∏onkostwa w unii monetarnej rodzi równie˝ ryzyko pogorszenia pozycji
konkurencyjnej Polski wzgl´dem tych krajów akcesyjnych, które przystàpi∏y do strefy euro
we wczeÊniejszym terminie. W szczególnoÊci dotyczy to utraty potencjalnych bezpoÊred-
nich inwestycji zagranicznych na rzecz nowych cz∏onków wspólnego obszaru walutowe-
go. Empiryczna literatura (por. Fernandez-Arias, Montiel 1996; Sarno, Taylor 1997) wyod-
r´bnia dwie grupy czynników kszta∏tujàcych przep∏ywy kapita∏u z rynków krajów rozwi-
ni´tych na rynki krajów rozwijajàcych si´. Sà to tzw. czynniki push, które wypychajà kapi-
ta∏ z rynków krajów rozwini´tych, i tzw. czynniki pull, które przyciàgajà kapita∏ na rynek
krajowy. Z jednej strony czynniki push, takie jak Êwiatowa stopa procentowa, globalna
awersja do ryzyka (ang. global risk aversion) czy preferencje geograficzne inwestorów, de-
terminujà iloÊç dost´pnego kapita∏u. Z drugiej strony czynniki pull, odzwierciedlajàce re-
lacj´ zysku do ryzyka inwestycji, okreÊlajà iloÊç kapita∏u nap∏ywajàcego do danego kraju.
Zgodnie z powy˝szà teorià mo˝na przyjàç, ˝e czynniki push determinujà iloÊç kapita∏u
w postaci BIZ dost´pnego dla wszystkich krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej, nato-
miast czynniki pull decydujà o geograficznym rozlokowaniu tego kapita∏u. 
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Warto podkreÊliç, ˝e taka nadwy˝ka importu nad eksportem nie prowadzi do zak∏ócenia rów-
nowagi makroekonomicznej w warunkach przynale˝noÊci do wspólnego obszaru walutowego, ze
wzgl´du na brak ograniczeƒ w finansowaniu deficytu obrotów bie˝àcych nap∏ywem kapita∏u zagra-
nicznego. Ponadto, skal´ pog∏´bienia deficytu handlowego ∏agodzi generowana przez model wyraê-
na poprawa terms of trade. W okresie 2004–2030 wynosi ona oko∏o 30 pkt. proc. nadwy˝ki ∏àczne-
go wzrostu cen eksportu w stosunku do cen importu. Tak wyraêna i korzystna zmiana relacji cen dóbr
eksportowanych do importowanych mo˝e byç interpretowana jako rezultat istotnej poprawy jakoÊcio-
wej polskiej oferty eksportowej w analizowanym okresie, np. w postaci wzrostu udzia∏u produktów
zaawansowanych technologicznie64. 

W przypadku scenariusza wejÊcia do strefy euro w 2010 r. (A2010) sposób modelowania sa-
mej akcesji (redukcja nominalnych i realnych stóp procentowych w ciàgu trzech lat poprzedzajàcych
moment akcesji oraz ich stabilizacja w nast´pnych latach), a tak˝e mechanizm dostosowawczy (eks-
pansja popytu inwestycyjnego jako bezpoÊrednia reakcja, powodujàca dostosowania poda˝owe etc.)
pozostajà takie same jak w wariancie symulacji A2007. Równie˝ po absorpcji impulsów poda˝owych
zwiàzanych z akcesjà gospodarka powraca na Êcie˝k´ wzrostu z podobnymi opóênieniami jak po-
przednio, osiàgajàc te˝ takà samà bàdê podobnà dynamik´ podstawowych kategorii. Poziom PKB
i jego sk∏adników dla ca∏ego okresu 2010–2030 jest jednak ni˝szy ni˝ w przypadku symulacji A2007,
ze wzgl´du na póêniejsze wystàpienie impulsu wzrostowego w postaci obni˝ki stóp procentowych. 

Warto zwróciç uwag´, ˝e szybsze wystàpienie efektów wzrostowych wynikajàcych z obni˝enia
stóp procentowych to nie jedyny argument za wczeÊniejszym przystàpieniem Polski do strefy euro.
WczeÊniejsza akcesja sprzyja∏aby równie˝ prowadzeniu polityki makroekonomicznej korzystnej z punk-
tu widzenia d∏ugofalowego wzrostu gospodarczego. Ponadto, opóênianie akcesji wià˝e si´ z ryzykiem
os∏abienia pozycji konkurencyjnej Polski w pozyskiwaniu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych. Ry-
zyko zwiàzane z opóênianiem wejÊcia do strefy euro zosta∏o szerzej opisane w ramce 7.

W scenariuszu akcesji w 2007 r. ∏àczny efekt d∏ugookresowy, wyra˝ony nadwy˝kà Êredniorocz-
nego tempa wzrostu PKB wzgl´dem wariantu bazowego, mo˝na szacowaç na 0,2 pkt. proc. W sce-
nariuszu A2010 efekt ten jest mniejszy o 0,02 pkt. proc. Najwi´ksze odchylenie wzgl´dem scenariu-
sza bazowego wyst´puje dla inwestycji (oko∏o 0,5 pkt. proc.) i importu (oko∏o 0,3 pkt. proc.). Wska-
zuje to, ˝e d∏ugookresowà korzyÊç w postaci szybszego tempa wzrostu PKB osiàga si´ poprzez inten-
sywnà modernizacj´ gospodarki, w znacznym stopniu bazujàcà na imporcie zaawansowanych tech-
nologicznie dóbr kapita∏owych.

Przyjmujàc umownie 2030 r. jako koƒcowy moment okresu analizy, otrzymano dla tego roku PKB
wy˝szy o 6,2% w stosunku do wariantu bazowego, w przypadku gdy akcesja do strefy euro nastàpi

64 ¸àczna poprawa terms of trade w Polsce w latach 1990–2001 wynios∏a oko∏o 11 pkt. proc. Mo˝na sàdziç, ˝e jednym
z jej wa˝nych êróde∏ by∏a zmiana struktury rzeczowej i geograficznej eksportu. Polega∏a ona na wzroÊcie udzia∏u towarów
przetworzonych, lokowanych na rynkach krajów wysoko rozwini´tych (a wi´c dro˝szych), w poda˝y eksportowej ogó∏em.
Korzystne zmiany relacji cenowych w handlu zagranicznym sà zjawiskiem typowym dla intensywnie modernizujàcych si´
i zorientowanych na eksport gospodarek. Dla porównania, ∏àczne polepszenie terms of trade w Irlandii w latach
1985–1999 wynios∏o 76 pkt. proc.

W scenariuszu opóênienia przyj´cia wspólnej waluty, przy jednoczesnej szybkiej akcesji in-
nych krajów kandydackich, relatywne ryzyko inwestowania w Polsce jest wy˝sze ni˝ u no-
wych cz∏onków strefy euro. Zgodnie z rozwa˝aniami przedstawionymi w rozdziale 3.2.3
b´dzie to wynikiem wi´kszej niepewnoÊci co do kszta∏tu polityki makroekonomicznej,
w szczególnoÊci zwiàzanej z kszta∏towaniem si´ kursu walutowego w przysz∏oÊci. W re-
zultacie mo˝e si´ okazaç, ˝e Polska straci cz´Êç zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich
na rzecz pozosta∏ych krajów akcesyjnych. 
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w 2007 r. lub o 5,6%, jeÊli Polska wstàpi do strefy euro trzy lata póêniej. Tak zdefiniowane korzyÊci z ty-
tu∏u akcesji dla pozosta∏ych kategorii makroekonomicznych przedstawiajà tabela 8 oraz wykresy 20 i 21. 

Jak pokazujà dane w tabeli 8, wejÊcie do strefy euro przyniesie w szczególnoÊci znaczàco wy˝-
szy (o 4,4–5,7 pkt. proc., w zale˝noÊci od terminu akcesji) wzrost konsumpcji w porównaniu z sytu-
acjà pozostawania poza wspólnym obszarem walutowym. W d∏ugim okresie cz∏onkostwo w unii mo-
netarnej wià˝e si´ wi´c z wymiernà korzyÊcià dla konsumentów w postaci zwi´kszonej konsumpcji,
b´dàcej efektem relatywnie szybszego wzrostu gospodarczego.

Generowane przez model zró˝nicowanie dynamiki sk∏adników PKB prowadzi do istotnych
zmian w strukturze popytu finalnego (tabela 9 i wykres 22).

Tabela 8. PKB i jego sk∏adniki w 2030 r. wg ró˝nych scenariuszy symulacyjnych (scenariusz
bazowy = 100)

Scenariusze
B A2007 A2010

PKB 100 106,2 105,6
Spo˝ycie 100 105,1 103,9
w tym spo˝ycie indywidualne 100 105,7 104,4

Inwestycje 100 115,1 113,6
Eksport 100 104,3 104,3
Import 100 109,0 107,3
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Zwraca uwag´ znaczny spadek udzia∏u spo˝ycia (z oko∏o 80% w 2004 r. do oko∏o 70%
w 2030 r.) oraz silny wzrost udzia∏u inwestycji (z oko∏o 25% w 2004 r. do oko∏o 35% w 2030 r.). Re-
lacja ujemnego eksportu netto do PKB kszta∏tuje si´ na koniec okresu symulacji na poziomie 6,0–6,6%
PKB w zale˝noÊci od terminu akcesji do strefy euro. Relacja ta oznacza doÊç wysokà, lecz wcià˝ bez-
piecznà nadwy˝k´ importu nad eksportem, charakterystycznà dla szybko rozwijajàcej i modernizujà-
cej si´ gospodarki. W wariancie bazowym deficyt bilansu handlowego spada w analizowanym okre-
sie poni˝ej 5% PKB. W sytuacji pozostawania poza strefà euro, powoduje to koniecznoÊç kontrolowa-
nia skali przyrostu zad∏u˝enia z tytu∏u finansowania ujemnego eksportu netto. Wià˝e si´ z tym ni˝sza
stopa wzrostu gospodarczego. 

Komentujàc te wyniki mo˝na powiedzieç, ˝e model generuje silnie kapita∏och∏onny wzrost,
a udzia∏ inwestycji w PKB przy koƒcu okresu jest wysoki65. Wynik ten odzwierciedla w cz´Êci doÊç
prawdopodobny scenariusz dla polskiej gospodarki na najbli˝sze dekady, w cz´Êci zaÊ oddaje pewne
ograniczenia, narzucane przez stosowane tu narz´dzie badawcze. Kapita∏och∏onny wzrost, genero-
wany przez model, odpowiada w przybli˝eniu scenariuszowi, w którym intensywna modernizacja go-
spodarki powoli zmienia jej struktur´ ga∏´ziowà, a g∏ównym noÊnikiem innowacji pozostajà inwesty-
cje w nowoczesne maszyny i urzàdzenia (tak jak w latach 90.), nie zaÊ dzia∏alnoÊç badawczo-rozwo-
jowa66. W konsekwencji motorem wzrostu gospodarczego pozostajà inwestycje, nie zaÊ wzrost ∏àcz-
nej efektywnoÊci czynników produkcji. W scenariuszu alternatywnym, który z wielu powodów mo˝na
uwa˝aç za bardziej po˝àdany, gospodark´ cechuje wi´ksza zdolnoÊç do generowania i absorpcji in-
nowacyjnoÊci poprzez dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà67, co pozwala zmniejszyç kapita∏och∏onnoÊç

Tabela 9. Struktura popytu finalnego dla ró˝nych scenariuszy symulacyjnych (ceny sta∏e, w %)

Scenariusz
2004 B A2007 A2010

PKB 100 100 100 100
Spo˝ycie 79,4 70,7 70,0 69,6
Inwestycje 25,8 32,6 35,3 35,1
Eksport netto -6,5 -4,6 -6,7 -5,9

Uwaga: wskaêniki struktury nie sumujà si´ do 100, poniewa˝ inwestycje nie obejmujà nak∏adów na tworzenie zapasów i rezerw.
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Struktura PKB w 2004 i 2030 r., wed∏ug ró˝nych scenariuszy symulacyjnych

65 Dla porównania, niemal równie wysokie relacje nak∏adów inwestycyjnych do PKB odnotowano w Korei P∏d. (37,2%
w 1990 r.), Chinach (36,1% w 2000 r.), czy Republice Czeskiej (33% w 1996 r.). Wymienione kraje przesz∏y w latach 80.
(Korea P∏d. i Chiny) i 90. (Czechy) intensywnà restrukturyzacj´ i modernizacj´ swoich gospodarek, co znalaz∏o odzwiercie-
dlenie w tak znacznym zaanga˝owaniu inwestycyjnym.
66 Na przyk∏ad w 2000 r. w Polsce udzia∏ nak∏adów na dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowà w nak∏adach przemys∏u na inno-
wacje wynosi∏ 10,2% wobec 33% w Wielkiej Brytanii, 74% w Niemczech i 75% we Francji (dane dla ostatnich trzech kra-
jów za 1996 r. (GUS 2003)).
67 Absorpcja ta b´dzie wynikiem o˝ywienia wymiany handlowej oraz zwi´kszonego nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji za-
granicznych po przystàpieniu do unii monetarnej. 
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wzrostu. Alternatywny scenariusz o takich cechach nie zosta∏ tu jednak wygenerowany ze wzgl´du
na uproszczony charakter modelowania ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji.

Wysoki udzia∏ inwestycji w PKB pod koniec okresu symulacji to tak˝e rezultat uproszczonej struk-
tury cen w modelu68. Poniewa˝ jest to model jednosektorowy, nie daje on mo˝liwoÊci odwzorowania
zmian w relacjach cen ró˝nych grup dóbr, w tym np. dóbr inwestycyjnych, wobec us∏ug i pozosta∏ych dóbr
wytwarzanych w gospodarce. Tymczasem, jak pokazujà statystyki cen, dobra inwestycyjne relatywnie ta-
niejà. Na przyk∏ad, w Polsce indeks cen dla nak∏adów na Êrodki trwa∏e i deflator PKB wzros∏y z poziomu
100 w 1990 r. do odpowiednio 524,0 i 818,1 w 2001 r.69 Gdyby dla uproszczenia przyjàç, ˝e zmiana cen
dóbr inwestycyjnych wzgl´dem zmian deflatora PKB wynios∏aby w horyzoncie symulacji tyle, co w latach
1990–2001, wówczas udzia∏ inwestycji w PKB w cenach bie˝àcych wyniós∏by niewiele ponad 20%. 

Celem zmodyfikowanych scenariuszy akcesyjnych by∏o zbadanie, jaki wp∏yw na wzrost gospodar-
czy w analizowanym okresie wywar∏by dodatkowy potencjalny nap∏yw do Polski bezpoÊrednich inwesty-
cji zagranicznych w nast´pstwie wejÊcia do strefy euro. W rozdziale 3.2.1 Raportu uzasadniono wystà-
pienie takiego scenariusza i ogólny mechanizm wp∏ywu BIZ na wzrost gospodarczy. W omawianej symu-
lacji wp∏yw ten przejawia si´ w dwojaki sposób. Po pierwsze, bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne sta-
nowià dodatkowy strumieƒ dóbr kapita∏owych, powi´kszajàcych majàtek produkcyjny, a tym samym
mo˝liwoÊci produkcyjne gospodarki. Po drugie, zak∏ada si´, ˝e BIZ reprezentujà przeci´tnie wy˝szy po-
ziom technologiczny w stosunku do inwestycji krajowych (ramka 6), wskutek czego przyczyniajà si´
do modernizacji gospodarki i przyÊpieszenia post´pu technicznego. W omawianych dalej symulacjach
mechanizm ten jest modelowany poprzez uwzgl´dnienie w równaniu ∏àcznej wydajnoÊci czynników pro-
dukcji objaÊnianej relacjà skumulowanych bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych70 do PKB (wed∏ug sta-
∏ej elastycznoÊci). Wydaje si´, ˝e jeÊli chodzi o skal´ potencjalnego dodatkowego nap∏ywu do Polski BIZ,
to jej szacunki obarczone sà znacznym subiektywizmem. W symulacji pos∏u˝ono si´ ocenami dodatko-
wego nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2004–2014 w zwiàzku z przy-
stàpieniem do Unii Europejskiej, opublikowanymi w raportach Urz´du Komitetu Integracji Europejskiej
(UKIE 2003) oraz Centrum Europejskiego Natolin (Centrum Europejskie Natolin 2003). Zgodnie z tymi

Tabela 10. Projekcja rachunków narodowych w latach 2004 – 2030 dla scenariusza
bazowego i wariantu akcesji do strefy euro w 2007 r., z uwzgl´dnieniem dodatkowego
nap∏ywu BIZ (Êrednioroczna stopa wzrostu, w %)

Projekcja rachunków narodowych Scenariusza Porównanie scenariuszy
(ró˝nica wyników)

B A2007 A2007biz A2007 - B A2007biz - B
PKB 3,88 4,11 4,30 0,23 0,42

Spo˝ycie 3,42 3,61 3,75 0,19 0,33
w tym spo˝ycie indywidualne 3,75 3,96 4,12 0,21 0,37

Inwestycje 4,80 5,35 5,77 0,55 0,97
Eksport 5,21 5,37 5,53 0,16 0,32
Import 4,86 5,19 5,43 0,33 0,57

a Scenariusz:
B - scenariusz bazowy, tj. bez akcesji do strefy euro w okresie symulacji,
A2007 - scenariusz akcesji w 2007 r.,
A20007biz - scenariusz akcesji w 2007 r., z uwzgl´dnieniem dodatkowego nap∏ywu BIZ.

68 Wyniki symulacji efektów przystàpienia Polski do Unii Europejskiej, prezentowane w pracy: KorzyÊci i koszty cz∏onkostwa
Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003 (Tabela 1, 18), wskazujà na wzrost udzia∏u inwe-
stycji w PKB w cenach sta∏ych do ponad 33% w 2014 r. w przypadku akcesji.
69 Rocznik Statystyczny (GUS 2002), Tabl. 1 (336), 327. Dane mi´dzynarodowe (roczniki OECD) pokazujà, ˝e w Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech i Czechach, ceny dóbr inwestycyjnych ros∏y w latach 90.
wolniej ni˝ ceny PKB, a relacja odpowiednich indeksów cen waha∏a si´ w przedziale 0,8–0,9.
70 W przypadku wariantów obliczeƒ bez uwzgl´dnienia dodatkowego nap∏ywu BIZ (warianty A2007 i A2010), ∏àczna wy-
dajnoÊç czynników produkcji (ang. total factor productivity – TFP) jest w modelu funkcjà relacji majàtku do PKB wed∏ug sta-
∏ej elastycznoÊci. Gdy dopuszczamy zwi´kszenie zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, TFP jest dodatkowo objaÊniane
relacjà zasobu dodatkowych BIZ do PKB wed∏ug sta∏ej (innej ni˝ poprzednio) elastycznoÊci. ObjaÊnianie TFP za pomocà na-
k∏adów majàtku trwa∏ego, w tym BIZ, stosuje si´ w literaturze poÊwi´conej modelowaniu ∏àcznej wydajnoÊci czynników
produkcji (Scarpetta, Tressel 2002; Griffith i in. 2002). Prób´ oszacowania znaczenia tego drugiego czynnika (BIZ) dla kszta∏-
towania si´ TFP w Polsce w okresie transformacji zawiera praca Kolasy i ˚ó∏kiewskiego (2003).
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ocenami, dodatkowy nap∏yw BIZ do Polski, przy za∏o˝eniu akcesji do strefy euro w 2008 r., mo˝e wynieÊç
Êredniorocznie od 0,8% do 1,5% PKB. Na potrzeby niniejszego opracowania przyj´to, ˝e z punktu wi-
dzenia inwestorów zagranicznych najwa˝niejszym wydarzeniem zwi´kszajàcym atrakcyjnoÊç Polski jako
miejsca lokowania projektów inwestycyjnych, b´dzie wstàpienie do strefy euro. Przyj´to równie˝, ˝e ów
dodatkowy nap∏yw wyniesie Êrednio 1% PKB w okresie od momentu akcesji do koƒca okresu symulacji.
Podstawowe wyniki symulacji w przypadku akcesji w 2007 r. (wariant: A2007biz) przedstawia tabela 10.
Na wykresie 23 przedstawiono stopy wzrostu PKB dla poszczególnych wariantów obliczeƒ.

Otrzymane wyniki pokazujà znaczàcy efekt potencjalnego dodatkowego nap∏ywu bezpoÊrednich
inwestycji zagranicznych do Polski w zwiàzku z wejÊciem do strefy euro. Przy za∏o˝eniu, ˝e dodatkowe
zagraniczne inwestycje produkcyjne wyniosà 1% PKB w ka˝dym roku po akcesji do strefy euro oraz ˝e
b´dà one czynnikiem modernizacji gospodarki, wówczas gospodarka b´dzie mog∏a rozwijaç si´ o ko-
lejne 0,19 pkt. proc. Êredniorocznie szybciej ni˝ w przypadku scenariusza akcesji bez zwi´kszenia skali
BIZ. Dodatkowe bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne najsilniej wp∏ywajà na dynamik´ inwestycji (Êred-
nioroczne tempo wzrostu o 0,97 pkt. proc. szybsze ni˝ w wariancie bazowym i o 0,42 pkt. proc. szyb-
sze w porównaniu z wariantem A2007) i importu (odpowiednio 0,57 i 0,24 pkt. proc.). Szybszy wzrost
zmodernizowanej produkcji pozwala te˝ na przyspieszenie dynamiki eksportu (odpowiednio o 0,32
i 0,16 pkt. proc.). Pewnemu pogorszeniu ulega saldo bilansu handlowego (wykres 24), ale ze wzgl´du
na brak ryzyka wystàpienia kryzysu walutowego nie zagra˝a to równowadze makroekonomicznej.

Reasumujàc, wed∏ug scenariusza A2007biz przyspieszenie dynamiki PKB w stosunku do warian-
tu bazowego wynios∏oby Êredniorocznie oko∏o 0,4 pkt. proc., poziom PKB w cenach sta∏ych w 2030 r.
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Wykres 23
Tempo wzrostu PKB w latach 2004–2030 dla scenariusza bazowego i wariantu akcesji
do strefy euro w 2007 r., z uwzgl´dnieniem dodatkowego nap∏ywu BIZ 
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Wykres 24
Saldo bilansu handlowego w relacji do PKB dla scenariusza bazowego i wariantu akcesji
do strefy euro w 2007 r., z uwzgl´dnieniem dodatkowego nap∏ywu BIZ 
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by∏by zaÊ wy˝szy o ponad 11% ni˝ w wariancie pozostawania poza strefà euro. Nieznacznie ni˝sze
wyniki (odpowiednio 0,35 pkt. proc. nadwy˝ki Êredniorocznej stopy wzrostu PKB i oko∏o 10% pozio-
mu PKB w 2030 r.) otrzymano dla wariantu A2010biz. W wariancie tym równie˝ za∏o˝ono równo-
mierny nap∏yw dodatkowych bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych po przystàpieniu do strefy euro
w wysokoÊci 1% PKB i tak samo modelowany wp∏yw BIZ na ∏àcznà wydajnoÊç czynników produkcji.
Porównanie efektów akcesji z uwzgl´dnieniem dodatkowego nap∏ywu BIZ ze scenariuszem bazowym
dla PKB i jego sk∏adowych zawiera tabela 11.

Skala potencjalnego nap∏ywu do Polski dodatkowego strumienia BIZ po wejÊciu do strefy euro
jest trudna do przewidzenia i zale˝y od wielu czynników. Sà wÊród nich zarówno bezpoÊrednio zwià-
zane z polskà gospodarkà, jak i od niej niezale˝ne. Najwa˝niejsze z nich to: powodzenie rozszerzenia
strefy euro, postrzeganie krajów regionu przez potencjalnych inwestorów czy klimat inwestycyjny
na Êwiecie. Gdyby si´ okaza∏o, ˝e dodatkowy nap∏yw BIZ wyniesie Êredniorocznie 0,5% PKB w okresie
cz∏onkostwa w strefie euro, to wówczas – przy innych warunkach niezmienionych – przyspieszenie
wzrostu gospodarczego by∏oby wy˝sze o 0,1 pkt. proc. w skali roku w stosunku do wariantu akcesji
bez dodatkowego nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych. Wynik ten potwierdza istotnà ro-
l´, jakà odgrywajà zagraniczne inwestycje produkcyjne, dla których dodatkowym impulsem mo˝e byç
wejÊcie do strefy euro.

3.3.4. Wnioski

Przeprowadzone wy˝ej obliczenia wskazujà na skal´ d∏ugookresowych korzyÊci, jakich mo˝na
si´ spodziewaç z tytu∏u akcesji Polski do strefy euro. Syntetycznà miarà tych korzyÊci jest dodatkowy
realny PKB, jaki zostanie wytworzony w zwiàzku z przystàpieniem do unii monetarnej. Wyniki symu-
lacji pokazujà, ˝e efekt ten, w przypadku przyj´cia euro w 2007 r., mo˝na szacowaç na oko∏o 0,2–0,4
pkt. proc. Êredniorocznego tempa wzrostu PKB w okresie 2004–2030 w stosunku do scenariusza ba-
zowego, to˝samego z pozostaniem poza strefà euro w ca∏ym okresie obj´tym symulacjà. Cz´Êç sza-
cowanego efektu (oko∏o 0,2 pkt. proc.) wià˝e si´ z potencjalnym dodatkowym nap∏ywem bezpoÊred-
nich inwestycji zagranicznych do Polski. T́  cz´Êç korzyÊci z akcesji nale˝y traktowaç jako obcià˝onà
najwi´kszà niepewnoÊcià. Innymi s∏owy, przy za∏o˝eniu akcesji w 2007 r., w 2030 r. PKB by∏by, w wy-
ra˝eniu realnym, wy˝szy o oko∏o 6,2–11,8%, ni˝ gdyby Polska pozostawa∏a poza strefà euro. Efekt ten
by∏by o oko∏o 0,6–1,5 pkt. proc. ni˝szy w przypadku zastàpienia z∏otego przez euro w 2010 r. ¸àcz-
ny wp∏yw akcesji na konsumpcj´ jest porównywalny i waha si´ od oko∏o 4,4% do 10,0% poziomu
spo˝ycia indywidualnego, w zale˝noÊci od terminu akcesji i za∏o˝eƒ dotyczàcych bezpoÊrednich inwe-
stycji zagranicznych wzgl´dem wariantu bazowego.

Bioràc pod uwag´ przybli˝ony charakter obliczeƒ, mo˝na si´ zastanawiaç, czy niektóre istotne
za∏o˝enia modelu mogà rzutowaç na ewentualne przeszacowanie bàdê niedoszacowanie efektów ak-
cesji Polski do strefy euro. 

Nast´pujàce za∏o˝enia analizy wydajà si´ krytyczne dla wyników symulacji:

• sta∏oÊç relacji nak∏adów inwestycyjnych do majàtku trwa∏ego w wariancie bazowym,

Tabela 11. PKB i jego sk∏adniki w 2030 r. wg ró˝nych scenariuszy symulacyjnych z
uwzgl´dnieniem dodatkowego nap∏ywu BIZ (scenariusz bazowy = 100)

Scenariusz
B A2007biz A2010biz

PKB 100 111,8 110,3
Spo˝ycie, 100 108,9 107,1

w tym spo˝ycie indywidualne 100 110,0 108,0
Inwestycje 100 128,3 125,3
Eksport 100 108,6 107,6
Import 100 116,0 113,5
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• umiarkowane tempo wzrostu ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji,

• elastycznoÊç reakcji popytu inwestycyjnego na zmiany realnych stóp procentowych,

• sposób modelowania handlu zagranicznego.

Przyj´cie sta∏ej relacji nak∏adów inwestycyjnych do majàtku trwa∏ego w wariancie bazowym
i dopuszczenie pewnego zakresu wahaƒ tej relacji w scenariuszach akcesji oznacza projekcj´ wzrostu
kapita∏och∏onnego. JeÊli przyjàç, ˝e w okresie symulacji gospodarka polska b´dzie mia∏a znaczne po-
trzeby w zakresie modernizacji majàtku, to nale˝y si´ jednak spodziewaç, ˝e jednym z rezultatów in-
tensywnej modernizacji b´dà zmiany w strukturze gospodarki, przejawiajàce si´ m.in. obni˝eniem
∏àcznej kapita∏och∏onnoÊci wzrostu. Omówione scenariusze budowane sà de facto przy za∏o˝eniu, ˝e
takie g∏´bsze zmiany nie nastàpià. Spójne z nim jest za∏o˝enie umiarkowanej wra˝liwoÊci ∏àcznej wy-
dajnoÊci czynników produkcji na stop´ odnowienia majàtku. W wariancie bazowym tempo wzrostu
∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji jest sta∏e i wynosi 1,9% rocznie, natomiast w wariantach ak-
cesji roÊnie o 0,1–0,3 pkt. proc. Przyj´ta w niniejszych symulacjach dynamika tej wielkoÊci jest relatyw-
nie wysoka w porównaniu z innymi krajami OECD71. Jednak w przypadku kraju zorientowanego
na szybkie odrabianie zaleg∏oÊci rozwojowych mo˝na oczekiwaç wy˝szego tempa wzrostu ∏àcznej wy-
dajnoÊci czynników produkcji. Jednym ze êróde∏ szybszego wzrostu omówionych wy˝ej czynników
efektywnoÊciowych, w ograniczonym jedynie stopniu uwzgl´dnionym w omawianych tu symulacjach,
jest intensyfikacja wymiany towarowej i kapita∏owej (zagraniczne inwestycje bezpoÊrednie) z zagrani-
cà. Wynika stàd, ˝e za∏o˝enia dotyczàce kapita∏och∏onnoÊci i ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji
sà ostro˝ne z punktu widzenia ich konsekwencji dla wzrostu gospodarczego. 

Wyniki obliczeƒ istotnie zale˝à od elastycznoÊci reakcji popytu inwestycyjnego na zmiany real-
nych stóp procentowych, która w modelu jest szacunkiem eksperckim, uwzgl´dniajàcym wyniki obli-
czeƒ ekonometrycznych. W symulacji A2007, nieuwzgl´dniajàcej dodatkowego nap∏ywu bezpoÊred-
nich inwestycji zagranicznych, obni˝ce realnej stopy procentowej o 1 pkt proc. odpowiada przyÊpie-
szenie tempa wzrostu inwestycji o 0,4 pkt. proc. w okresie symulacji. Dla danych polskich (Rubaszek
2002)72 parametr ten zosta∏ oszacowany ekonometrycznie na poziomie oko∏o 0,5. Zdajàc sobie spra-
w´ z koniecznoÊci bardzo ostro˝nego traktowania tego szacunku, przyj´to, ˝e wartoÊç szacowanego
parametru wykorzystywana w obliczeniach nie powinna przekraczaç wymienionego wy˝ej poziomu
referencyjnego. Z punktu widzenia reakcji inwestycji na zmiany stopy procentowej otrzymane wy˝ej
wyniki majà wi´c charakter ostro˝nych szacunków.

Wyniki symulacji oznaczajà stosunkowo niewielki efekt kreacji handlu z tytu∏u akcesji do strefy
euro. Suma eksportu i importu w scenariuszu A2007 w 2030 r. okaza∏a si´ o oko∏o 6,8% wi´ksza
w stosunku do scenariusza bazowego oraz o 12,1% wi´ksza, o ile uwzgl´dni si´ dodatkowy nap∏yw
inwestycji zagranicznych. WielkoÊç ta jest wi´c daleko mniejsza ni˝ wi´kszoÊç empirycznych szacun-
ków tego efektu, przedstawionych w rozdziale 3.2.3 Raportu. Mo˝na sàdziç, ˝e przyczynà tak znacz-
nego niedoszacowania wp∏ywu przyj´cia wspólnej waluty europejskiej na polski handel zagraniczny
jest, w∏aÊciwe modelom równowagi ogólnej, modelowanie zmian strumieni handlu w zale˝noÊci
od zmian cen relatywnych produkcji krajowej, eksportu i importu. Przedstawione tu wyniki nie
uwzgl´dniajà wi´c dostatecznie takich efektów wprowadzenia wspólnej waluty dla rozwoju wymiany
handlowej, jak eliminacja ryzyka kursowego i obni˝ka kosztów transakcyjnych w handlu. Stosunkowo
s∏abo ujawnia si´ te˝ wp∏yw ekspansji inwestycyjnej na rozwój potencja∏u eksportowego gospodarki.
Mo˝na wi´c sàdziç, ˝e z punktu widzenia efektu kreacji handlu omówione wy˝ej symulacje prezentu-
jà konserwatywne oszacowanie skutków wejÊcia Polski do strefy euro.

71 Dla wybranych krajów OECD przeci´tna roczna stopa wzrostu ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji w latach
1980–1995 wynosi∏a: w Niemczech (1980–1994) 1,3%, we Francji 1,5%, w Japonii 1,2%, USA (1980–1993) 0,8% a w Fin-
landii 2,6% (OECD 2001b). 
72 W cytowanym opracowaniu jako miar´ ceny pozyskania kapita∏u przyj´to realne oprocentowanie 13-tygodniowych bo-
nów skarbowych (deflator CPI).
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Mo˝na przyjàç, ˝e wyniki obliczeƒ stanowià oszacowanie dolnej granicy efektu, jaki mo˝e
daç wejÊcie do unii walutowej. Wy˝szy efekt mogà przynieÊç przede wszystkim: silniejszy ni˝ ge-
nerowany przez model wp∏yw rosnàcych nak∏adów inwestycyjnych na post´p techniczny i organi-
zacyjny, reprezentowany w modelu przez parametr ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji, oraz
zwiàzany z tym wzrost potencja∏u eksportowego gospodarki. Dodatkowemu przyspieszeniu wzro-
stu gospodarczego sprzyja∏oby te˝ niewàtpliwie przeprowadzenie reform strukturalnych, w tym
systemu podatkowego i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Reformy te mog∏yby z∏agodziç istniejàce obec-
nie sztywnoÊci na rynku produktów i pracy, jednak nie uwzgl´dniono ich w symulacjach. Przyjmu-
jàc zasad´ konserwatywnego szacowania korzyÊci z tytu∏u akcesji do strefy euro, te dodatkowe
efekty mo˝na traktowaç jako element optymistycznego scenariusza rozwoju, który równie˝ ma
szans´ realizacji.

3.4. Podsumowanie

WejÊcie do strefy euro stworzy warunki sprzyjajàce trwa∏emu przyspieszeniu wzrostu gospodar-
czego Polsce. Uczestnictwo w unii monetarnej wyzwoli mechanizmy przyczyniajàce si´ do zwi´ksze-
nia akumulacji kapita∏u, wzrostu wydajnoÊci czynników wytwórczych i – w konsekwencji – wzrostu
dobrobytu. Wprowadzenie euro w Polsce przyniesie:

• eliminacj´ kosztów transakcyjnych zwiàzanych z istnieniem kursu wymiany pomi´dzy z∏o-
tym a euro,

• wzrost inwestycji krajowych w wyniku eliminacji premii za ryzyko kursowe i obni˝enia stóp
procentowych,

• zwi´kszenie nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, spowodowane eliminacjà
ryzyka kursowego oraz wzrostem wiarygodnoÊci makroekonomicznej kraju, 

• o˝ywienie wymiany handlowej mi´dzy Polskà a strefà euro w wyniku eliminacji ryzyka kur-
sowego,

• zwi´kszonà konkurencj´ na rynku dóbr i us∏ug, stymulujàcà popraw´ wydajnoÊci pracy
i kapita∏u,

• pog∏´bionà integracj´ rynku finansowego, w wyniku której poprawià si´ warunki finanso-
wania przedsi´biorstw. 

Przedstawione w Raporcie symulacje wp∏ywu cz∏onkostwa w unii monetarnej na polskà go-
spodark´ przeprowadzone zosta∏y w ramach kilku scenariuszy, ró˝niàcych si´ za∏o˝eniami co do ter-
minu akcesji oraz skali nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych. Najkorzystniejsze wyniki
uzyskano dla wariantu zak∏adajàcego przystàpienie do strefy euro w 2007 r. oraz wzrost bezpoÊred-
nich inwestycji zagranicznych Êrednio o 1% PKB w okresie od momentu akcesji do koƒca okresu sy-
mulacji. Dolne granice otrzymanych szacunków odpowiadajà natomiast sytuacji, w której Polska
stanie si´ cz∏onkiem unii monetarnej w 2010 r., a przyj´cie wspólnej waluty nie spowoduje dodat-
kowego nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich. Przeprowadzone symulacje przynios∏y
nast´pujàce wyniki:

• BezpoÊrednim efektem obni˝enia kosztu kapita∏u w wyniku wprowadzenia euro b´dzie wzrost
inwestycji. W stosunku do scenariusza bazowego, zak∏adajàcego trwa∏e pozostawanie Polski
poza strefà euro, Êrednioroczne tempo wzrostu inwestycji – w zale˝noÊci od scenariusza akce-
sji do strefy euro – zwi´kszy si´ o oko∏o 0,5–1,0 pkt. proc., natomiast w 2030 r. poziom inwe-
stycji b´dzie wy˝szy o oko∏o 13,6–28,3% w porównaniu ze scenariuszem bazowym.
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• Przystàpienie do wspólnego obszaru walutowego przyczyni si´ do trwa∏ego zwi´kszenia Êred-
niorocznego tempa wzrostu PKB o oko∏o 0,21–0,42 pkt. proc., natomiast w 2030 r. poziom
PKB b´dzie wy˝szy o 5,6–11,8% w stosunku do scenariusza bazowego.

• W wyniku wprowadzenia euro w Polsce nastàpi równie˝ znaczàcy wzrost konsumpcji. Âred-
nioroczne tempo wzrostu spo˝ycia indywidualnego po przystàpieniu do unii monetarnej
wzroÊnie o 0,16–0,37 pkt. proc., a w 2030 r. poziom konsumpcji w porównaniu ze scenariu-
szem bazowym b´dzie wy˝szy o oko∏o 4,4–10%. 

• Mo˝na oczekiwaç, ˝e trwa∏emu przyspieszeniu wzrostu gospodarczego po uzyskaniu cz∏on-
kostwa w strefie euro towarzyszyç b´dzie pogorszenie salda bilansu handlowego. W 2030 r.
zwi´kszenie nadwy˝ki importu nad eksportem w relacji do PKB wyniesie, w stosunku do sce-
nariusza bazowego, oko∏o 1,3-3 pkt. proc. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e w warunkach unii
monetarnej nie b´dzie to stanowiç zagro˝enia dla równowagi makroekonomicznej ze wzgl´-
du na brak ryzyka wystàpienia kryzysu walutowego. 

Przedstawione symulacje wskazujà, ̋ e w d∏ugim okresie korzystniejsze dla Polski jest jak najszyb-
sze przystàpienie do unii monetarnej. D∏ugookresowe tempo wzrostu gospodarczego oraz konsump-
cji jest w scenariuszu szybkiej akcesji najwi´ksze zarówno przy uwzgl´dnieniu dodatkowego nap∏ywu
zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, jak i w wariancie, który efektu tego nie uwzgl´dnia. Jedno-
czeÊnie, opóênianie decyzji o wprowadzeniu euro oznacza rezygnacj´ z silnego bodêca stymulujàce-
go osiàgni´cie lepszego uk∏adu polityki makroekonomicznej, sprzyjajàcego d∏ugofalowemu wzrosto-
wi polskiej gospodarki. Ponadto, póêniejsza akcesja mo˝e rodziç ryzyko os∏abienia pozycji konkuren-
cyjnej Polski w pozyskiwaniu d∏ugoterminowego kapita∏u zagranicznego. 

W symulacjach ograniczono si´ wy∏àcznie do analizy d∏ugookresowego wp∏ywu obni˝onego
kosztu kapita∏u oraz nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich na podstawowe kategorie ma-
kroekonomiczne w d∏ugim okresie. Mo˝na oczekiwaç, ˝e po uwzgl´dnieniu pozosta∏ych, trudnych
do zmierzenia korzyÊci zwiàzanych z uczestnictwem w unii walutowej, przyspieszenie wzrostu gospo-
darczego i wzrost konsumpcji, wynikajàce z przystàpienia do strefy euro, b´dà wi´ksze ni˝ przedsta-
wione szacunki.
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KorzyÊci i koszty wynikajàce z przyj´cia wspólnej waluty nie sà jedynym zagadnieniem zwiàza-
nym z uczestnictwem Polski w strefie euro. Perspektywa przystàpienia do unii monetarnej rodzi pyta-
nie, jaka polityka makroekonomiczna powinna byç prowadzona na drodze do cz∏onkostwa we wspól-
nym obszarze walutowym. Polityka ta b´dzie musia∏a zapewniç jednoczesnà realizacj´ wszystkich kry-
teriów zbie˝noÊci oraz sprostaç wyzwaniom zwiàzanym z uczestnictwem w systemie quasi-sztywne-
go kursu walutowego ERM II. Przystàpienie do tego systemu b´dzie si´ wiàza∏o z rezygnacjà z p∏yn-
nego kursu walutowego oraz ograniczeniem autonomii polityki pieni´˝nej. Tym samym dla zapewnie-
nia stabilnoÊci makroekonomicznej kraju i uzyskania cz∏onkostwa w strefie euro podstawowego zna-
czenia nabierze w∏aÊciwa koordynacja polityki pieni´˝nej i fiskalnej (ang. policy mix), a w szczególno-
Êci znaczne zacieÊnienie tej ostatniej. Wa˝nym elementem prowadzonej polityki stanie si´ równie˝
ustalenie parytetu centralnego w systemie ERM II na w∏aÊciwym poziomie. DoÊwiadczenia innych kra-
jów wskazujà tak˝e, ˝e dla skutecznoÊci polityki makroekonomicznej, której celem jest cz∏onkostwo
we wspólnym obszarze walutowym, niezwykle wa˝na jest wiarygodnoÊç tej polityki, opierajàca si´
na silnej determinacji w∏adz fiskalnych i monetarnych w realizacji przyj´tych celów73. W niniejszym
rozdziale przedstawiono wyzwania zwiàzane z koniecznoÊcià wype∏nienia kryteriów zbie˝noÊci oraz
dokonano oceny ró˝nych wariantów polityki makroekonomicznej w okresie poprzedzajàcym cz∏onko-
stwo w strefie euro. 

4.1. Wyzwania wynikajàce z koniecznoÊci spe∏nienia kryteriów konwergencji

Analiz´ perspektyw realizacji kryteriów konwergencji nale˝y zaczàç od stwierdzenia, i˝ nie ma
gwarancji, ˝e kryterium inflacyjne zosta∏o spe∏nione trwale (aneks 2). Jak zaznaczono w rozdziale 2.2,
przyj´ty przez RPP na okres po 2003 r. ciàg∏y cel inflacyjny na poziomie 2,5% z dopuszczalnym prze-
dzia∏em wahaƒ +/-1 pkt proc. (Rada Polityki Pieni´˝nej 2003) nie gwarantuje spe∏nienia kryterium.
Mo˝e si´ okazaç, ˝e na krótko przed przystàpieniem do strefy euro niezb´dne b´dzie obni˝enie stopy
inflacji o oko∏o 1 pkt proc. Pojawia si´ w zwiàzku z tym pytanie, jaka kombinacja polityki monetarnej
i fiskalnej powinna byç zastosowana w celu ograniczenia inflacji. Pytanie to jest równie˝ zasadne ze
wzgl´du na fakt, ˝e ewentualne obni˝enie inflacji dokona si´ w okresie uczestnictwa z∏otego w syste-
mie ERM II, a wi´c w okresie charakteryzujàcym si´ ograniczeniem autonomii polityki monetarnej. 

Mo˝na oczekiwaç, ˝e próba obni˝enia inflacji z wykorzystaniem nieoptymalnej kombinacji
polityki pieni´˝nej i fiskalnej (tzn. restrykcyjnej polityki pieni´˝nej i luênej polityki fiskalnej) rodzi∏a-
by ryzyko znacznej aprecjacji z∏otego ze wzgl´du na wysokie potrzeby po˝yczkowe bud˝etu w wa-
runkach wy˝szych ni˝ za granicà stóp procentowych. W przypadku utrzymywania inflacji na pozio-

73 Warto przytoczyç przyk∏ad Grecji, która w okresie ubiegania si´ o cz∏onkostwo w strefie euro wypracowa∏a znacznà wia-
rygodnoÊç polityki makroekonomicznej, realizujàc przyj´ty w 1994 r. i aktualizowany w nast´pnych latach program kon-
wergencji (Lazaretou 2003). Mia∏ on na celu przygotowanie gospodarki do uczestnictwa w unii monetarnej. Wspólne dzia-
∏anie w∏adz fiskalnych i monetarnych pozwoli∏o rynkom finansowym nabraç zaufania do prowadzonej polityki. Dà˝enie
do uczestnictwa w strefie euro sta∏o si´ katalizatorem g∏´bokich zmian w gospodarce. Polityka makroekonomiczna nie
ogranicza∏a si´ do redukcji deficytu bud˝etowego i walki z inflacjà, lecz obejmowa∏a równie˝ daleko posuni´te dzia∏ania
w sferze reform strukturalnych. Wszystkie te czynniki przyczyni∏y si´ do uwiarygodnienia przyj´tej polityki, a tym samym
przekonania rynków finansowych, ˝e proces nominalnej konwergencji ma charakter trwa∏y. 
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Ramka 8. Efekt Balassy-Samuelsona

Efekt Balassy-Samuelsona (Balassa 1964; Samuelson 1964) polega na szybszym wzroÊcie cen
towarów i us∏ug niepodlegajàcych wymianie mi´dzynarodowej (niewymiennych) ni˝ cen towa-
rów podlegajàcych wymianie mi´dzynarodowej (wymiennych). Skutkiem wyst´powania efektu
jest m.in. realna aprecjacja kursu walutowego, wyst´pujàca w szybciej rozwijajàcych si´ krajach.

Wp∏yw efektu Balassy-Samuelsona na realny kurs walutowy obrazuje nast´pujàcy model. 

Niech indeks cen P b´dzie konstruowany jako Êrednia geometryczna z indeksu cen towa-
rów wymiennych (PT) i niewymiennych (PNT).

(1)

oraz

(2) 

gdzie zmienne z gwiazdkà odnoszà si´ do zagranicy. Dla uproszczenia za∏o˝ono, ˝e
udzia∏y dóbr wymiennych i niewymiennych w indeksie cen w kraju i za granicà sà jedna-
kowe. Realny kurs walutowy definiowany jest jako:

(3) 

gdzie E oznacza nominalny kurs walutowy (wzrost oznacza deprecjacj´ waluty krajowej). Za∏o-
˝ono, ˝e dla dóbr podlegajàcych wymianie mi´dzynarodowej obowiàzuje prawo jednej ceny: 

(4) 

a nominalne p∏ace w kraju oraz za granicà sà równe w obu sektorach:

(5) 

(6) 

W nast´pnym kroku wykorzystano mikroekonomiczny warunek optymalizacyjny, zrównu-
jàcy kraƒcowà produktywnoÊç pracy z p∏acà realnà. Przy upraszczajàcym za∏o˝eniu linio-
wej funkcji produkcji o postaci:

Yi = ai Li i = NT, T (7)

gdzie Y oznacza produkcj´, zaÊ L nak∏ad pracy, pozwala to zapisaç p∏ace realne:

(8) 
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oraz

(9) 

i analogicznie za granicà:

(10)

oraz

(11)

Podstawiajàc z równania (11) i (9) do (4), otrzymamy równanie, przedstawiajàce kszta∏-
towanie si´ p∏ac w kraju i za granicà jako funkcj´ kursu walutowego oraz produktywno-
Êci w sektorach dóbr wymiennych:

(12)

Podstawiajàc równania (8) i (9) do (1) oraz (10) i (11) do (2), a nast´pnie za P i P* do de-
finicji kursu realnego (3), otrzymamy wyra˝enie:

(13)

Podstawiajàc z równania (11) za w oraz upraszczajàc, otrzymamy:

(14)

co po zlogarytmowaniu i zró˝nicowaniu daje:

(15)

gdzie daszki oznaczajà stopy wzrostu danej zmiennej. 

Z równania (15) wynika, ˝e je˝eli w kraju ró˝nica stóp wzrostu produktywnoÊci pomi´dzy
sektorami dóbr wymiennych i niewymiennych jest wi´ksza ni˝ za granicà, to b´dzie na-
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mie zbli˝onym do obserwowanego w strefie euro nominalnej aprecjacji z∏otego b´dzie równie˝
sprzyjaç naturalna presja aprecjacyjna, zwiàzana z efektem Balassy-Samuelsona (ramka 8). Ponad-
to, oczekiwana obrona kursu walutowego przed znacznym os∏abieniem poni˝ej parytetu stwarza
warunki do wystàpienia ryzyka nadu˝ycia (ang. moral hazard), zwi´kszajàcego zagro˝enie spekula-
cjà na aprecjacj´ z∏otego. Powy˝sze zale˝noÊci mogà prowadziç do przewartoÊciowania polskiej
waluty, któremu towarzyszy∏oby prawdopodobne pogorszenie salda obrotów bie˝àcych bilansu
p∏atniczego. Im d∏u˝szy proces nadmiernej aprecjacji z∏otego, tym bardziej gwa∏towne by∏oby za-
∏amanie jego kursu. Napi´cia na rynku walutowym mog∏yby doprowadziç do niespe∏nienia kryte-
rium kursowego i inflacyjnego oraz koniecznoÊci powtórnego ponoszenia kosztów nominalnej kon-
wergencji. Wspomnianych zagro˝eƒ mo˝na uniknàç poprzez popraw´ uk∏adu polityki pieni´˝nej
i fiskalnej, tak by zmniejsza∏ on presj´ na aprecjacj´ z∏otego oraz wzmacnia∏ wiarygodnoÊç polityki
makroekonomicznej74.

Prawdopodobna koniecznoÊç ograniczenia inflacji spowoduje przejÊciowe zmniejszenie dyna-
miki wzrostu gospodarczego. Na podstawie obliczeƒ z rozdzia∏u 2.2 mo˝na oczekiwaç, ˝e ewentual-
ne obni˝enie stopy inflacji mo˝e spowodowaç obni˝enie PKB w ciàgu dwóch lat o 0,3–0,8% w sto-
sunku do scenariusza z wy˝szà inflacjà. Przyczyni si´ to do pogorszenia sytuacji bud˝etu paƒstwa i tym
samym utrudni realizacj´ fiskalnego kryterium konwergencji. Gdyby spe∏nienie kryterium fiskalnego
zosta∏o zaplanowane z niewielkim zapasem, pojawi∏oby si´ niebezpieczeƒstwo przekroczenia okreÊlo-
nej w Traktacie wartoÊci granicznej deficytu w wysokoÊci 3% PKB i za∏amania procesu konwergencji.
Zdyscyplinowanie polityki fiskalnej w okresie poprzedzajàcym cz∏onkostwo w strefie euro pozwala wy-
eliminowaç to ryzyko.

Brak zacieÊnienia fiskalnego wià˝e si´ z koniecznoÊcià prowadzenia bardziej restrykcyjnej poli-
tyki pieni´˝nej w celu spe∏nienia kryterium inflacyjnego. Restrykcyjna polityka pieni´˝na przyczynia si´
do wypierania z rynku inwestycji prywatnych. Ograniczenie popytu rzàdowego pozwoli∏oby na obni-
˝enie inflacji bez znaczàcego zacieÊnienia polityki monetarnej, co ograniczy∏oby stopieƒ wypychania
prywatnych inwestycji. Taki uk∏ad polityki fiskalnej i monetarnej jest korzystniejszy z punktu widzenia
d∏ugofalowego wzrostu gospodarczego. 

st´powa∏a aprecjacja realnego kursu walutowego. Zjawisko takie z regu∏y wyst´puje
w krajach szybko rozwijajàcych si´. Mo˝na zatem oczekiwaç, ˝e Polska, podlegajàca pro-
cesowi realnej konwergencji, b´dzie w najbli˝szych latach doÊwiadcza∏a aprecjacji kursu
realnego wobec strefy euro. Zjawisko to mo˝e si´ przejawiaç albo aprecjacjà kursu nomi-
nalnego przy zbli˝onych stopach inflacji, albo wy˝szà inflacjà przy stabilnym kursie nomi-
nalnym. 

Szacowanie efektu Balassy-Samuelsona jest utrudnione ze wzgl´du na problemy ze zdefi-
niowaniem sektorów dóbr wymiennych i niewymiennych, a tak˝e wyborem w∏aÊciwej mia-
ry produktywnoÊci oraz miar cen dóbr wymiennych i niewymiennych. Wyniki ostatnich ba-
daƒ empirycznych dla gospodarki polskiej okreÊlajà wielkoÊç wp∏ywu efektu Balassy-Samu-
elsona na wskaênik CPI na oko∏o 1-2 pkt. proc. (Chmielewski 2003; Cipriani 2001).

74 Niebezpieczeƒstwo zwiàzane z procesem stopniowej aprecjacji kursu w systemie ERM II wynika równie˝ z faktu, ˝e
w miar´ zbli˝ania si´ terminu wejÊcia do strefy euro nale˝y oczekiwaç powrotu kursu walutowego do parytetu centralne-
go. Proces ten, gdyby przybra∏ zbyt gwa∏towny charakter, móg∏by doprowadziç do nag∏ego wzrostu inflacji (Borowski i in.
2003). Taki wzrost inflacji prawdopodobnie nie zagrozi∏by spe∏nieniu kryterium stabilnoÊci cen w okresie referencyjnym
(ocenianej na podstawie Êredniorocznego tempa wzrostu cen), a deprecjacja kursu mog∏aby si´ dokonaç w okresie przej-
Êciowym ju˝ po dokonaniu oceny zbie˝noÊci. Jednak trwa∏oÊç spe∏nienia obu kryteriów mog∏aby zostaç zakwestionowana.
Powy˝szy problem mo˝e zostaç rozwiàzany przez rewaluacj´ parytetu centralnego w trakcie pobytu w ERM II, tak jak uczy-
ni∏a to Grecja, lub ju˝ po okresie referencyjnym, jak w przypadku Irlandii (European Commission 2000).
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Kolejne wyzwanie wià˝e si´ z uczestnictwem Polski w systemie kursowym ERM II. Spe∏nie-
nie kryterium kursowego wymaga prowadzenia polityki makroekonomicznej, która b´dzie sprzy-
ja∏a ograniczaniu wahaƒ kursowych i nie b´dzie wywo∏ywaç napi´ç na rynku walutowym (stoso-
wana obecnie interpretacja kryterium kursowego zosta∏a opisana w aneksie 1). W szczególnoÊci
polityka ta powinna zmierzaç do wyeliminowania czynników mogàcych rodziç presj´ na depre-
cjacj´ z∏otego. 

Dla spe∏nienia kryterium kursowego niezwykle wa˝ne jest ustalenie parytetu centralnego
na poziomie postrzeganym przez rynek finansowy jako mo˝liwy do utrzymania. Z makroekono-
micznego punktu widzenia realizacja powy˝szego zadania oznacza wybór kursu zbli˝onego
do kursu d∏ugookresowej równowagi (ramka 9). Zbyt s∏aby (niedowartoÊciowany) kurs paryteto-
wy b´dzie oznacza∏ wzrost presji inflacyjnej, co mo˝e podwa˝yç wiarygodnoÊç Êcie˝ki integracji
monetarnej. Kurs zbyt silny (przewartoÊciowany) mo˝e doprowadziç do spadku konkurencyjno-
Êci eksportu, wzrostu importu, nadmiernego wzrostu deficytu w rachunku obrotów bie˝àcych
i staç si´ poÊrednià przyczynà wystàpienia ataków spekulacyjnych75. Ustalenie ostatecznego kur-
su wymiany z∏otego na euro na przewartoÊciowanym poziomie pociàga∏oby za sobà koniecznoÊç
dostosowania kursu realnego poprzez relatywny spadek p∏ac i cen. W rezultacie nastàpi∏oby ob-
ni˝enie aktywnoÊci gospodarczej, wzrost bezrobocia oraz spadek zysków przedsi´biorstw. W wa-
runkach znacznego przewartoÊciowania kursu powrót do stanu równowagi móg∏by trwaç nawet
kilkanaÊcie lat, jak w przypadku by∏ej NRD (Sinn 2000).

WÊród czynników zwi´kszajàcych ryzyko uczestnictwa w ERM II nale˝y równie˝ wskazaç
na tradycyjne zagro˝enia towarzyszàce realizacji polityki kursowej w warunkach jej ograniczonej
autonomii. Kryzysy walutowe, które w ostatnich latach dotkn´∏y gospodarki wielu krajów rozwi-
jajàcych si´, pokaza∏y, ˝e utrzymywanie quasi-sztywnego kursu walutowego w warunkach swo-
bodnego przep∏ywu kapita∏u mo˝e prowadziç do ataków spekulacyjnych. Niemal zawsze koƒczà
si´ one znaczàcym uszczupleniem rezerw dewizowych kraju i dewaluacjà. Jak wspomniano, sto-
sowanie luênej polityki fiskalnej i restrykcyjnej polityki monetarnej stwarza Êrodowisko sprzyjajà-
ce spekulacjom na rynku walutowym. Ataki spekulacyjne, jak te na w´gierskim rynku walutowym
w 2003 r., potwierdzajà s∏usznoÊç powy˝szych wniosków.

Presja na rynku walutowym mo˝e, co warto podkreÊliç, pojawiç si´ równie˝ w warunkach
stosunkowo korzystnego uk∏adu polityki makroekonomicznej. Jej wystàpieniu mo˝e sprzyjaç dà-
˝enie uczestników rynku by przetestowaç zdolnoÊç banku centralnego do ograniczenia ujemnych
odchyleƒ kursu od parytetu centralnego. Realizacja takiej polityki kursowej by∏aby spójna z do-
tychczas stosowanà interpretacjà kryterium stabilnoÊci kursu walutowego (interpretacja kryte-
rium kursowego zosta∏a omówiona szerzej w aneksie 1). Dlatego dla ograniczenia napi´ç na ryn-
ku walutowym w ramach ERM II niezb´dne jest pozyskanie zaufania rynków finansowych do pro-
wadzonej polityki makroekonomicznej. Jednà z najwa˝niejszych przes∏anek wiarygodnoÊci poli-
tyki kursowej jest odpowiedni kszta∏t polityki fiskalnej. Je˝eli rynki finansowe uznajà, ˝e realizo-
wana przez rzàd polityka nie zapewni spe∏nienia kryterium fiskalnego, to znaczàco obni˝y si´
przekonanie o mo˝liwoÊci wejÊcia do strefy euro, wzroÊnie premia za ryzyko i odp∏ynie cz´Êç in-
westycji portfelowych76. Utrata zaufania doprowadzi do pojawienia si´ presji na deprecjacj´ z∏o-
tego, która mo˝e w ostatecznoÊci zmusiç bank centralny do zdewaluowania parytetu. W ten spo-
sób niska wiarygodnoÊç polityki fiskalnej mo˝e przyczyniç si´ do niespe∏nienia kursowego kryte-
rium konwergencji i odsunàç cz∏onkostwo w strefie euro nawet na wiele lat, gdy˝ odbudowanie
zaufania rynków jest zazwyczaj procesem d∏ugotrwa∏ym. 

75 Klasycznym tego przyk∏adem by∏y ataki spekulacyjne na funta brytyjskiego, które przyczyni∏y si´ do kryzysu w latach
1992-1993 oraz doprowadzi∏y do dewaluacji brytyjskiej waluty. Ich przyczynà by∏o ustalenie parytetu funta na przewarto-
Êciowanym poziomie (Driver, Wren-Lewis 1998). 
76 NiepewnoÊç co do spe∏nienia przez Grecj´ kryterium inflacyjnego i – w konsekwencji – uzyskania cz∏onkostwa w strefie
euro spowodowa∏a masowy odp∏yw kapita∏u w pierwszej po∏owie 2000 r. Wymusi∏o to interwencje walutowe Banku Gre-
cji w obronie kursu drachmy (Bank of Greece 2001).
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Ramka 9. Koncepcje i estymacja kursu d∏ugookresowej równowagi

Najstarszà koncepcjà kursu równowagi jest teoria parytetu si∏y nabywczej (ang. Purcha-
sing Power Parity – PPP). Zgodnie z PPP, nominalny kurs walutowy mi´dzy dowolnymi
dwiema walutami powinien byç równy relacji si∏y nabywczej dwóch jednostek monetar-
nych. Oznacza to, ˝e kurs nominalny powinien ustaliç si´ na takim poziomie, aby ceny
w dwóch krajach by∏y jednakowe. Badania empiryczne wykazujà, ˝e kursy rzeczywiste
znaczàco i permanentnie odchylajà si´ od poziomu wynikajàcego z PPP (Edwards, Sava-
stano 1999; Froot, Rogoff 1995; Rogoff 1996). Tez´ t´ potwierdzajà równie˝ wyniki pro-
jektu International Comparison Program (ICP) organizowanego przez OECD, majàcego
na celu porównanie cen identycznych koszyków dóbr konsumpcyjnych w ró˝nych kra-
jach OECD. 

Z powodu s∏abych podstaw empirycznych teorii parytetu si∏y nabywczej nastàpi∏ rozwój
teorii rozszerzajàcych PPP. Po pierwsze, odchylenia od PPP uzasadnia si´ wyst´powaniem
efektu Balassy-Samuelsona. Na przyk∏ad Brook i Hargreaves (2001) wykazali, ˝e Êrednie
odchylenie kursu rzeczywistego od poziomu PPP dla krajów OECD w latach 1997-1999
w ponad 80% wynika ze zró˝nicowania poziomu PKB na mieszkaƒca (stanowiàcego przy-
bli˝enie efektu Balassy-Samuelsona). Drugim rozszerzeniem PPP, zaproponowanym przez
Juselius (1991) oraz Juselius i MacDonalda (2000), jest tzw. model Capital Enhanced Equ-
ilibrium Exchange Rate (CHEER), który jest syntezà PPP oraz teorii nieubezpieczonego pa-
rytetu stóp procentowych (ang. Uncovered Interest Parity – UIP). Zgodnie z CHEER, w d∏u-
gim okresie zak∏ada si´ prawdziwoÊç PPP, natomiast w krótkim okresie dopuszcza si´ od-
chylenia od PPP ze wzgl´du na niezerowy dysparytet stóp procentowych. 

Drugà metodà szacowania poziomu kursu równowagi sà modele behawioralne (ang. Be-
havioral Equilibrium Exchange Rate – BEER). Zgodnie z koncepcjà BEER, zaproponowanà
przez Faruqeego (1995) i MacDonalda (1997), kurs równowagi jest liczony na podstawie
jednorównaniowego modelu ekonometrycznego, estymowanego w ramach analizy sze-
regów niestacjonarnych. Zmiennà objaÊnianà przez model jest zazwyczaj realny efektyw-
ny kurs walutowy. WÊród zmiennych objaÊniajàcych mo˝na wyodr´bniç czynniki d∏ugo-
okresowe (aktywa zagraniczne netto, ceny handlu zagranicznego, relatywna produktyw-
noÊç) oraz czynniki krótkookresowe (dysparytet stóp procentowych, relatywny deficyt bu-
d˝etowy). Zgodnie z metodologià BEER, kurs równowagi jest zdefiniowany jako wartoÊç
teoretyczna modelu, czyli ta cz´Êç kursu realnego, która jest wyt∏umaczona przez warto-
Êci zmiennych fundamentalnych. Jednak trudno stwierdziç, czy BEER jest optymalnym
kursem dla gospodarki. Ze wzgl´du na jednorównaniowà specyfikacj´ modelu nie uzy-
skujemy bowiem odpowiedzi na pytanie o skutki ustalenia kursu bie˝àcego na poziomie
BEER, tj. czy gospodarka znalaz∏aby si´ w równowadze wewn´trznej i zewn´trznej (Isard
i in. 2001). 

Koncepcja kursu spójnego z równowagà wewn´trznà i zewn´trznà zosta∏a zaprezentowa-
na przez Williamsona (1985, 1994) w ramach tzw. fundamentalnego kursu równowagi
(ang. Fundamental Equilibrium Exchange Rate – FEER). Równowaga wewn´trzna definio-
wana jest jako zerowa wartoÊç luki popytowej (tzn. ró˝nicy mi´dzy obserwowanym a po-
tencjalnym PKB). Równowaga zewn´trzna oznacza natomiast osiàgni´cie z góry ustalone-
go poziomu salda na rachunku obrotów bie˝àcych (mo˝liwego do sfinansowania w Êred-
nim okresie nap∏ywem stabilnego kapita∏u zagranicznego). WartoÊç FEER, okreÊlana cz´-
sto mianem „kursu idealnego”, obliczana jest na podstawie makromodelu (ca∏oÊciowego
bàdê czàstkowego) gospodarki. Obliczenia obejmujà, po pierwsze, zdefiniowanie poj´cia
równowagi, tzn. okreÊlenie bie˝àcej wartoÊci luki popytowej oraz optymalnego poziomu
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Powy˝sze rozwa˝ania prowadzà do nast´pujàcych wniosków. 

Po pierwsze, w okresie poprzedzajàcym przystàpienie Polski do strefy euro niezb´dne jest
znaczne i trwa∏e zacieÊnienie polityki fiskalnej. Nieznaczny wzrost restrykcyjnoÊci tej polityki, majàcy
na celu spe∏nienie kryterium z niewielkim tylko zapasem, przy jednoczesnym zacieÊnieniu polityki pie-
ni´˝nej i wynikajàcym stàd spowolnieniu gospodarczym, mo˝e doprowadziç do przekroczenia refe-
rencyjnej wartoÊci deficytu finansów publicznych 3% PKB. Kombinacja luênej polityki fiskalnej i re-
strykcyjnej polityki monetarnej jest te˝ niekorzystna z punktu widzenia d∏ugookresowego wzrostu
gospodarczego. Co wi´cej, niedostateczne zacieÊnienie fiskalne mog∏oby doprowadziç do znacznych
napi´ç na rynku walutowym, uniemo˝liwiajàc spe∏nienie kryterium kursowego. Tymczasem uk∏ad po-
lityki makroekonomicznej w okresie uczestnictwa w systemie ERM II powinien sprzyjaç stabilizacji
kursu walutowego. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e po∏àczenie restrykcyjnej polityki fiskalnej z umiarkowa-
nie restrykcyjnà politykà pieni´˝nà tworzy optymalnà polityk´ makroekonomicznà na drodze
do cz∏onkostwa Polski w unii monetarnej. 

Po drugie, prawdopodobieƒstwo bezpiecznego pobytu w systemie ERM II zwi´kszy si´, jeÊli zo-
stanà wynegocjowane odpowiednie warunki uczestnictwa w tym mechanizmie. Ustalenia te dotyczà
zarówno wyboru parytetu centralnego zbli˝onego do d∏ugookresowego kursu równowagi, jak i sze-
rokiego pasma dopuszczalnych wahaƒ. 

Po trzecie, zwa˝ywszy na tradycyjnie wyst´pujàce zagro˝enia zwiàzane z realizacjà polityki kur-
sowej w warunkach systemu quasi-sztywnego kursu walutowego, okres uczestnictwa z∏otego w sys-
temie ERM II powinien byç mo˝liwie krótki. Do tego wniosku prowadzi równie˝ dotychczasowa inter-
pretacja kryterium kursowego, akcentujàca wi´kszà tolerancj´ dla aprecjacji kursu w stosunku do cen-
tralnego parytetu. Oznacza to, ˝e w przypadku opóêniania wejÊcia do strefy euro polityka pieni´˝na
powinna byç, tak jak dotychczas, prowadzona w warunkach re˝imu p∏ynnego kursu walutowego. 

4.2. Symulacja ró˝nych wariantów polityki makroekonomicznej

ZasadnoÊç przedstawionych wy˝ej wniosków dotyczàcych optymalnego kszta∏tu polityki makro-
ekonomicznej na drodze do cz∏onkostwa w strefie euro potwierdzajà symulacje przeprowadzone
z wykorzystaniem modelu ECMOD. Celem symulacji by∏a próba okreÊlenia kierunku optymalnej poli-
tyki makroekonomicznej z punktu widzenia spe∏nienia dwóch kryteriów z Maastricht – inflacyjnego
i kursowego. Przeanalizowano dwa scenariusze polityki makroekonomicznej. W pierwszym – scena-
riuszu fiskalnym – zmienia∏y si´ jedynie instrumenty polityki fiskalnej, natomiast w drugim – scenariu-

salda na rachunku obrotów bie˝àcych. Po drugie, na podstawie makromodelu poszukuje
si´ takiego poziomu kursu, który umo˝liwi∏by osiàgni´cie równowagi. Wielkà zaletà tego
podejÊcia, przyczyniajàcà si´ do jego popularnoÊci, jest precyzyjne zdefiniowanie poj´cia
równowagi. W odró˝nieniu od PPP i BEER, model FEER odpowiada na pytanie dotyczàce
konsekwencji ustalenia kursu bie˝àcego na poziomie kursu równowagi.

Inne modele kursu równowagi, mniej odpowiednie dla krajów przechodzàcych transfor-
macj´ gospodarczà i stanowiàce rozwini´cie wy˝ej wymienionych koncepcji, to m.in. d∏u-
gookresowa koncepcja naturalnego realnego kursu walutowego (ang. Natural Real
Exchange Rate – NatREx) zaproponowana przez Staina (1994) i model Permanentnego
Kursu Równowagi (ang. Permanent Equilibrium Exchange Rate – PEER) przedstawiony
przez Clarka i MacDonalda (1998). 
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szu monetarnym – sterowano wy∏àcznie instrumentami monetarnymi. Symulacje przeprowadzono
przy za∏o˝eniu, ˝e dla spe∏nienia kryterium inflacyjnego konieczne b´dzie obni˝enie inflacji do pozio-
mu 1,5%, a wi´c o jeden punkt procentowy poni˝ej przyj´tego przez RPP celu inflacyjnego na okres
po roku 2003, tj. 2,5% +/-1 pkt proc. Symulacje mia∏y zatem na celu okreÊlenie sposobów uzyskania
takiej Êcie˝ki inflacji, która przez rok utrzymywa∏aby si´ o 1 pkt proc. poni˝ej rzeczywistej inflacji. Po-
nadto, w obu scenariuszach za∏o˝ono uczestnictwo z∏otego w systemie ERM II w warunkach szero-
kiego pasma dopuszczalnych wahaƒ wzgl´dem centralnego parytetu (+/-15%)77.

W scenariuszu monetarnym za impuls stóp procentowych przyj´to najmniejszà ich podwy˝k´,
która pozwala∏a obni˝yç inflacj´ o 1 pkt proc., a nast´pnie utrzymaç jà na obni˝onym poziomie przez
jeden rok. Ze wzgl´du na istnienie opóênieƒ w mechanizmie transmisji polityki monetarnej podniesie-
nie stóp procentowych okaza∏o si´ konieczne ju˝ na oko∏o rok przed obni˝eniem inflacji. Przy definio-
waniu impulsu fiskalnego przyj´to, ˝e okres od jego wystàpienia do po˝àdanego obni˝enia inflacji b´-
dzie taki sam jak w przypadku impulsu monetarnego. Przyj´cie takiego za∏o˝enia by∏o konieczne, po-
niewa˝ manipulujàc wielkoÊcià impulsu fiskalnego mo˝na wp∏ywaç na poziom inflacji w ró˝nych ho-
ryzontach. Gdy impuls jest du˝y (np. zmniejszenie wydatków rzàdowych o 5% PKB), wówczas spadek
inflacji o 1 pkt proc. nast´puje niemal natychmiast. Natomiast, gdy impuls fiskalny jest niewielki, in-
flacja spada znacznie wolniej, a osiàgni´cie jej spadku o 1 pkt proc. jest mo˝liwe w d∏u˝szym hory-
zoncie czasowym.

W momencie wejÊcia do systemu ERM II w centrum uwagi znajdzie si´ kurs walutowy i jego
stabilnoÊç. Nasuwa si´ zatem pytanie, jak koniecznoÊç obni˝enia inflacji o 1 pkt proc. wp∏ynie na za-
chowanie kursu walutowego. Obni˝enie inflacji o 1 pkt proc. mo˝e nastàpiç w wyniku zacieÊnienia
polityki fiskalnej lub polityki pieni´˝nej. Jednak skutki obu rodzajów polityki dla kursu walutowego mo-
gà byç zró˝nicowane, odmienne sà bowiem kana∏y ich oddzia∏ywania. 

W przypadku zacieÊnienia polityki fiskalnej przez ograniczenie wydatków rzàdowych, reakcja
zagregowanego popytu nast´puje natychmiast. Skala poczàtkowego spadku PKB odpowiada skali re-
dukcji wydatków publicznych. Zmiany PKB wywo∏ane zacieÊnieniem polityki fiskalnej prowadzà w dal-
szej kolejnoÊci (poprzez luk´ popytowà) do spadku inflacji, a nast´pnie aprecjacji kursu walutowego.
W dalszej perspektywie wzrost oszcz´dnoÊci krajowych wynikajàcy ze zmniejszenia deficytu bud˝eto-
wego sprzyja zwi´kszeniu dynamiki PKB. 

Ograniczenie deficytu bud˝etowego wp∏ywa na kurs walutowy równie˝ poprzez redukcj´ po-
trzeb po˝yczkowych bud˝etu i zwiàzane z tym zmniejszenie emisji skarbowych papierów wartoÊcio-
wych, co w krótkim okresie powoduje powstanie presji deprecjacyjnej. Zmniejszenie potrzeb po˝ycz-
kowych bud˝etu powstrzymuje nap∏yw kapita∏u zagranicznego, w wyniku czego dochodzi do os∏a-
bienia kursu. 

Identyfikacja skutków wzrostu restrykcyjnoÊci polityki pieni´˝nej, czyli podwy˝szenia stóp pro-
centowych, jest w porównaniu z politykà fiskalnà bardziej skomplikowana. Okres, po jakim impuls
monetarny wp∏ywa na zagregowany popyt, jest d∏u˝szy, a skala jego wp∏ywu daje si´ zmierzyç
z mniejszà precyzjà. W dalszej kolejnoÊci zmiany zagregowanego popytu wp∏ywajà na inflacj´ oraz
kurs walutowy. Stopy procentowe oddzia∏ujà równie˝ na kurs walutowy w sposób natychmiastowy –
poprzez zmian´ dysparytetu stóp procentowych. Oznacza to, ˝e w momencie gdy niezwykle istotne
staje si´ stabilizowanie kursu, znaczàce wahania stóp procentowych mogà prowadziç do niepo˝àda-
nych jego wahaƒ.

Prezentowana symulacja pokazuje, jaki stopieƒ zacieÊnienia polityki fiskalnej (scenariusz fi-
skalny) i pieni´˝nej (scenariusz monetarny) prowadzi do obni˝ki inflacji o 1 pkt proc. i jakie sà ich

77 Jest to zgodne ze wspólnym stanowiskiem Rzàdu i NBP, wyra˝onym w komunikacie o pracach Mi´dzyresortowej Grupy
Roboczej ds. Integracji Polski z Unià Gospodarczà i Walutowà z dnia 8.10.2002 r. (Narodowy Bank Polski 2002).
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krótkookresowe efekty kursowe. Nale˝y podkreÊliç, ˝e celem prezentowanego badania nie jest
przedstawienie precyzyjnych prognoz kszta∏towania si´ wybranych zmiennych makroekonomicz-
nych w reakcji na wybrany wariant polityki makroekonomicznej. Pozwala ono raczej na okreÊle-
nie przybli˝onego kierunku i si∏y oddzia∏ywania polityki fiskalnej i pieni´˝nej na inflacj´ oraz kurs
walutowy.

4.2.1. Scenariusz fiskalny

W scenariuszu fiskalnym obni˝enie inflacji rocznej nast´puje na skutek ograniczenia deficytu
bud˝etowego, dokonanego poprzez obni˝enie wydatków ogó∏em sektora rzàdowego. Zmniejsze-
nie wydatków sektora publicznego, oddzia∏ujàc bezpoÊrednio na popyt wewn´trzny prowadzi
do jego zmniejszenia oraz zwi´kszenia luki popytowej. Przyczynia si´ to do obni˝enia inflacji, w re-
zultacie oddzia∏ujàc w kierunku aprecjacji kursu walutowego. Z drugiej strony redukcja deficytu bu-
d˝etowego powoduje ograniczenie emisji rzàdowych papierów wartoÊciowych, przyczyniajàc si´
do zmniejszenia presji aprecjacyjnej na kurs walutowy. Efekt netto dla kursu walutowego jest zatem
wypadkowà wymienionych czynników. Analiza symulacyjna umo˝liwi∏a przybli˝one okreÊlenie kie-
runku zachowania kursu.

Obni˝enie inflacji o 1 pkt proc. w stosunku do scenariusza bazowego wymaga ogranicze-
nia deficytu bud˝etowego, a co za tym idzie zmniejszenia wydatków rzàdowych o oko∏o 2,5% PKB
(ramka 10). Na wykresie 25 zobrazowano zadany impuls fiskalny, czyli zmian´ wydatków rzàdo-
wych w stosunku do scenariusza bazowego. Wykres 26 przedstawia ró˝nic´ inflacji rocznej mi´-
dzy scenariuszem bazowym i scenariuszem zacieÊnienia polityki fiskalnej. Zgodnie z za∏o˝eniami

Ramka 10. Jak ograniczyç wydatki sektora publicznego?

Osiàgni´cie trwa∏ego, znaczàcego ograniczenia deficytu finansów publicznych jest w Pol-
sce mo˝liwe tylko poprzez podj´cie szeroko zakrojonych dzia∏aƒ po stronie wydatkowej.
Mi´dzynarodowe organizacje gospodarcze, takie jak Bank Âwiatowy, Mi´dzynarodowy
Fundusz Walutowy oraz OECD, wielokrotnie wskazywa∏y, ˝e istniejà w Polsce znaczne
mo˝liwoÊci racjonalizacji wydatków publicznych, przede wszystkim w sferze socjalnej.
Kompleksowe propozycje reformy wydatków publicznych zosta∏y przedstawione w rapor-
cie Banku Âwiatowego pt. „Strategia finansów publicznych na rzecz wzrostu. Analiza wy-
datków publicznych” (World Bank 2003a). Raport ten wskazuje na potrzeb´ oraz mo˝li-
woÊç ograniczenia salda pierwotnego bud˝etu paƒstwa o 3,5% PKB. Aby jednak osiàgnàç
takie dostosowanie, niezb´dne jest wczeÊniejsze podj´cie odpowiednich inicjatyw legisla-
cyjnych. Niektóre z nich mogà przynieÊç znaczàce efekty dopiero w Êrednim okresie, co
u∏atwi∏oby obni˝enie wydatków sektora publicznego w czasie uczestnictwa w systemie
ERM II. Poni˝ej zaprezentowano zalecane dzia∏ania.

Obszar
– propozycja reformy

–  konsekwencje finansowe

Emerytury
– ujednolicenie wieku emerytalnego dla kobiet i m´˝czyzn

– oszcz´dnoÊci w d∏ugim okresie
– podniesienie wieku uprawniajàcego do wczesnej emerytury

– 0,4% PKB 
– utrudnienie ∏àczenia wczesnej emerytury z zatrudnieniem
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przyj´tymi w symulacji, inflacja osiàga po˝àdany poziom po czterech kwarta∏ach od wystàpienia
impulsu. Reakcj´ kursu walutowego ilustruje wykres 27. W poczàtkowym okresie nast´puje jego
nieznaczna deprecjacja, która jest bezpoÊrednim skutkiem redukcji deficytu bud˝etowego a na-
st´pnie kurs umacnia si´ w wyniku spadku inflacji. 

Poczàtkowo obserwowana deprecjacja kursu walutowego wywo∏uje presj´ inflacyjnà, na-
tomiast zmniejszenie popytu wewn´trznego wp∏ywa na ograniczenie inflacji. Wspó∏istnienie tych
dwóch tendencji sprawia, ˝e obni˝enie inflacji o 1 pkt proc. wymaga wi´kszego ograniczenia po-
pytu wewn´trznego ni˝ w przypadku scenariusza monetarnego. W∏aÊnie ten efekt jest przyczy-
nà wi´kszego krótkookresowego kosztu obni˝enia inflacji w wariancie fiskalnym, omówionego
szczegó∏owo w rozdziale 2.2.

– trudne do oszacowania

Renty
– wprowadzenie Êwiadczeƒ okresowych i weryfikacja wszystkich Êwiadczeƒ do˝y-

wotnich
– potencjalnie bardzo du˝e – ograniczenie liczby rencistów o 10% daje rocz-

ne oszcz´dnoÊci w wysokoÊci 0,34% PKB

Kasa Rolniczych Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
– przeniesienie rolników posiadajàcych du˝e gospodarstwa z KRUS do ZUS, wykorzy-

stanie dop∏at bezpoÊrednich z UE w celu zminimalizowania kosztów reformy
– oko∏o 0,6% PKB 

Pomoc spo∏eczna
– racjonalizacja systemu pomocy spo∏ecznej i usprawnienie kryteriów przydzia∏u

Êwiadczeƒ
– 0,2-0,3% PKB 

Zasi∏ki chorobowe
– obni˝enie stopy zastàpienia, zw∏aszcza dla d∏u˝szych okresów zwolnieƒ 

– 0,5% PKB 
– wyd∏u˝enie okresu bezzasi∏kowego powy˝ej 5 dni

– trudne do oszacowania

S∏u˝ba zdrowia
– powiàzanie systemu finansowania szpitali z charakterem i zakresem Êwiadczonych

us∏ug
– promowanie stosowania leków generycznych oraz racjonalizacja zasad refundacji

leków
–0,2-0,3% PKB 

Rolnictwo
– restrukturyzacja wydatków i wykorzystanie Êrodków unijnych zamiast krajowych

– 0,5% PKB 

Ponadto, raport Banku Âwiatowego wskazuje na mo˝liwoÊç osiàgni´cia znaczàcych
oszcz´dnoÊci w d∏u˝szej perspektywie poprzez niezb´dnà konsolidacj´ bud˝etu paƒstwa
oraz usprawnienie zarzàdzania Êrodkami publicznymi i kontroli nad nimi.
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4.2.2. Scenariusz monetarny

W scenariuszu monetarnym obni˝enie inflacji o 1 pkt proc. jest wynikiem wzrostu restrykcyjno-
Êci polityki pieni´˝nej. Wy˝sze stopy procentowe przez ograniczenie zagregowanego popytu powo-
dujà spadek inflacji, a poprzez to aprecjacj´ kursu. Wp∏yw stóp na kurs walutowy jest równie˝ bezpo-
Êredni – kurs wzmacnia si´ na skutek zwi´kszenia dysparytetu stóp w kraju i za granicà. 

Przeprowadzone symulacje sugerujà, ˝e obni˝enie inflacji o 1 pkt proc. mo˝na uzyskaç po-
przez podniesienie stóp procentowych o oko∏o 1,5 pkt. proc. Zastosowany w symulacji impuls mo-
netarny zosta∏ przedstawiony na wykresie 28. Obni˝enie rocznej inflacji, które nastàpi∏oby w wa-
runkach podwy˝szenia stóp o oko∏o 1,5 pkt. proc. wzgl´dem scenariusza bazowego, zosta∏o przed-
stawione na wykresie 26. Oczekiwanà skal´ obni˝enia inflacji osiàga si´ po czterech kwarta∏ach
od wprowadzenia impulsu w postaci podwy˝szenia stóp. Skutki scenariusza monetarnego dla kur-
su walutowego obrazuje wykres 27. Kurs ulega aprecjacji, której skala jest istotnie wy˝sza w wa-
riancie monetarnym ni˝ w scenariuszu fiskalnym. Aprecjacja kursu os∏abia presj´ inflacyjnà, dlatego
uzyskanie spadku inflacji jest mo˝liwe przy ni˝szej ni˝ w wariancie fiskalnym skali ograniczenia po-
pytu wewn´trznego.

4.2.3. Wnioski

Przeprowadzona analiza symulacyjna mia∏a na celu zobrazowanie skali zagro˝eƒ dla stabilno-
Êci kursu walutowego wynikajàcych z koniecznoÊci spe∏nienia przez Polsk´ inflacyjnego kryterium
z Maastricht. Spe∏nienie tego kryterium b´dzie prawdopodobnie wymaga∏o obni˝enia inflacji poni˝ej
celu inflacyjnego wyznaczonego przez RPP. Szacunki wskazujà, ˝e konieczna skala obni˝ki mo˝e wy-
nosiç oko∏o 1 pkt. proc. Obni˝enie inflacji mo˝na uzyskaç zarówno przy wykorzystaniu narz´dzi poli-
tyki monetarnej, jak i polityki fiskalnej. Dlatego te˝ przeanalizowano dwa scenariusze.

Wyniki symulacji wykaza∏y, ˝e osiàgni´ciu po˝àdanego obni˝enia inflacji w scenariuszu fiskal-
nym towarzyszy mniejsza skala napi´ç kursowych ni˝ w scenariuszu monetarnym. Znacznie silniejsza
presja aprecjacyjna, ujawniajàca si´ w scenariuszu monetarnym, mo˝e sprzyjaç spekulacji na rynku wa-
lutowym i uniemo˝liwiç spe∏nienie kryterium inflacyjnego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego
kursu walutowego. 

Scenariusz fiskalny uczestnictwa w ERM II dzi´ki generowaniu mniejszej aprecjacji kursu walu-
towego wydaje si´ wi´c bezpieczniejszy ni˝ scenariusz monetarny. Potwierdza to sformu∏owany wy-
˝ej wniosek, ˝e najlepszà strategià polityki makroekonomicznej w czasie uczestnictwa w systemie
ERM II by∏aby wspó∏praca w∏adz fiskalnych i monetarnych w celu osiàgni´cia policy mix charakteryzu-
jàcej si´ silnym zacieÊnieniem fiskalnym przy umiarkowanie restrykcyjnej polityce pieni´˝nej. Opisana
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symulacja zosta∏a przeprowadzona metodà in-sample78. Skala zastosowanych impulsów oraz reakcje
kursu walutowego mogà si´ wi´c ró˝niç od tych, które wystàpià w przysz∏oÊci. Przy interpretacji wy-
ników symulacji wi´kszà wag´ nale˝y zatem przypisaç opisanym kierunkom zmian inflacji oraz kursu
walutowego ni˝ konkretnym wartoÊciom liczbowym. 

4.3. Podsumowanie

Polityka makroekonomiczna prowadzona w Polsce w okresie poprzedzajàcym przystàpienie
do strefy euro b´dzie musia∏a zapewniç jednoczesnà realizacj´ wszystkich kryteriów nominalnej kon-
wergencji w warunkach uczestnictwa w systemie ERM II. Polityka ta powinna byç zorientowana
na ograniczanie zagro˝eƒ p∏ynàcych ze sprzecznoÊci pomi´dzy stabilizowaniem kursu walutowego
a utrzymywaniem niskiej inflacji. Realizacja tych celów b´dzie uwarunkowana spe∏nieniem nast´pujà-
cych warunków:

• W okresie uczestnictwa w systemie ERM II Polska powinna prowadziç restrykcyjnà polityk´
fiskalnà wraz z umiarkowanie restrykcyjnà politykà pieni´˝nà. Taki uk∏ad polityki makroeko-
nomicznej b´dzie sprzyjaç jednoczesnemu spe∏nieniu wszystkich kryteriów konwergencji.
Kombinacja restrykcyjnej polityki fiskalnej i umiarkowanie restrykcyjnej polityki pieni´˝nej
jest równie˝ korzystniejsza z punktu widzenia d∏ugofalowego wzrostu gospodarczego
od kombinacji charakteryzujàcej si´ luênà politykà fiskalnà. 

• W celu realizacji scenariusza silnego zacieÊnienia polityki fiskalnej, przyjmujàcego form´ ogra-
niczenia wydatków publicznych, niezb´dne jest przeprowadzenie odpowiednich reform. Ze
wzgl´du na d∏ugi horyzont czasowy konieczny do pe∏nego ujawnienia si´ skutków reformy
wydatków publicznych powinno si´ jà rozpoczàç ze znacznym wyprzedzeniem. 

• Parytet centralny z∏otego do euro w systemie ERM II powinien zostaç ustalony na poziomie
zgodnym z kursem d∏ugookresowej równowagi, gwarantujàcym zachowanie równowagi we-
wn´trznej przy jednoczesnym utrzymywaniu salda obrotów bie˝àcych na poziomie mo˝liwym
do sfinansowania nap∏ywem stabilnego kapita∏u zagranicznego. Ustalenie kursu parytetowe-
go na w∏aÊciwym poziomie b´dzie sprzyjaç stabilizacji nominalnego kursu walutowego
w okresie uczestnictwa w systemie ERM II.

• DoÊwiadczenia krajów realizujàcych polityk´ pieni´˝nà w warunkach quasi-sztywnego kur-
su walutowego wskazujà, ˝e system ten nara˝ony jest na ataki spekulacyjne. Prawdopodo-
bieƒstwo wystàpienia zaburzeƒ na rynku walutowym w okresie uczestnictwa w systemie
ERM II pot´guje równie˝ stosowana dotychczas interpretacja kryterium kursowego, akcen-
tujàca wi´kszà tolerancj´ dla aprecjacji kursu w stosunku do centralnego parytetu. W kon-
sekwencji okres uczestnictwa Polski w systemie ERM II powinien byç jak najkrótszy,
a uczestnictwo to powinno mieç miejsce w ramach szerokiego pasma dopuszczalnych wa-
haƒ wzgl´dem centralnego parytetu (+/-15%). Ponadto, do chwili w∏àczenia z∏otego
do tego systemu polityka pieni´˝na powinna byç prowadzona w warunkach p∏ynnego kur-
su walutowego.

78 Zgodnie z metodà symulacji in-sample (wewnàtrz próby) Êcie˝ki niektórych zmiennych egzogenicznych (tych, na których
nie zosta∏ zadany impuls) nie zmieni∏y si´ wzgl´dem zaobserwowanych wartoÊci. Reakcje w modelu obserwuje si´ poprzez
porównanie nowych Êcie˝ek zmiennych endogenicznych z ich Êcie˝kami w wariancie bazowym.
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Uzyskanie cz∏onkostwa w Unii Europejskiej stwarza Polsce mo˝liwoÊç uczestniczenia w kolejnym
etapie integracji gospodarczej, jakim jest przystàpienie do strefy euro. Choç z formalnego punktu wi-
dzenia zastàpienie z∏otego wspólnà europejskà walutà jest przesàdzone, Polska zachowa swobod´
wyboru terminu akcesji do unii monetarnej. Jednà z najwa˝niejszych przes∏anek tego wyboru jest bi-
lans korzyÊci i zagro˝eƒ zwiàzanych z wprowadzeniem euro. Integracja monetarna Polski z krajami
cz∏onkowskimi strefy euro nie b´dzie jednak mo˝liwa bez spe∏nienia monetarnych i fiskalnych kryte-
riów zbie˝noÊci zapisanych w Traktacie. Dlatego ocenie korzyÊci i kosztów wprowadzenia euro musi
towarzyszyç odpowiedê na pytanie o po˝àdany kszta∏t polityki makroekonomicznej na drodze
do cz∏onkostwa w unii monetarnej. Polityka ta powinna zagwarantowaç spe∏nienie wszystkich kryte-
riów zbie˝noÊci przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i zagro˝eƒ towarzyszàcych osiàganiu nomi-
nalnej konwergencji.

Zasadniczym kosztem zwiàzanym z wprowadzeniem euro w Polsce jest utrata autonomii poli-
tyki monetarnej. Z chwilà przystàpienia do strefy euro Narodowy Bank Polski straci mo˝liwoÊç swo-
bodnego kszta∏towania stóp procentowych. Przystàpienie do unii monetarnej oznacza równie˝ rezy-
gnacj´ z wykorzystywania stabilizujàcych w∏aÊciwoÊci p∏ynnego kursu walutowego. W konsekwencji
niezale˝na polityka stopy procentowej i swobodnie kszta∏tujàcy si´ kurs walutowy nie b´dà mog∏y byç
wykorzystywane do stabilizowania koniunktury w warunkach asymetrycznych wstrzàsów oddzia∏ujà-
cych na polskà gospodark´. Brak mo˝liwoÊci prowadzenia antycyklicznej polityki pieni´˝nej po wpro-
wadzeniu euro rodzi z kolei ryzyko nasilenia si´ wahaƒ produkcji, zatrudnienia i dochodów gospo-
darstw domowych oraz zwiàzanego z tym obni˝enia si´ dobrobytu. Konieczna jest wi´c ocena, czy
wspólna polityka pieni´˝na i kursowa Europejskiego Banku Centralnego, kszta∏towana pod wp∏ywem
sytuacji gospodarczej w ca∏ej strefie euro, b´dzie odpowiednia dla polskiej gospodarki. 

O ile nie ulega wàtpliwoÊci, ̋ e rezygnacja z niezale˝nej polityki stopy procentowej oznacza utra-
t´ skutecznego instrumentu ∏agodzenia wahaƒ koniunkturalnych, o tyle skutecznoÊç p∏ynnego kursu
walutowego jako stabilizatora procesów gospodarczych w gospodarce otwartej podlega istotnym
ograniczeniom. Zarówno teoria kursu walutowego, jak i wyniki badaƒ empirycznych wskazujà, ˝e
w warunkach swobody przep∏ywów kapita∏owych dostosowawcze w∏aÊciwoÊci kursu walutowego sà
ograniczone. W takiej sytuacji, w systemie p∏ynnego kursu walutowego poziom kursu nie zawsze jest
spójny z gospodarczymi fundamentami odzwierciedlajàcymi bie˝àcy i przysz∏y stan gospodarki. Roz-
bie˝noÊci te mogà byç znaczne i d∏ugotrwa∏e, co sprawia, ˝e kurs walutowy per se mo˝e byç êród∏em
szoków asymetrycznych. Pozwala to wyciàgnàç wniosek, ˝e koszt utraty p∏ynnego kursu walutowego
jest przeceniany w teorii integracji monetarnej. W efekcie strata zwiàzana z rezygnacjà z autonomicz-
nej polityki pieni´˝nej b´dzie w przypadku Polski prawdopodobnie mniejsza, ni˝ wynika∏oby to z ana-
lizy stopnia spe∏nienia przez Polsk´ tradycyjnych kryteriów optymalnego obszaru walutowego.

Ocena kosztu utraty niezale˝noÊci polityki pieni´˝nej zale˝y m.in. od tego, czy polska gospodar-
ka dysponuje alternatywnymi – w stosunku do autonomicznej polityki pieni´˝nej – mechanizmami do-
stosowawczymi neutralizujàcymi skutki ewentualnych wstrzàsów. W Êwietle omówionych w Raporcie
wyników badaƒ empirycznych, obserwowany stopieƒ elastycznoÊci krajowego rynku pracy nie daje
gwarancji, ˝e skutki ewentualnych wstrzàsów asymetrycznych oddzia∏ujàcych na polskà gospodark´
b´dà skutecznie neutralizowane przez dostosowania w sferze p∏ac oraz przep∏ywy si∏y roboczej. Mo˝-
na jednak oczekiwaç, ˝e proces integracji z europejskimi strukturami gospodarczymi, której towarzy-
szyç b´dzie stopniowe znoszenie barier swobodnego przep∏ywu si∏y roboczej z Polski do krajów stre-
fy euro oraz wyeliminowanie mo˝liwoÊci dostosowaƒ kursowych z chwilà wprowadzenia euro, stanie
si´ bodêcem do zwi´kszenia elastycznoÊci rynku pracy. Z kolei skutecznoÊç polityki fiskalnej w ∏agodze-
niu wahaƒ produkcji i zatrudnienia po przystàpieniu do strefy euro b´dzie zale˝eç od tego, czy uda
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si´ ograniczyç utrzymujàcy si´ w ostatnich latach wysoki i narastajàcy strukturalny deficyt sektora fi-
nansów publicznych. Wymaga to niezw∏ocznego podj´cia reformy finansów publicznych, koncentru-
jàcej si´ na ograniczeniu wydatków sektora publicznego. Do zmniejszenia strukturalnej nierównowa-
gi fiskalnej, a tym samym zwi´kszenia przestrzeni dzia∏ania automatycznych stabilizatorów fiskalnych,
powinno si´ równie˝ przyczyniç obj´cie Polski postanowieniami Paktu StabilnoÊci i Wzrostu od chwili
uzyskania cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. W sumie wi´c niewielka obecnie skutecznoÊç alternatyw-
nych w stosunku do kursu walutowego mechanizmów dostosowawczych powinna si´ zwi´kszaç
w miar´ pog∏´biania si´ integracji gospodarczej mi´dzy Polskà a strefà euro. Ograniczy to koszt zwià-
zany z utratà autonomii polityki pieni´˝nej.

Koszt rezygnacji z niezale˝nej polityki pieni´˝nej jest w Polsce z∏agodzony dzi´ki wyst´powaniu
silnych powiàzaƒ gospodarczych z krajami strefy euro. Od poczàtku lat 90. udzia∏ wymiany handlo-
wej w PKB Polski systematycznie wzrasta, a strefa euro jest naszym g∏ównym partnerem handlowym.
Poprawia si´ równie˝ struktura wymiany handlowej mi´dzy Polskà a krajami strefy euro, tzn. wzrasta
udzia∏ handlu wewnàtrzga∏´ziowego. Procesy te sà êród∏em stosunkowo silnej zbie˝noÊci cykli ko-
niunkturalnych w Polsce i strefie euro. Tendencja ta powinna si´ wzmocniç po uzyskaniu cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej, stanowiàcego impuls do nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich oraz
zwiàzanego z tym zmniejszenia luki technologicznej dzielàcej Polsk´ od krajów strefy euro. Zmiany te,
wraz z oczekiwanà po wprowadzeniu euro intensyfikacjà wymiany handlowej mi´dzy Polskà a kraja-
mi wspólnego obszaru walutowego, powinny doprowadziç do stopniowego wzmocnienia synchroni-
zacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Daje to podstaw´ do stwierdzenia, ˝e po uzyska-
niu cz∏onkostwa w unii monetarnej ryzyko wystàpienia znacznych wstrzàsów dotykajàcych polskiej go-
spodarki i asymetrycznych w stosunku do strefy euro mo˝na oceniç jako niskie. W efekcie mo˝na ocze-
kiwaç, ˝e cykliczne wahania produkcji i zatrudnienia w Polsce b´dà stosunkowo silnie skorelowane
z wahaniami koniunktury w strefie euro. W konsekwencji, wspólna polityka pieni´˝na EBC powinna
okazaç si´ skutecznym instrumentem ich ∏agodzenia.

W Raporcie przedstawiono równie˝ oszacowanie krótkookresowego kosztu spe∏nienia przez
Polsk´ inflacyjnego kryterium konwergencji z Maastricht. Koszt ten wynika z ewentualnej konieczno-
Êci obni˝enia inflacji poni˝ej poziomu ciàg∏ego celu inflacyjnego. Obni˝enie to mo˝e, choç nie musi,
okazaç si´ warunkiem osiàgni´cia przez Polsk´ zbie˝noÊci w zakresie kryterium inflacyjnego. Przedsta-
wione w Raporcie symulacje wskazujà, ˝e zmniejszeniu inflacji do poziomu ni˝szego od wartoÊci re-
ferencyjnej towarzyszyç b´dzie obni˝enie poziomu PKB w ciàgu dwóch lat ∏àcznie o oko∏o 0,3–0,8 pkt.
proc. w stosunku do scenariusza z wy˝szà inflacjà. W efekcie przejÊciowo obni˝y si´ tempo wzrostu
gospodarczego. Wynik ten zosta∏ uzyskany przy ostro˝nym za∏o˝eniu ukszta∏towania si´ wartoÊci re-
ferencyjnej dla inflacji na stosunkowo niskim poziomie. Nie mo˝na jednak wykluczyç, ˝e wartoÊç ta
b´dzie wy˝sza. Kryterium inflacyjne mog∏oby wówczas zostaç spe∏nione przy ni˝szym koszcie w po-
staci zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego.

Cz∏onkostwo Polski w obszarze wspólnej waluty daje mo˝liwoÊç uzyskania licznych korzyÊci, ja-
kie niesie ze sobà integracja monetarna. BezpoÊrednim nast´pstwem wprowadzenia euro w Polsce b´-
dzie eliminacja ryzyka kursowego oraz zmniejszenie kosztów transakcyjnych ponoszonych przez
przedsi´biorstwa i gospodarstwa domowe w wyniku utrzymywania si´ kursu z∏otego do euro. Elimi-
nacja ryzyka kursowego przyczyni si´ do obni˝enia stóp procentowych i, w konsekwencji, spadku
kosztu kapita∏u. Stanie si´ ona równie˝ impulsem do o˝ywienia wymiany handlowej Polski ze strefà
euro oraz zwi´kszonego nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich. Procesom tym towarzyszyç
b´dzie zwi´kszenie konkurencji i integracja rynków finansowych Polski i strefy euro. ¸àcznym efektem
tych zmian b´dzie wzrost inwestycji, poprawa wydajnoÊci pracy i przyspieszenie rozwoju gospodar-
czego w Polsce.

Przystàpienie do strefy euro oznacza równie˝ nieodwracalne wyeliminowanie ryzyka kryzysu
walutowego. W po∏àczeniu ze wzrostem wiarygodnoÊci polityki makroekonomicznej wyeliminowanie
zagro˝enia kryzysem walutowym powinno przyczyniç si´ do istotnego obni˝enia ryzyka makroekono-
micznego w Polsce. Makroekonomiczna stabilnoÊç b´dzie sprzyjaç nap∏ywowi kapita∏u i modernizacji
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polskiej gospodarki. JednoczeÊnie, po wprowadzeniu euro niski poziom oszcz´dnoÊci krajowych
w Polsce przestanie byç przeszkodà na drodze do trwa∏ego przyspieszenia wzrostu gospodarczego.
Umo˝liwi to zwi´kszenie stopy inwestycji bez ryzyka za∏amania kursu waluty krajowej w przypadku
wystàpienia wahaƒ w nap∏ywie kapita∏u zagranicznego.

Przedstawione w Raporcie symulacje wskazujà, ˝e w wyniku trwa∏ego obni˝enia ceny kapita∏u,
które nastàpi po uzyskaniu cz∏onkostwa we wspólnym obszarze walutowym, tempo wzrostu gospo-
darczego w Polsce zwi´kszy si´ o oko∏o 0,2 pkt. proc. rocznie. Do 2030 r. przyniesie to ∏àczny wzrost
PKB o oko∏o 6%. Przy uwzgl´dnieniu dodatkowych efektów wzrostowych, zwiàzanych z nap∏ywem
bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, tempo wzrostu gospodarczego b´dzie wy˝sze o oko∏o 0,4
pkt. proc. rocznie. W efekcie, do 2030 r. poziom PKB zwi´kszy si´ o oko∏o 12% w stosunku do scena-
riusza pozostawania poza strefà euro. Szacunki te dotyczà scenariusza, w którym Polska przystàpi∏a-
by do unii monetarnej w 2007 r. Wyniki symulacji wskazujà równie˝, ˝e korzyÊci dla wzrostu gospo-
darczego zwiàzane z wprowadzeniem euro b´dà tym wi´ksze, im wczeÊniej nastàpi akcesja do unii
monetarnej. Szybszemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszyç b´dzie znaczàce zwi´kszenie dyna-
miki dochodów gospodarstw domowych, umo˝liwiajàce trwa∏e podniesienie poziomu konsumpcji.

Analizowany w Raporcie wp∏yw euro na dynamik´ PKB ma charakter ostro˝nego szacunku. Nie
uwzgl´dnia on potencjalnych impulsów wzrostowych zwiàzanych ze wzrostem handlu zagraniczne-
go, konkurencji i integracjà rynków finansowych. Choç efekty te trudno precyzyjnie zmierzyç, z pew-
noÊcià wzmocnià one oddzia∏ywanie impulsu wzrostowego wywo∏anego spadkiem stóp procento-
wych i nap∏ywem zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e przedstawio-
ny wy˝ej szacunkowy wp∏yw cz∏onkostwa w unii monetarnej na d∏ugookresowe tempo wzrostu go-
spodarczego w Polsce trzeba traktowaç jako dolnà granic´ mo˝liwych do osiàgni´cia korzyÊci.

W Raporcie przedstawiono równie˝ dyskusj´ dotyczàcà ró˝nych wariantów polityki makroeko-
nomicznej w okresie poprzedzajàcym przystàpienie do strefy euro. Polityka ta b´dzie podporzàdkowa-
na realizacji wszystkich kryteriów nominalnej konwergencji przy jednoczesnym ograniczeniu swobody
polityki kursowej w ramach uczestnictwa w systemie ERM II. W szczególnoÊci konieczne b´dzie zacie-
Ênienie polityki makroekonomicznej, warunkujàce obni˝enie inflacji przy jednoczesnym zachowaniu
stabilnoÊci kursu walutowego i spe∏nieniu fiskalnego kryterium zbie˝noÊci. Utrzymanie stabilnego kur-
su walutowego mo˝e byç dodatkowo utrudnione ze wzgl´du na prawdopodobnà koniecznoÊç ogra-
niczania ujemnych odchyleƒ kursu z∏otego od kursu parytetowego w okresie uczestnictwa w ERM II.
Przedstawiona w Raporcie analiza wskazuje, ˝e optymalnym uk∏adem polityki makroekonomicznej,
pozwalajàcej na jednoczesnà realizacj´ wymienionych wy˝ej celów, jest restrykcyjna polityka fiskalna
i umiarkowanie restrykcyjna polityka pieni´˝na. Ponadto, uk∏ad taki lepiej s∏u˝y d∏ugofalowemu wzro-
stowi gospodarczemu ni˝ kombinacja odwrotna.

Przedstawiona w Raporcie analiza prowadzi do nast´pujàcych wniosków:

• Bilans korzyÊci i kosztów, które mo˝e przynieÊç Polsce wprowadzenie wspólnej europejskiej
waluty, jest pozytywny. Ocena kosztu zwiàzanego z ewentualnym wzrostem wahaƒ koniunk-
tury po wprowadzeniu euro wskazuje, ˝e jest on stosunkowo niski – zwa˝ywszy na wysoki
stopieƒ integracji gospodarczej pomi´dzy Polskà a strefà euro, ograniczonà skutecznoÊç kur-
sowego mechanizmu dostosowawczego i prawdopodobne zwi´kszenie skutecznoÊci mecha-
nizmów dostosowawczych w sferze rynku pracy i polityki fiskalnej po przystàpieniu do UE
i strefy euro. Niewielkie jest zatem ryzyko, ˝e polityka EBC b´dzie nieodpowiednia dla polskiej
gospodarki. Z kolei ewentualny koszt zwiàzany z przejÊciowym obni˝eniem tempa wzrostu
gospodarczego w wyniku realizacji inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci jest z nawiàzkà kompen-
sowany przez d∏ugookresowe efekty dla wzrostu gospodarczego, jakie wystàpià w Polsce
po wprowadzeniu euro. Wprowadzenie euro umo˝liwi wi´c Polsce trwa∏e i znaczne podnie-
sienie poziomu PKB i konsumpcji przy prawdopodobnie nieznacznym wzroÊcie ich wahaƒ.
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W konsekwencji, uczestnictwo Polski w unii monetarnej b´dzie si´ wiàzaç ze wzrostem do-
brobytu, co jest podstawowà przes∏ankà utworzenia wspólnego obszaru walutowego.

• Korzystny bilans przystàpienia Polski do strefy euro wskazuje, ˝e opóênianie decyzji o wpro-
wadzeniu euro oznacza rezygnacj´ z dêwigni rozwoju, jakà jest uczestnictwo w obszarze
wspólnej waluty. WczeÊniejsza akcesja do unii walutowej pozwoli∏aby na szybsze wejÊcie pol-
skiej gospodarki na Êcie˝k´ wy˝szego wzrostu gospodarczego. Dà˝enie do przystàpienia
do strefy euro w najbli˝szym mo˝liwym terminie, to˝same z koniecznoÊcià wczeÊniejszego
spe∏nienia kryteriów zbie˝noÊci, sprzyja równie˝ prowadzeniu polityki makroekonomicznej
korzystnej z punktu widzenia d∏ugofalowego wzrostu. Ponadto opóênianie akcesji wià˝e si´
z ryzykiem os∏abienia pozycji konkurencyjnej Polski w pozyskiwaniu d∏ugoterminowego kapi-
ta∏u zagranicznego. W interesie Polski jest zatem jak najszybsze uzyskanie cz∏onkostwa w stre-
fie euro, a polityka makroekonomiczna powinna byç zorientowana na stworzenie warunków
do uzyskania tego cz∏onkostwa.

• W okresie uczestnictwa Polski w systemie ERM II konieczne jest silne zacieÊnienie polityki fi-
skalnej po∏àczone z prowadzeniem umiarkowanie restrykcyjnej polityki pieni´˝nej. Tylko taki
uk∏ad polityki makroekonomicznej sprzyja spe∏nieniu wszystkich kryteriów zbie˝noÊci przy jed-
noczesnym ograniczeniu ryzyka wystàpienia powa˝nych napi´ç na rynku walutowym. Dla
wzmocnienia wiarygodnoÊci polityki makroekonomicznej, warunkujàcej trwa∏e spe∏nienie kry-
teriów zbie˝noÊci, po˝àdane by∏oby zaostrzenie polityki fiskalnej wczeÊniej, a wi´c
przed uczestnictwem w systemie ERM II. Wymaga to przeprowadzenia kompleksowej refor-
my finansów publicznych.

• Okres uczestnictwa Polski w systemie ERM II powinien byç mo˝liwie krótki i nie powinien prze-
kraczaç dwuletniego okresu wymaganego w Traktacie. Realizacja polityki kursowej zgodnie
z dotychczas stosowanà interpretacjà kryterium kursowego rodzi ryzyko wystàpienia powa˝-
nych napi´ç na rynku walutowym, które mog∏yby istotnie opóêniç proces nominalnej konwer-
gencji i przystàpienie Polski do strefy euro. Drogà do ograniczenia tego ryzyka jest kontynu-
acja polityki p∏ynnego kursu walutowego do chwili uzyskania cz∏onkostwa w ERM II oraz
mo˝liwie krótkie uczestnictwo w tym systemie przy jednoczesnym prowadzeniu przedstawio-
nej wy˝ej polityki makroekonomicznej, sprzyjajàcej ograniczaniu wahaƒ kursu walutowego. 
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Aneks 1
Kryteria z Maastricht

Oceniajàc gotowoÊç kraju do cz∏onkostwa w strefie euro, Komisja Europejska oraz Europejski
Bank Centralny analizujà, czy spe∏nione sà nominalne kryteria zbie˝noÊci sformu∏owane w artykule
121 Traktatu oraz w Protokole do tego Traktatu (ramka 11). Zgodnie z zasadà równego traktowania
wszystkich krajów cz∏onkowskich UE, mo˝na oczekiwaç, ˝e w stosunku do nowych cz∏onków zosta-
nà zastosowane te same regu∏y i kryteria oceny zdolnoÊci do uczestnictwa w strefie euro, które stoso-
wano dotychczas wobec krajów cz∏onkowskich. 

Zgodnie z artyku∏em 121 Traktatu, warunkiem uzyskania wysokiego i trwa∏ego poziomu
zbie˝noÊci, który uprawnia kraj cz∏onkowski UE do uczestnictwa w obszarze wspólnej waluty, jest
osiàgni´cie stabilnego poziomu cen i kursu walutowego, niskich d∏ugoterminowych stóp procento-
wych oraz zrównowa˝onych finansów publicznych. Nominalne kryteria zbie˝noÊci wyznaczajà war-

Ramka 11. Kryteria zbie˝noÊci z Maastricht

• Kraj ubiegajàcy si´ o cz∏onkostwo w obszarze wspólnej waluty musi osiàgnàç stabilny
poziom cen. StabilnoÊç ta musi mieç charakter trwa∏y. Kryterium inflacyjne jest spe∏nio-
ne wtedy, gdy stopa inflacji nie przekracza Êredniej inflacji w trzech krajach cz∏onkow-
skich UE o najbardziej stabilnych cenach o wi´cej ni˝ 1,5 pkt. proc.

• Kryteria stabilnoÊci finansów sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych (ang. ge-
neral government) sà spe∏nione, jeÊli w czasie oceny kraj cz∏onkowski nie jest obj´ty
procedurà nadmiernego deficytu zainicjowanà przez Komisj´ Europejskà i zatwierdzo-
nà przez Rad´ UE zgodnie z artyku∏em 104 Traktatu. Nadmierny deficyt wyst´puje
wówczas, jeÊli relacja planowanego lub faktycznego deficytu bud˝etowego do PKB
przekracza 3% lub relacja zad∏u˝enia publicznego do PKB przekracza 60%. W okresie
wyjàtkowo niekorzystnej koniunktury gospodarczej mo˝liwe jest nieznaczne przekro-
czenie wartoÊci referencyjnej relacji deficytu do PKB. Tak˝e „wystarczajàce tempo”
spadku relacji d∏ugu w stosunku do PKB mo˝e prowadziç do zaniechania wszcz´cia
procedury, pomimo ˝e relacja ta przekracza wartoÊç referencyjnà. Procedura nadmier-
nego deficytu zosta∏a rozwini´ta w Pakcie StabilnoÊci i Wzrostu, który obowiàzuje (choç
w ró˝nym stopniu) wszystkie kraje cz∏onkowskie UE (ramka 12).

• Kraj cz∏onkowski musi respektowaç standardowe pasmo wahaƒ kursu walutowego
przewidziane w systemie ERM II, bez powa˝nych napi´ç przynajmniej w ciàgu dwóch
lat przed dokonaniem oceny. W szczególnoÊci, paƒstwo cz∏onkowskie nie mo˝e zdewa-
luowaç kursu swojej waluty wobec euro z w∏asnej inicjatywy przez dwa lata.

• Nominalna d∏ugookresowa stopa procentowa nie mo˝e przekraczaç Êredniej stopy procento-
wej trzech krajów cz∏onkowskich UE o najbardziej stabilnych cenach o wi´cej ni˝ 2 pkt. proc. 

Stopieƒ spe∏nienia kryteriów zbie˝noÊci w Polsce omówiono w aneksie 2.
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toÊci referencyjne oraz dopuszczalne pasmo wahaƒ kursu walutowego; ich przestrzeganie jest wa-
runkiem przystàpienia do strefy euro. Dodatkowo, kryteria te muszà byç wype∏nione w sposób
trwa∏y, aby zapewniç spójnoÊç ekonomicznà obszaru wspólnej waluty.

A1.1. Kryteria zbie˝noÊci – uwagi metodologiczne 

A1.1.1. Kryterium inflacyjne

Do weryfikacji zbie˝noÊci w zakresie kryterium stabilnoÊci cen Komisja Europejska wykorzystuje
zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (ang. Harmonised Index of Consumer Prices HICP), któ-
ry umo˝liwia porównywanie zmian cen w krajach UE, a tak˝e w paƒstwach kandydujàcych. Ponadto,
zharmonizowane indeksy cen poszczególnych krajów cz∏onkowskich s∏u˝à do obliczania Êredniego
wa˝onego wskaênika cen w strefie euro (ang. Monetary Union Index of Consumer Proces – MUICP)
oraz w Unii Europejskiej (ang. European Index of Consumer Prices – EICP) (European Commission
1998). Zasadnicza ró˝nica mi´dzy indeksem HICP a wskaênikiem cen konsumpcyjnych CPI polega
na tym, ˝e indeks zharmonizowany uwzgl´dnia wydatki ponoszone przez cudzoziemców na zakup
dóbr i us∏ug w Polsce, szacunkowe wydatki ponoszone przez osoby przebywajàce w tzw. gospodar-
stwach instytucjonalnych (np. szpitalach, wi´zieniach, domach spokojnej staroÊci) oraz wydatki pono-
szone na gry losowe. Ze wzgl´du na wy˝ej wymienione doszacowania, koszyki cen indeksów HICP
i CPI ró˝nià si´ strukturà wag, choç ró˝nice pomi´dzy tymi indeksami sà w praktyce nieznaczne. 

Do weryfikacji kryterium inflacyjnego z Maastricht stosuje si´ Êredniorocznà stop´ inflacji obli-
czanà wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

gdzie Pt
HICP jest Êredniorocznà stopà inflacji w miesiàcu t, a HICPi jest jednopodstawowym indeksem

cen w miesiàcu i. Sposób jej obliczania sprawia, ˝e charakteryzuje si´ ona mniejszà zmiennoÊcià ni˝
stopa inflacji liczona metodà rok do roku, a tak˝e znacznym stopniem inercji. Np. inflacja liczona me-
todà rok do roku mo˝e zaczàç rosnàç, podczas gdy Êrednioroczna inflacja jeszcze przez kilka miesi´-
cy b´dzie spada∏a i dopiero potem zacznie si´ zwi´kszaç. 

Kraj spe∏nia kryterium inflacyjne, jeÊli jego Êrednioroczna stopa inflacji HICP nie przekracza war-
toÊci referencyjnej (granicznej). WartoÊç referencyjnà uzyskuje si´ poprzez:

• wybór trzech krajów cz∏onkowskich UE o najni˝szych Êredniorocznych stopach inflacji HICP,

• wyliczenie Êredniej arytmetycznej ze Êredniorocznych stóp inflacji HICP dla tych trzech krajów,

• dodanie do tej Êredniej 1,5 pkt. proc.

A1.1.2. Kryteria fiskalne

Deficyt oraz d∏ug sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych sà liczone wed∏ug metodolo-
gii europejskiego systemu rachunków narodowych ESA95. Zgodnie z tà metodologià, sektor ten obej-
muje jednostki rzàdowe i samorzàdowe, które dostarczajà wyroby i Êwiadczà us∏ugi nierynkowe prze-
znaczone na zaspokojenie potrzeb spo∏eczeƒstwa, inne jednostki niekomercyjne, finansowane g∏ów-
nie przez jednostki rzàdowe i samorzàdowe, oraz autonomiczne fundusze emerytalne, pod warun-
kiem ˝e sà one powszechne i ˝e rzàd ustala lub zatwierdza wysokoÊç sk∏adek oraz Êwiadczeƒ. Wed∏ug
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metodologii ESA95 dane sà prezentowane na bazie memoria∏owej. Oznacza to, ˝e ka˝da operacja fi-
nansowa i niefinansowa jest uwzgl´dniana ju˝ w momencie powstania nale˝noÊci i zobowiàzania (np.
zobowiàzania podatkowego), a nie w chwili dokonania faktycznej p∏atnoÊci. Z tego wzgl´du np. p∏at-
noÊci realizowane przez jednostki bud˝etowe z opóênieniem stanowià wydatek w tym okresie, w któ-
rym powinny byç dokonane, nie powi´kszajà zaÊ d∏ugu publicznego, mimo ˝e do momentu ich ure-
gulowania stanowià zobowiàzanie jednostek bud˝etowych. 

Zakres sektora finansów publicznych w Polsce, okreÊlony w ustawie o finansach publicznych
z dnia 26 listopada 1998 r., nie w pe∏ni pokrywa si´ z zakresem sektora instytucji rzàdowych i samo-
rzàdowych, który zosta∏ przyj´ty w europejskim systemie rachunków narodowych (w odró˝nieniu
od ESA95 obejmuje on Agencj´ Rynku Rolnego i jednostki badawczo-rozwojowe). 

Istotnym zagadnieniem, b´dàcym przedmiotem licznych dyskusji, jest ewentualne w∏àczenie
do sektora finansów publicznych otwartych funduszy emerytalnych (II filar ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych). èród∏em wàtpliwoÊci jest fakt, ˝e system rachunków ESA95 nie przewiduje istnienia systemów
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, które by∏yby jednoczeÊnie (a) powszechne i obowiàzkowe oraz (b) finan-
sowane w sposób kapita∏owy, nie zaÊ repartycyjny (ang. pay-as-you-go). Wed∏ug interpretacji zasad
ESA95 przedstawionej przez polski rzàd, otwarte fundusze emerytalne spe∏niajà definicj´ funduszy
ubezpieczeƒ spo∏ecznych nale˝àcych do sektora finansów publicznych. Przemawia za tym powszech-
ny i obowiàzkowy charakter ubezpieczenia emerytalnego w II filarze, a tak˝e zwiàzana z nim wyso-
koÊç sk∏adki ubezpieczeniowej, o której decyduje paƒstwo, bez dobrowolnej decyzji ubezpieczonych.
Ponadto, paƒstwo nie tylko pe∏ni wobec OFE funkcj´ nadzorczà, ale jest tak˝e gwarantem wyp∏aty
emerytur w sytuacji niewyp∏acalnoÊci funduszy lub gdy ∏àczna emerytura z I i II filaru jest ni˝sza
od ustawowego poziomu minimalnej emerytury. Zaliczenie otwartych funduszy emerytalnych do sek-
tora finansów publicznych oznacza tak˝e, ˝e przejÊciowy niedobór sk∏adek79, który musi byç uzupe∏-
niony z innych dochodów sektora finansów publicznych lub poprzez emisj´ d∏ugu, nie powi´ksza de-
ficytu sektora finansów publicznych. Taka interpretacja jest zgodna z powszechnym w literaturze po-
glàdem, ˝e uzupe∏nienie przejÊciowego niedoboru sk∏adek nie powoduje zwi´kszenia prawdziwej
wielkoÊci d∏ugu publicznego, a jedynie ujawnienie ukrytego d∏ugu publicznego i jego zamian´
na d∏ug oficjalny (Góra 2003; Holzmann 1998; Mackenzie i in. 2001). Z tego punktu widzenia ope-
racja taka jest neutralna dla gospodarki i nie stanowi wydatku sektora finansów publicznych.

Z drugiej strony nale˝y tak˝e rozwa˝yç argumenty na rzecz niezaliczenia otwartych funduszy eme-
rytalnych do sektora finansów publicznych. Wydaje si´ za tym przemawiaç istota decyzji o wprowadzeniu
II filaru w ramach reformy emerytalnej w Polsce, a mianowicie zmiana ekonomicznego charakteru sk∏ad-
ki ubezpieczeniowej: z podatku, jakim by∏a w starym systemie emerytalnym, na oszcz´dnoÊci prywatne.
Oszcz´dnoÊci te sà inwestowane i zarzàdzane przez prywatne towarzystwa emerytalne, a nie przez insty-
tucj´ paƒstwowà. Konsekwencjà takiego charakteru sk∏adek trafiajàcych do otwartych funduszy emerytal-
nych jest nieuwzgl´dnienie tych jednostek w definicji sektora finansów publicznych, zawartej w ustawie
o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. Os∏abia to argumentacj´ na rzecz w∏àczenia OFE do finan-
sów publicznych w rozumieniu definicji ESA95. Ponadto, ukryte zobowiàzania emerytalne sà powszech-
nie postrzegane jako mniej wià˝àce dla rzàdu ni˝ d∏ug publiczny, pomimo ˝e w praktyce wycofanie si´
z nich mo˝e byç równie˝ niezwykle trudne. W zwiàzku z tym wzrost oficjalnego d∏ugu publicznego zwià-
zany z koniecznoÊcià sfinansowania przejÊciowego niedoboru sk∏adek (wobec niskich wp∏ywów z prywa-
tyzacji) stanowi argument za uznaniem, ˝e wydatek ten zwi´ksza deficyt sektora finansów publicznych.

Komisja Europejska i Eurostat nie wyda∏y jeszcze ostatecznej opinii w sprawie przynale˝noÊci
do sektora finansów publicznych powszechnych kapita∏owych systemów emerytalnych. W przypadku
Polski decyzja o ewentualnym w∏àczeniu OFE do sektora finansów publicznych b´dzie mia∏a istotne kon-

79 Niedobór ten powstaje przy przechodzeniu z repartycyjnego systemu emerytalnego na system kapita∏owy (lub cz´Êcio-
wo kapita∏owy – mieszany). JeÊli cz´Êç (lub ca∏oÊç) sk∏adek zaczyna byç inwestowana na poczet przysz∏ych emerytur, za-
miast s∏u˝yç finansowaniu bie˝àcych wyp∏at emerytur, powstaje przejÊciowa luka w systemie emerytalnym. Utrzymuje si´
ona dopóty, dopóki sà wyp∏acane Êwiadczenia ze „starego” systemu (czyli w praktyce przez kilkadziesiàt lat od wprowa-
dzenia reformy).
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sekwencje dla wysokoÊci deficytu sektora rzàdowego oraz d∏ugu publicznego. W∏àczenie OFE zmniejsza
bowiem deficyt sektora finansów publicznych o oko∏o 1,5% PKB, tj. wysokoÊç przejÊciowego niedoboru
w systemie. Przynale˝noÊç OFE do sektora rzàdowego oznacza równie˝, ˝e skarbowe papiery wartoÊcio-
we b´dàce w posiadaniu funduszy nie sà cz´Êcià d∏ugu publicznego w uj´ciu skonsolidowanym.

A1.1.3. Kryterium kursowe

Warunkiem spe∏nienia kryterium stabilnoÊci kursowej b´dzie uczestnictwo z∏otego w mecha-
nizmie kursowym ERM II, w którym rynkowy kurs z∏otego w stosunku do euro b´dzie móg∏ wahaç
si´ w przedziale +/- 15% w stosunku do przyj´tego parytetu centralnego. Kryterium kursowe jest
spe∏nione, jeÊli co najmniej przez dwa lata rynkowy kurs z∏otego w stosunku do euro b´dzie utrzy-
mywa∏ si´ w „normalnych granicach wahaƒ” i nie wystàpià „powa˝ne napi´cia” (ang. severe ten-
sions) na rynku walutowym80. Ogólny charakter tych sformu∏owaƒ powoduje niejednoznacznoÊç

Ramka 12. Pakt StabilnoÊci i Wzrostu

Przewidziana w Traktacie procedura nadmiernego deficytu jest jednym z fundamentów
Paktu StabilnoÊci i Wzrostu, który zobowiàzuje kraje Unii Europejskiej do utrzymywania
równowagi bud˝etowej w Êrednim okresie, obejmujàcym pe∏ny cykl koniunkturalny.
U podstaw Paktu leg∏y doÊwiadczenia krajów europejskich z lat 70. i 80. Prowadzi∏y one
wówczas procyklicznà polityk´ fiskalnà, czemu towarzyszy∏o narastanie d∏ugu publiczne-
go. Zgodnie z filozofià Paktu, polityka fiskalna powinna oddzia∏ywaç stabilizujàco na go-
spodark´ tylko poprzez dzia∏anie tzw. automatycznych stabilizatorów koniunktury, urucha-
mianych np. poprzez spadek wp∏ywów podatkowych czy zwi´kszenie wyp∏at z tytu∏u za-
si∏ków dla bezrobotnych. Kraje cz∏onkowskie, z wyjàtkiem sytuacji nadzwyczajnych, nie po-
winny próbowaç oddzia∏ywaç na gospodark´ za pomocà dyskrecjonalnych Êrodków poli-
tyki fiskalnej. Regu∏y Paktu StabilnoÊci i Wzrostu majà przede wszystkim za zadanie zapo-
biec rozluênianiu polityki fiskalnej w okresie dobrej koniunktury gospodarczej, kiedy poku-
sa wykorzystania rosnàcych wp∏ywów podatkowych do zwi´kszenia wydatków jest szcze-
gólnie du˝a. Skonsolidowanie finansów publicznych ma umo˝liwiç krajom cz∏onkowskim
przeciwdzia∏anie cyklicznemu os∏abianiu koniunktury gospodarczej, przy jednoczesnym
nieprzekraczaniu wartoÊci referencyjnej relacji deficytu do produktu krajowego brutto i tym
samym unikanie wszcz´cia wobec nich procedury nadmiernego deficytu. 

Pakt zobowiàzuje wszystkie kraje cz∏onkowskie UE do systematycznego przedk∏adania i ak-
tualizowania programów makroekonomicznych, na podstawie których Komisja Europejska
ocenia ich sytuacj´ gospodarczà (w tym przede wszystkim kondycj´ finansów publicznych).
Dla krajów cz∏onkowskich strefy euro nieprzestrzegajàcych dyscypliny fiskalnej Pakt przewi-
duje sk∏adanie nieoprocentowanych depozytów, a tak˝e kary finansowe. Po przystàpieniu
do Unii Europejskiej Polska zostanie obj´ta postanowieniami Paktu StabilnoÊci i Wzrostu,
choç nie b´dzie nara˝ona na sankcje finansowe przewidziane dla krajów strefy euro. Nie-
mniej jednak utrzymujàc deficyt bud˝etowy na poziomie przekraczajàcym 3% PKB, Polska
mo˝e straciç cz´Êç Êrodków finansowych przyznawanych przez Wspólnot´, m.in. na roz-
budow´ infrastruktury drogowej i ochron´ Êrodowiska w ramach funduszu spójnoÊci
(na mocy Rozporzàdzenia Rady UE 1164/94, ustanawiajàcego Fundusz SpójnoÊci).

80 W zapisach traktatowych brak jest precyzyjnej definicji „powa˝nych napi´ç”. Rodzi to niepewnoÊç co do oceny realiza-
cji kryterium kursowego. Niemniej, w Raportach o Konwergencji Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej
oraz w stanowisku Rady Zarzàdzajàcej EBC (ECB 2003b) wyst´powanie „powa˝nych napi´ç” jest stwierdzane m.in. na pod-
stawie wielkoÊci i trwa∏oÊci odchylenia kursu od parytetu, a tak˝e reakcji prowadzonej polityki, w tym przede wszystkim
zmian w poziomach krótkoterminowych stóp procentowych w ocenianym kraju i strefie euro oraz skali dokonywanych in-
terwencji walutowych. 
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interpretacji. Komisja Europejska stosuje podejÊcie asymetryczne do oceny stopnia wype∏nienia kry-
terium (European Commission 1998; European Commission 2000; European Commission 2002a),
dopuszczajàce wi´kszà tolerancj´ dla aprecjacji kursu waluty krajowej w stosunku do centralnego
parytetu. PodkreÊla, ˝e o ile wykorzystanie standardowego szerokiego pasma wahaƒ po mocnej
stronie parytetu jest dopuszczalne (aprecjacja o 15%), o tyle os∏abienie waluty poni˝ej 2,25% w sto-
sunku do parytetu mo˝e byç negatywnie ocenione z punktu widzenia spe∏nienia kryterium kurso-
wego. Z kolei EBC przy ocenie stabilnoÊci kursowej bierze przede wszystkim pod uwag´, czy w okre-
sie referencyjnym kurs rynkowy kszta∏towa∏ si´ „blisko parytetu”. RównoczeÊnie, choç ju˝ nie tak
wyraênie jak Komisja Europejska, wskazuje na wi´kszà tolerancj´ dla aprecjacji kursu walutowego
(ECB 2003 b).

A1.1.4. Kryterium stóp procentowych

Kryterium stopy procentowej oparto na rentownoÊci d∏ugoterminowych obligacji paƒstwowych
(najcz´Êciej dziesi´cioletnich) lub porównywalnych papierów wartoÊciowych. Dotychczas nie wybrano
obligacji referencyjnej, która s∏u˝y∏aby do weryfikacji stopnia zbie˝noÊci w zakresie tego kryterium
w Polsce (podobnie jak w innych krajach akcesyjnych). Zgodnie z zaleceniami EBC, instrument referen-
cyjny musi spe∏niaç m.in. nast´pujàce warunki: 

• emitentem obligacji jest Skarb Paƒstwa,

• termin zapadalnoÊci obligacji jest jak najbardziej zbli˝ony do 10 lat, 

• obligacja jest dostatecznie p∏ynna; warunek ten determinuje wybór mi´dzy pojedynczà obli-
gacjà a koszykiem obligacji.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e wa˝nym kryterium wyboru obligacji jest jej p∏ynnoÊç81.

W celu unikni´cia nadmiernych wahaƒ wartoÊci referencyjnej do wyznaczania kryterium stopy
procentowej wykorzystuje si´ Êrednià rentownoÊç obligacji obserwowanà w ciàgu roku (12-miesi´cz-
nà Êrednià ruchomà). 

WartoÊç referencyjnà wyznacza si´ poprzez:

• wybór 3 krajów cz∏onkowskich UE o najni˝szych Êredniorocznych stopach inflacji HICP,

• wyliczenie Êredniej arytmetycznej z dwunastomiesi´cznych Êrednich ruchomych d∏ugotermi-
nowych nominalnych stóp procentowych dla tych trzech krajów,

• dodanie do wyliczonej Êredniej 2 pkt. proc.

A1.2. Ekonomiczna interpretacja kryteriów z Maastricht

Warunkiem tego, by utworzenie i dalsze funkcjonowanie unii monetarnej przebiega∏o bez za-
k∏óceƒ, jest osiàgni´cie przez gospodarki krajów do niej przyst´pujàcych znacznego stopnia zbie˝no-
Êci. Dotyczy to zarówno wielkoÊci nominalnych, takich jak stopa inflacji, jak i realnych, takich jak syn-
chronizacja cykli koniunkturalnych. Zanim powsta∏a strefa euro, niezb´dne by∏o zatem opracowanie
kryteriów pomagajàcych okreÊliç, czy gospodarka danego kraju jest przygotowana do p∏ynnego przy-
stàpienia do unii walutowej. 

81 Ilustruje to przypadek Grecji, dla której od wrzeÊnia 1992 r. do lipca 1997 r. rentownoÊç 5-letnich bàdê 7-letnich obli-
gacji skarbowych stanowi∏a podstaw´ oceny zbie˝noÊci w zakresie tego kryterium (European Commission 2000). 
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Specyfika unii monetarnej sprawia, ˝e w procesie przyjmowania i po przyj´ciu wspólnej waluty
pojawia si´ niebezpieczeƒstwo, ˝e któreÊ z w∏àczonych w ten proces paƒstw postanowi zwi´kszyç
swojà konkurencyjnoÊç lub podnieÊç poziom konsumpcji kosztem pozosta∏ych cz∏onków unii. Takie
mo˝liwoÊci daje m.in. przeprowadzenie dewaluacji przed przystàpieniem do strefy euro.

Próbà odpowiedzi na te wyzwania i zagro˝enia sà kryteria konwergencji, zapisane w Traktacie.
OczywiÊcie, nie jest on w stanie wskazaç wszystkich mo˝liwych kryteriów, niezb´dnych dla wyelimino-
wania zaburzeƒ gospodarczych w unii monetarnej, ani te˝ zapobiec prowadzeniu polityki na koszt po-
zosta∏ych cz∏onków unii (ang. free rider problem). Niemniej, sà to kryteria zdrowej gospodarki i po-
zwalajà w znacznym stopniu ograniczyç wspomniane wy˝ej zagro˝enia. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
dà˝enie do spe∏nienia kryteriów konwergencji (w szczególnoÊci kryterium kursowego) mo˝e nieÊç ze
sobà tak˝e pewne zagro˝enia. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej cz´Êci rozdzia∏u.

A1.2.1. Kryterium inflacyjne

Zadaniem inflacyjnego kryterium konwergencji jest doprowadzenie do znacznego zbli˝enia stóp in-
flacji pomi´dzy strefà euro a krajem do niej przyst´pujàcym. Podstawowa ekonomiczna przyczyna posta-
wienia takiego wymogu wià˝e si´ ze zjawiskiem inercji inflacyjnej i wynikajàcych z niej realnych kosztów
wyrównywania poziomów inflacji w ramach unii monetarnej. Nie ulega wàtpliwoÊci, ̋ e teoretycznie mo˝-
liwe jest zawarcie unii monetarnej pomi´dzy krajami o znacznie zró˝nicowanych stopach inflacji. Po wpro-
wadzeniu wspólnej waluty stopy inflacji na obszarze jej obowiàzywania powinny si´ wyrównaç82. W rze-
czywistoÊci proces ten nie jest jednak natychmiastowy. Przez pewien czas po utworzeniu unii monetarnej
ceny i p∏ace w kraju o poczàtkowo wy˝szej inflacji b´dà nadal ros∏y szybciej ni˝ w pozosta∏ych krajach unii.
Oznacza to stopniowà utrat´ konkurencyjnoÊci przez kraj przyst´pujàcy do unii monetarnej z wysokà in-
flacjà. Ten niekorzystny proces b´dzie trwa∏ a˝ do wyrównania stóp inflacji, co w praktyce mo˝e zajàç na-
wet kilka lat (Gros, Thygesen 1998). W tym czasie produkcja w kraju z poczàtkowo wysokà inflacjà spada
najpierw poni˝ej poziomu potencjalnego, bezrobocie przekracza zaÊ swój poziom naturalny. 

Powstanie unii pomi´dzy krajami o zró˝nicowanych stopach inflacji ma równie˝ negatywne
konsekwencje dla obszaru walutowego jako ca∏oÊci, mo˝e bowiem znaczàco utrudniç prowadzenie
polityki pieni´˝nej w pierwszej fazie funkcjonowania unii. OczywiÊcie, problem ten jest zdecydowanie
mniej istotny, jeÊli rozpatruje si´ wy∏àcznie kwesti´ przystàpienia do strefy euro jednego lub kilku
paƒstw o niewielkich, w stosunku do rozmiarów unii, gospodarkach (dotyczy to wszystkich obecnych
krajów akcesyjnych, w tym Polski).

A1.2.2. Kryterium stóp procentowych

Kryterium stóp procentowych mo˝na traktowaç jako rozszerzenie kryterium inflacyjnego (Arya
2002). W tym przypadku chodzi o weryfikacj´, czy osiàgni´ty stan nominalnej zbie˝noÊci gospodarek,
w szczególnoÊci spadek d∏ugookresowych oczekiwaƒ inflacyjnych, mo˝na uznaç za zjawisko trwa∏e.
W celu weryfikacji si´ga si´ po bezstronnego arbitra, jakim jest rynek finansowy. 

Analizujàc zagadnienie przez pryzmat gospodarki otwartej nale˝y zauwa˝yç, ˝e ró˝nice mi´dzy
poziomami stóp procentowych w krajach o swobodzie przep∏ywu kapita∏u wynikajà z premii za ryzy-
ko w∏aÊciwej danemu krajowi (np. ryzyko niewyp∏acalnoÊci, ryzyko kursowe) oraz z oczekiwaƒ co
do zmiany kursu walutowego (Hawkesby i in. 2000). W tym ostatnim przypadku wzrost prawdopo-
dobieƒstwa deprecjacji kursu oznacza spadek oczekiwanego przychodu inwestorów zagranicznych
z tytu∏u inwestycji w krajowe papiery wartoÊciowe. Wysoki dysparytet stóp procentowych mo˝e za-
tem oznaczaç, ˝e inwestorzy spodziewajà si´ w przysz∏oÊci deprecjacji. Mo˝e to Êwiadczyç zarówno
o oczekiwaniach na wzrost krajowej inflacji, jak i o niskiej ocenie polityki gospodarczej i niewielkim
prawdopodobieƒstwie szybkiego przystàpienia do strefy euro. 

82 Z dok∏adnoÊcià do sk∏adnika wynikajàcego ze zró˝nicowania stóp wzrostu produktywnoÊci (tzw. efekt Balassy-Samuelsona).
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Efekt wysokich stóp mo˝na równie˝ wyt∏umaczyç odwo∏ujàc si´ do teorii krzywej dochodowo-
Êci opartej na oczekiwaniach. Wy˝sze d∏ugoterminowe stopy procentowe mogà Êwiadczyç o oczeki-
waniu wy˝szych stóp krótkoterminowych w przysz∏oÊci. To z kolei mo˝e byç interpretowane jako prze-
konanie rynku finansowego, ˝e inflacja w przysz∏oÊci wzroÊnie i ˝e bank centralny b´dzie zmuszony
do podnoszenia stóp procentowych.

Podsumowujàc, wysoki poziom d∏ugookresowych stóp procentowych mo˝e wskazywaç, ˝e
osiàgni´ty stopieƒ zbie˝noÊci w zakresie inflacji nie jest postrzegany jako trwa∏y i rynki finansowe spo-
dziewajà si´ jej wzrostu w przysz∏oÊci.

A1.2.3. Kryterium kursowe

Celem kryterium kursowego jest weryfikacja zdolnoÊci kraju do ustabilizowania nominalnego
kursu walutowego wzgl´dem euro (Bonello 2002) oraz zapobiegni´cie jego dewaluacji na krótko
przed przystàpieniem do strefy euro (Kenen 1995). 

Umiej´tnoÊç ustabilizowania kursu waluty krajowej w stosunku do euro mo˝e byç uznana
za miar´ gotowoÊci kraju do przyj´cia wspólnej waluty bez nara˝enia si´ na wystàpienie znaczàcych
napi´ç w realnej sferze gospodarki (ECB 2003 b). W systemie kursu sztywnego (np. ERM II z wàskim
przedzia∏em wahaƒ) oraz w unii monetarnej wstrzàsy nie mogà byç akomodowane przez zmiany kur-
su, lecz g∏ównie przez zmiany cen i p∏ac bàdê przep∏yw si∏y roboczej. W tej sytuacji ma∏o elastyczny
rynek pracy mo˝e skutkowaç negatywnà reakcjà realnej sfery gospodarki w odpowiedzi na pojawiajà-
ce si´ wstrzàsy. W przypadku, gdy mechanizmy te sà s∏abo wykszta∏cone, w warunkach kursu p∏ynne-
go wahania kursowe sà czynnikiem ∏agodzàcym pojawiajàce si´ zaburzenia. ZdolnoÊç do utrzymywa-
nia kursu na ustabilizowanym poziomie Êwiadczy wi´c o tym, ˝e cz´stotliwoÊç wyst´powania wstrzà-
sów w gospodarce jest niewielka lub sprawnie dzia∏ajà alternatywne w stosunku do kursu mechani-
zmy dostosowawcze.

Napi´cia na rynku walutowym mogà byç równie˝ skutkiem braku przekonania podmiotów
o wiarygodnoÊci prowadzonej polityki makroekonomicznej. W tym sensie kryterium kursowe pokrywa
si´ z kryterium stóp procentowych, stanowi bowiem miar´ zaufania rynku finansowego do strategii
przystàpienia do strefy euro.

Kolejny powód wyznaczenia kursowego kryterium konwergencji wià˝e si´ z ryzykiem dewaluacji
przed przyj´ciem wspólnej waluty. Mo˝na podejrzewaç, ˝e dzia∏anie takie mog∏oby byç popularne ze
wzgl´du na mo˝liwe do osiàgni´cia korzyÊci w postaci przyspieszenia wzrostu i spadku bezrobocia. Na-
le˝y jednak pami´taç, ˝e korzyÊci osiàgni´te z dewaluacji majà wy∏àcznie charakter krótkookresowy,
ostatecznie prowadzà zaÊ do wy˝szej inflacji, której póêniejsze obni˝anie mo˝e byç kosztowne. Dodat-
kowym powodem wykluczenia mo˝liwoÊci dewaluacji kursu jest to, ˝e osiàgni´cie opisanych krótko-
okresowych korzyÊci mo˝liwe jest tylko kosztem gospodarek krajów, w stosunku do walut których de-
waluacja jest przeprowadzana, czyli w tym przypadku przede wszystkim krajów strefy euro. 

A1.2.4. Kryteria fiskalne

Kryteria fiskalne zosta∏y ustanowione z dwóch powodów. Po pierwsze, wymuszana przez nie dys-
cyplina fiskalna, zarówno w zakresie d∏ugu publicznego, jak i deficytu finansów publicznych, ma za-
pewniç stabilnoÊç gospodarek tworzàcych uni´ monetarnà, a tym samym wiarygodnoÊç euro. Tradycyj-
nie waluty krajów o utrzymujàcych si´ wysokich deficytach by∏y walutami s∏abymi. Kryteria tworzone
by∏y po to, aby zapobiec sytuacji, w której niska reputacja krajów cz∏onkowskich, charakteryzujàcych si´
trwa∏ym brakiem dyscypliny fiskalnej, zosta∏aby przeniesiona na wspólnà europejskà walut´. 

Istnieje tak˝e drugi, równie istotny powód ustanowienia fiskalnych kryteriów konwergencji. Je-
˝eli rzàd kraju o niezale˝nej walucie zwi´ksza d∏ug publiczny, to prowadzi – poprzez drena˝ krajowych
oszcz´dnoÊci i zwi´kszanie premii za ryzyko – do wzrostu krajowych stóp procentowych (Klein 1993).
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Tym samym kraj zaczyna sam ponosiç koszty niskiej dyscypliny fiskalnej w postaci zmniejszonych in-
westycji i ni˝szego wzrostu w d∏ugim okresie. Sytuacja wyglàda inaczej, gdy kraj jest cz∏onkiem unii
monetarnej. W takim wypadku koszt wysokiego d∏ugu publicznego w jednym z paƒstw cz∏onkow-
skich zostanie roz∏o˝ony na wszystkich cz∏onków unii monetarnej83. Poszkodowane b´dà kraje pro-
wadzàce odpowiedzialnà polityk´ fiskalnà. 

A1.2.5. AdekwatnoÊç kryteriów zbie˝noÊci dla krajów akcesyjnych

Nadchodzàce rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. zintensyfikowa∏o debat´ na temat ade-
kwatnoÊci kryteriów konwergencji dla krajów akcesyjnych. Jednoznacznie pozytywnie nale˝y oceniç
kryteria fiskalne. Stabilne finanse publiczne, charakteryzujàce si´ niskim zad∏u˝eniem i deficytem, sà
jednym z warunków zrównowa˝onego i wysokiego wzrostu gospodarczego. Taka polityka fiskalna
zwi´ksza wiarygodnoÊç kraju w oczach inwestorów i nie prowadzi do wypierania inwestycji prywat-
nych przez sektor publiczny. Kryteria stabilnoÊci cen oraz kursu walutowego same w sobie równie˝
mo˝na oceniç przychylnie, jednak pojawia si´ pytanie o ich spójnoÊç. Kraje przyst´pujàce obecnie
do UE, a w perspektywie kilku lat do strefy euro, charakteryzujà si´ w wi´kszoÊci znacznie ni˝szym
od Êredniej unijnej poziomem rozwoju gospodarczego. Wskutek procesu realnej konwergencji PKB
i produktywnoÊç w tych krajach rosnà szybciej ni˝ w UE. Wywo∏uje to presj´ na aprecjacj´ realnego
kursu walutowego, wynikajàcà z efektu Balassy-Samuelsona. Niemo˝liwe jest wi´c jednoczesne utrzy-
mywanie inflacji na poziomie zbli˝onym do Êredniej dla strefy euro (jest to w przybli˝eniu zgodne ze
spe∏nieniem kryterium inflacyjnego) oraz stabilnego kursu nominalnego. W przypadku braku zacie-
Ênienia polityki fiskalnej ograniczenie inflacji wymaga aprecjacji nominalnego kursu walutowego. Je-
dynym sposobem jednoczesnego spe∏nienia obu kryteriów jest w tej sytuacji przyzwolenie na stopnio-
wà aprecjacj´ kursu z∏otego i ewentualnà rewaluacj´ parytetu w systemie ERM II. Szerzej zagadnienie
to omówiono w rozdziale 4.1. 

Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e w warunkach swobody przep∏ywów kapita∏owych sztywny kurs waluto-
wy mo˝e staç si´ przyczynà kryzysu walutowego. Fakt, ˝e kraje akcesyjne majà p∏ytkie rynki finansowe,
dodatkowo zwi´ksza ryzyko kryzysu. DoÊwiadczenia krajów azjatyckich w 1997 r., Czech w 1997 r. czy
Rosji w 1998 r. pokazujà, ˝e w przypadku gwa∏townego odp∏ywu kapita∏u krótkoterminowego mo˝li-
woÊç utrzymania stabilnego kursu przez bank centralny jest bardzo ograniczona. W tej sytuacji docho-
dzi najcz´Êciej do dewaluacji waluty krajowej ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, tj. pro-
blemami z wyp∏acalnoÊcià zad∏u˝onych za granicà podmiotów, falà bankructw i recesjà. 

83 OczywiÊcie skala zjawiska zale˝y od wielkoÊci gospodarki analizowanego kraju. Wzrost stóp procentowych w strefie eu-
ro b´dzie bardziej znaczàcy w przypadku wysokiego deficytu fiskalnego Niemiec ni˝ np. Luksemburga.
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Aneks 2
Ocena realizacji kryteriów nominalnej zbie˝noÊci w Polsce

A2.1. Kryterium inflacyjne

Wieloletni proces obni˝ania inflacji w Polsce doprowadzi∏ do jej ograniczenia do poziomu notowa-
nego w ostatnich latach w krajach rozwini´tych. Ârednioroczna stopa inflacji HICP dla Polski systematycznie
mala∏a: z poziomu 10,2% w paêdzierniku 2000 r. do historycznie niskiego poziomu 0,6% w listopadzie
2003 r. (wykres 29). Dla porównania, Êrednioroczna stopa inflacji HICP w tym samym okresie wynosi∏a 2,0%
w Unii Europejskiej i 2,1% w strefie euro. Od sierpnia 2002 r. Polska spe∏nia inflacyjne kryterium zbie˝noÊci.

Warto podkreÊliç, ˝e oprócz polityki pieni´˝nej, konsekwentnie zorientowanej na realizacj´ ce-
lu Êredniookresowego, silny wp∏yw na niski poziom inflacji mia∏y w ostatnich latach nieoczekiwane,
przejÊciowe wstrzàsy poda˝owe (zw∏aszcza zmiany cen ˝ywnoÊci, cen kontrolowanych) oraz ni˝sza
od oczekiwanej dynamika popytu zewn´trznego (spowolnienie gospodarcze w strefie euro). Mimo i˝
niski poziom inflacji zosta∏ osiàgni´ty cz´Êciowo dzi´ki czynnikom niezale˝nym od polityki pieni´˝nej,
mo˝na uznaç, ˝e proces obni˝ania inflacji w Polsce zosta∏ zakoƒczony. W Êrednim okresie nale˝y si´
jednak spodziewaç powrotu inflacji do poziomu spójnego z ciàg∏ym celem inflacyjnym (2,5% +/- 1
pkt proc.). Zgodnie z rozwa˝aniami przedstawionymi w rozdziale 2.2 mo˝na oczekiwaç, ˝e wartoÊç
referencyjna dla inflacji nie b´dzie znacznie odbiegaç od przyj´tego ciàg∏ego celu inflacyjnego. 

A2.2. Kryteria fiskalne

Niestabilne finanse publiczne oraz utrzymujàcy si´ w Polsce wysoki deficyt strukturalny sprawia-
jà, ˝e Polska przekracza dopuszczalnà relacj´ deficytu tego sektora w stosunku do PKB. Wed∏ug sza-
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Inflacja w Polsce a wartoÊç referencyjna z Maastricht

èród∏o: szacunki NBP na podstawie danych GUS i Eurostat.
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cunkowych danych deficyt liczony zgodnie z metodologià ESA95 wyniós∏ 3,8% PKB w 2002 r.,
a w nadchodzàcych latach b´dzie jeszcze wy˝szy (tabela 12). Trwa∏e spe∏nienie kryterium fiskalnego
b´dzie wymaga∏o przeprowadzenia g∏´bokich reform ograniczajàcych udzia∏ wydatków sztywnych
w bud˝ecie paƒstwa oraz usprawnienia zarzàdzania finansami publicznymi (ramka 10). Ograniczenie
wydatków publicznych w nadchodzàcych latach jest potrzebne, tym bardziej ˝e po przystàpieniu
do Unii Europejskiej Polska zostanie zobowiàzana do odprowadzania corocznej sk∏adki cz∏onkowskiej
do bud˝etu UE (Êrednio oko∏o 12 mld PLN w latach 2005-2006) oraz do wygospodarowania krajo-
wych Êrodków publicznych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w Polsce
w ramach funduszy strukturalnych UE.

Przedstawiony przez rzàd Program uporzàdkowania i ograniczenia wydatków publicznych
(Rada Ministrów 2003) obejmuje szereg po˝àdanych dzia∏aƒ ograniczajàcych wydatki, jednak re-
dukcja deficytu finansów publicznych ma nast´powaç dopiero od 2005 r. Strategia obni˝ania defi-
cytu jest ponadto uwarunkowana wysokim tempem wzrostu PKB, które wed∏ug Programu ma w la-
tach 2004-2007 wynosiç 5% rocznie. JednoczeÊnie, pomimo optymistycznych za∏o˝eƒ makroeko-
nomicznych, poziom d∏ugu publicznego ma si´ jedynie ustabilizowaç w relacji do PKB i nie nastàpi
jego znaczàca redukcja. 

Zaproponowana strategia spe∏nienia fiskalnych kryteriów zbie˝noÊci, odsuwajàca w czasie nie-
zb´dne dzia∏ania w zakresie ograniczenia wydatków oraz bazujàca na korzystnych za∏o˝eniach doty-
czàcych wzrostu gospodarczego, niesie ze sobà istotne ryzyko niepowodzenia. Strategia taka nie tyl-
ko przyczyni si´ do dalszego narastania d∏ugu publicznego, ale – zak∏adajàc utrzymywanie znaczne-
go deficytu bud˝etowego nawet w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego – jest tak˝e niekorzyst-
na z punktu widzenia równowagi makroekonomicznej. Dla utrwalenia widocznego o˝ywienia gospo-
darczego znacznie bardziej po˝àdane by∏oby wdro˝enie przedstawionych propozycji w zakresie ogra-
niczania wydatków publicznych ju˝ w 2004 r. 

A2.3. Kryterium stóp procentowych

Chocia˝ nie wskazano dotychczas obligacji referencyjnej, stanowiàcej podstaw´ oceny spe∏nie-
nia tego kryterium, NBP nieoficjalnie porównuje z wartoÊcià referencyjnà Êrednià rocznà (12-miesi´cz-
nà Êrednià kroczàcà) rentownoÊç 10-letnich obligacji84 oraz rentownoÊç 5-letnich obligacji skarbo-
wych (uznawanych za najbardziej p∏ynne obligacje w Polsce). Tak wyznaczona stopa rentownoÊci 10-
letnich obligacji konsekwentnie mala∏a: z 11,8% w grudniu 2000 r. do 5,6% w listopadzie 2003 r.,
osiàgajàc poziom o 0,5 pkt. proc. ni˝szy od wartoÊci referencyjnej. W tym samym miesiàcu rentow-
noÊç obligacji 5-letnich wynosi∏a 5,5% (wykres 30). W ciàgu przesz∏o dwóch ostatnich lat d∏ugoter-
minowe nominalne stopy procentowe znaczàco zbli˝y∏y si´ do Êredniego poziomu notowanego

Tabela 12. Prognozowane wyniki Polski w Êwietle fiskalnych kryteriów z Maastricht (wg
ESA95, w % PKB)

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006
Deficyt sektora publicznego 4,2 5,7 3,9 2,8
D∏ug sektora publicznego 44,8 47,6 51,4 51,3

èród∏o: Uzasadnienie do Ustawy Bud˝etowej na rok 2004.

84 Ârednià rocznà rentownoÊç 10-letnich obligacji wyliczono na podstawie szeregu czasowego obejmujàcego rentownoÊç
10-letniej obligacji skarbowej DS 0509 (wyemitowanej 7 maja 1999 r.), zastàpionej przez DS 1109 (wyemitowanej 27 paê-
dziernika 1999 r.), zastàpionej przez DS 1110 (wyemitowanej 18 paêdziernika 2000 r.) i zastàpionej przez DS 1013 (wy-
emitowanej 9 paêdziernika 2002 r.). Zmiana instrumentu bazowego nast´powa∏a po drugim przetargu nowej serii obliga-
cji skarbowej, poczàwszy od nast´pnego miesiàca po tym przetargu. W przysz∏oÊci szeregi czasowe stanowiàce podstaw´
do oceny kryterium stopy procentowej b´dà mog∏y nieznacznie si´ ró˝niç od szeregów wykorzystanych w Raporcie ze
wzgl´du na wymóg uwzgl´dniania rentownoÊci ustalanych podczas sesji fixingowych na rynku wtórnym (CeTO), a nie zbie-
ranych i weryfikowanych przez NBP.
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w Unii Europejskiej oraz w strefie euro (4,2% w listopadzie 2003 r.), co sprawi∏o, ˝e od marca 2003 r.
Polska spe∏nia kryterium zbie˝noÊci d∏ugoterminowych stóp procentowych. 

Niskie d∏ugookresowe stopy procentowe sà nie tylko konsekwencjà realizowanej w Polsce poli-
tyki stabilizowania inflacji na niskim poziomie, lecz tak˝e przekonania rynków finansowych o tym, ˝e
wprowadzenie euro nastàpi w stosunkowo niedalekiej perspektywie. Nale˝y podkreÊliç, ˝e od∏o˝enie
decyzji o przystàpieniu do unii monetarnej, brak dzia∏aƒ w∏adz zmierzajàcych do uzyskania cz∏onko-
stwa we wspólnym obszarze walutowym lub nieodpowiedzialna polityka makroekonomiczna mogà
doprowadziç do odwrócenia korzystnych tendencji w zakresie kszta∏towania si´ d∏ugoterminowych
stóp procentowych. 

A2.4. Kryterium kursowe

Od 12 kwietnia 2000 r. w Polsce obowiàzuje system p∏ynnego kursu walutowego. O kursie z∏o-
tego wobec euro decydujà zatem wy∏àcznie popyt i poda˝ walut na rynku walutowym. Niezale˝nie
od osiàgni´tej stabilnoÊci kursowej w ramach obecnego re˝imu, dopóki Polska nie b´dzie uczestniczyç
w mechanizmie ERM II, dopóty spe∏nienie kryterium kursowego nie b´dzie mo˝liwe. Pami´tajàc o tym
ograniczeniu, poni˝ej podj´to prób´ oceny kszta∏towania si´ kursu z∏otego w ciàgu ostatnich lat.

Na wykresie 31 przedstawiono wahania kursu PLN/EUR od momentu jego up∏ynnienia do koƒ-
ca listopada 2003 r. W okresie tym odnotowano przynajmniej cztery wyraêne przypadki zwi´kszonej
zmiennoÊci kursu z∏otego, którym towarzyszy∏o jego wyraêne os∏abienie. 

Pierwszy gwa∏towny spadek wartoÊci polskiej waluty nastàpi∏ w lipcu 2001 r. Jego przyczynà by-
∏o ujawnienie przez Ministerstwo Finansów faktycznej i prognozowanej skali nierównowagi fiskalnej.
Towarzyszy∏o mu pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych zwiàzane z wybuchem kryzysu wa-
lutowego w Argentynie. 

Druga wyraêna deprecjacja, w lecie 2002 r., by∏a zwiàzana ze zmianami kursu USD/EUR, nie-
pewnoÊcià co do kszta∏tu bud˝etu na 2003 r., pog∏´bionà przez zmian´ na stanowisku Ministra Fi-
nansów oraz postulatami polityków dotyczàcymi zmiany kszta∏tu polityki kursowej. 
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èród∏o: NBP i Eurostat.
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Trzeci przypadek os∏abienia z∏otego w stosunku do euro, na poczàtku 2003 r., by∏ równie˝ zwià-
zany ze zmianà kursu USD/EUR, odzwierciedlajàcà niepewnà sytuacj´ geopolitycznà (prawdopodo-
bieƒstwo wybuchu wojny w Iraku). Ponadto, obni˝ka stóp procentowych na W´grzech i napi´cia
na w´gierskim rynku walutowym przyczyni∏y si´ do nasilenia procesu realizowania zysków przez za-
granicznych inwestorów portfelowych w krajach Europy Ârodkowej. W konsekwencji, dodatkowy od-
p∏yw kapita∏u pog∏´bi∏ os∏abienie polskiej waluty. 

Czwarta deprecjacja z∏otego, we wrzeÊniu 2003 r., by∏a wynikiem niepewnoÊci rynków finanso-
wych co do kszta∏tu przysz∏ej polityki fiskalnej paƒstwa oraz zapowiedzianego znacznego wzrostu po-
trzeb po˝yczkowych bud˝etu paƒstwa w 2004 r. Oznacza∏o to opóênienie niezb´dnych dostosowaƒ
fiskalnych pomimo szybkiego zbli˝ania si´ relacji d∏ugu publicznego do PKB do limitu wyznaczonego
w Konstytucji RP. Ponadto, przyczynà znaczàcego os∏abienia kursu w tym okresie by∏ wzrost ogólnej
niepewnoÊci na mi´dzynarodowych rynkach finansowych i zwiàzana z tym zmiana kursu USD/EUR. 

W ˝adnym z wy˝ej omawianych przypadków os∏abienia z∏otego NBP nie wp∏ywa∏ na kurs wa-
lutowy za pomocà polityki stóp procentowych, jak równie˝ nie prowadzi∏ interwencji w obronie pol-
skiej waluty. Jednak skala i trwa∏oÊç os∏abienia z∏otego w omawianych okresach mog∏yby zostaç zin-
terpretowane jako „powa˝ne napi´cia” na rynku walutowym, co z kolei implikowa∏oby negatywnà
ocen´ stabilnoÊci kursowej. Niemniej, trzecia i – w mniejszym stopniu – pierwsza i druga deprecjacja
polskiej waluty by∏y spowodowane czynnikami zewn´trznymi, co mog∏oby wp∏ynàç ∏agodzàco na oce-
n´ stabilnoÊci kursowej dokonanà przez EBC i Komisj´ Europejskà. „Powa˝nym napi´ciom” odpowia-
da∏oby najprawdopodobniej os∏abienie z∏otego spowodowane czynnikami wewn´trznymi. Sytuacja
taka wystàpi∏a w czwartym i – w mniejszym stopniu – pierwszym i drugim z omawianych przyk∏adów
deprecjacji z∏otego. Wydarzenia te ilustrujà, jak silnie sytuacja w sektorze finansów publicznych wp∏y-
wa na wycen´ premii za ryzyko i – w efekcie – zmiany kursowe. Powy˝sza zale˝noÊç pokazuje, ˝e zdy-
scyplinowana polityka fiskalna nie tylko warunkuje spe∏nienie kryterium fiskalnego z Maastricht, lecz
tak˝e determinuje mo˝liwoÊç spe∏nienia kryterium stabilnoÊci kursowej.

StabilnoÊç kursu walutowego mo˝na równie˝ oceniç wykorzystujàc metodologi´ stosowanà
dotychczas przez Europejski Instytut Walutowy (EIW) oraz Europejski Bank Centralny w Raportach
o Konwergencji (EMI 1998; ECB 2000). Metodologia ta wykorzystuje specjalnie w tym celu zdefinio-
wanà miar´ zmiennoÊci kursu walutowego ERV (ang. Exchange Rate Volatility). Przy wyznaczaniu ERV
wykorzystuje si´ dzienne notowania kursu nominalnego. ERV zosta∏o zdefiniowane jako odchylenie
standardowe rocznej stopy zmian kursu wyznaczonej ex-ante, tzn. na podstawie obserwacji obecnych
zachowaƒ kursu walutowego przy za∏o˝eniu, ˝e zmiany te b´dà analogiczne w najbli˝szych dwuna-
stu miesiàcach, zgodnie z formu∏ami przedstawionymi poni˝ej85.
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èród∏o: NBP.

85 ERV jest historycznà annualizowanà zmiennoÊcià kursu walutowego przy za∏o˝eniu, ˝e rok ma 256 dni roboczych.
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Niech Xt b´dzie nominalnym kursem walutowym w dniu t. Wówczas Yt = ln (Xt) – ln (Xt-1) jest
dziennà stopà zmian kursu. W celu wyznaczenia rocznej stopy zmian kursu ex ante w chwili t zak∏a-
da si´, ˝e liczba dni roboczych w roku wynosi 256 oraz ˝e dzienne stopy zmian we wszystkich tych
dniach poczàwszy od t sà niezale˝ne i jednakowo roz∏o˝one: 

Yt ~ iid, t = 1,…, 256.

Na mocy w∏asnoÊci logarytmu oraz za∏o˝enia o jednakowych rozk∏adach dziennych stóp zmian
kursu, roczna stopa zmian kursu wyznaczona ex-ante Rt w dniu t jest dana wzorem:

ERVt jest zatem równe:

Na mocy za∏o˝enia o niezale˝noÊci dziennych stóp zmian:

gdzie S oznacza operator odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe S (Yt) jest estymowa-
ne na podstawie stóp zmian kursu w ostatnich 20 dniach poprzedzajàcych t:

S(Yt) = STDEV (Yt-19 ÷ Yt)

EBC w raportach o konwergencji wyznacza∏ ERV dla poszczególnych kwarta∏ów jako Êrednià
arytmetycznà ERV z ostatnich dni miesi´cy wchodzàcych w sk∏ad kwarta∏u, czyli bra∏ pod uwag´ jedy-
nie trzy wartoÊci ERV. Dodatkowo, ze wzgl´du na wyliczanie odchylenia standardowego na bazie je-
dynie 20 ostatnich dni, ˝adne zmiany kursu walutowego w pierwszych dniach kalendarzowych mie-
si´cy nie znajdowa∏y odzwierciedlenia w kwartalnej ERV. Je˝eli zatem w tych dniach kurs walutowy
ulega∏ nawet bardzo silnym wahaniom, po czym powraca∏ do stabilnego poziomu, który móg∏ byç zu-
pe∏nie inny od poziomu kursu w poprzednim miesiàcu, ERV nie wskazywa∏ na nic, co mog∏oby suge-
rowaç wystàpienie silnych napi´ç kursowych. W rezultacie, stosowana dotychczas przez EBC oraz EIW
metodologia mierzenia zmiennoÊci kursu walutowego nie jest pozbawiona wad. 

Do wyznaczenia ERV dla Polski zosta∏y wykorzystane dzienne notowania kursu z∏otego do eu-
ro z fixingu NBP w ciàgu ostatnich oÊmiu kwarta∏ów (grudzieƒ 2001 r. – listopad 2003 r.), gdy˝
przy ocenie stabilnoÊci kursowej brany jest pod uwag´ dwuletni okres referencyjny. Otrzymane wyni-
ki zestawiono w tabeli 13. Dla porównania w tabelach 14 oraz 15 zosta∏y zestawione wartoÊci wskaê-
nika ERV publikowane przez EBC w Raportach o Konwergencji dla Grecji, Austrii, Irlandii, Finlandii oraz
Hiszpanii tu˝ przed ich akcesjà do strefy euro. 

Zaobserwowana znaczna zmiennoÊç kursu z∏otego nie jest zaskoczeniem zwa˝ywszy, ˝e
w okresie obj´tym analizà Polska stosowa∏a p∏ynny kurs walutowy. Nie istnia∏o wi´c systemowe ogra-
niczenie wahaƒ kursowych, nie by∏y te˝ stosowane interwencje walutowe. Ponadto, w analizowanym

Tabela 13. ZmiennoÊç kursu walutowego dla Polski, ERV, Êrednia z ostatnich dni trzech
miesi´cy wchodzàcych w sk∏ad kwarta∏u 

Luty Maj Sierpieƒ Listopad Luty Maj Sierpieƒ Listopad
2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003

Polska 11,4 8,3 12,4 7,5 9,6 10,5 7,6 8,2

èród∏o: obliczenia NBP.
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okresie wyst´powa∏y czynniki destabilizujàce kurs, które z chwilà przystàpienia do ERM II powinny ulec
ograniczeniu86. Nale˝y równie˝ zaznaczyç, ˝e niektóre wahania kursu z∏otego wywo∏ane wstrzàsami
zewn´trznymi (np. w wyniku „efektu zara˝enia”), jeÊli sà krótkotrwa∏e, nie powinny implikowaç nega-
tywnej oceny stabilnoÊci kursowej. 

Na podstawie omawianych przyk∏adów os∏abienia z∏otego od momentu jego up∏ynnienia mo˝-
na wyciàgnàç wniosek, i˝ decydujàce znaczenie dla unikni´cia powa˝nych napi´ç na rynku waluto-
wym b´dà mieç czynniki wewn´trzne. W szczególnoÊci, utrzymanie stabilnego kursu z∏otego w ra-
mach ERM II przez co najmniej dwa lata powinna zapewniç kombinacja zdyscyplinowanej polityki fi-
skalnej i umiarkowanie restrykcyjnej polityki monetarnej. 

Tabela 14. ZmiennoÊç kursu walutowego dla Grecji, ERV, Êrednia z ostatnich dni trzech
miesi´cy wchodzàcych w sk∏ad kwarta∏u 

Czerwiec Wrzesieƒ Grudzieƒ Marzec Czerwiec Wrzesieƒ Grudzieƒ Marzec
1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 2000

Grecja 9,5 5,8 4,5 3,1 3,1 1,3 1,3 1,1

èród∏o: ECB Convergence Report, 2000.

Tabela 15. ZmiennoÊç kursu walutowego dla Finlandii, Hiszpanii, Irlandii oraz Austrii, ERV,
Êrednia z ostatnich dni trzech miesi´cy wchodzàcych w sk∏ad kwarta∏u  

Maj Sierpieƒ Listopad Luty Maj Sierpieƒ Listopad Luty
1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1998

Finlandia 4,5 4,0 2,2 5,3 4,4 3,5 2,3 1,1
Hiszpania 3,7 2,9 1,3 2,2 1,6 1,4 0,8 0,5
Irlandia 3,4 4,8 4,7 7,5 8,2 7,3 6,8 6,1
Austria 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

èród∏o: EMI Convergence Report, 1998.

86 Mo˝na np. oczekiwaç odejÊcia od postrzegania z∏otego jako waluty, której kurs jest zwiàzany z dawnym koszykiem wa-
lutowym w kierunku euro jako w∏aÊciwej waluty odniesienia. W rezultacie wp∏yw zmiany kursów krzy˝owych USD/EUR
na kurs z∏otego do euro mo˝e ulec znacznemu os∏abieniu.
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Aneks 3
Oszacowanie krótkookresowego kosztu spe∏nienia inflacyjnego 

kryterium zbie˝noÊci

Koszty obni˝enia inflacji w ostatnim roku uczestnictwa w ERM II wyznaczono wykorzystujàc
krzywà Philipsa, wià˝àcà luk´ popytowà z inflacjà. Takie sformu∏owanie krzywej Philipsa odzwierciedla
ostatni etap procesu transmisji monetarnej. Jako miar´ inflacji wykorzystano roczny wskaênik inflacji
CPI, który stanowi podstaw´ celu inflacyjnego przyj´tego przez RPP. Ze wzgl´du na spadkowy trend
inflacji w ostatnich latach za zmiennà objaÊnianà w modelu przyj´to luk´ inflacyjnà, definiowanà ja-
ko odchylenie wskaênika inflacji rocznej od trendu estymowanego filtrem Hodricka-Prescotta. W okre-
sie od czerwca 2002 r., kiedy RPP og∏osi∏a zakoƒczenie okresu dezinflacji i przejÊcie do stabilizacji in-
flacji, za trend inflacyjny przyj´to sta∏y poziom 2,5%. Luka inflacyjna zosta∏a oznaczona przez
CPI_GAP. Luka popytowa zosta∏a równie˝ wyznaczona przy wykorzystaniu filtru Hodricka-Prescotta,
jako:

GDP_GAP = 100* (log (GDP) – log (GDP_HP)) (1)

Próby estymacji krzywej Philipsa podj´to tak˝e przy wykorzystaniu innych miar luki popytowej,
opartych o modele strukturalne, ale otrzymywane równania charakteryzowa∏y si´ niesatysfakcjonujà-
cymi w∏aÊciwoÊciami statystycznymi. Estymacj´ równaƒ oparto na szeregach danych kwartalnych
obejmujàcych okres od 1995 r.

Ostatecznie otrzymano nast´pujàcà postaç modelu:

CPI_GAPt = 0,81*CPI_GAPt-1 + 0,46*GDP_GAPt-1 + 0,62*(GDP_GAPt – GDP_GAPt-1) + jt
(7,16)                     (2,48)       (1,84) (2)

R2 = 0,76
DW = 1,49
JB = 0,40

W nawiasach podano wartoÊci statystyk t-Studenta dla parametrów strukturalnych modelu.
W zwiàzku z tym, ˝e parametr strukturalny przy ró˝nicy luk popytowych jest na granicy istotnoÊci,
przeprowadzono analiz´ wra˝liwoÊci wyników symulacji na zmiany tego parametru w promieniu jed-
nego odchylenia standardowego wokó∏ wyestymowanej wartoÊci.

W celu okreÊlenia wielkoÊci zmian luki popytowej, potrzebnej do uzyskania i utrzymania przez
rok luki inflacyjnej na poziomie –1 pkt. proc., przeprowadzono analiz´ symulacyjnà, w której do za-
danej Êcie˝ki CPI_GAP dopasowywano Êcie˝k´ GDP_GAP. Âcie˝ka CPI_GAP zosta∏a ustalona nast´pu-
jàco: wartoÊç CPI_GAP jest równa 0 przez ca∏y czas z wyjàtkiem dwuletniego okresu. W pierwszym
roku CPI_GAP stopniowo zmniejsza si´ do -1, a przez ca∏y drugi rok pozostaje równa –1. Na wykre-
sie 32 przedstawiono zadanà Êcie˝k´ CPI_GAP oraz Êrednià z dopasowanych do niej Êcie˝ek
GDP_GAP. Wyniki symulacji wskazujà, ˝e najwi´ksze otwarcie luki popytowej musi nastàpiç na kwar-
ta∏ przed poczàtkiem roku referencyjnego; póêniej luka popytowa stopniowo si´ domyka. 

Mo˝na oczekiwaç, ˝e obni˝enie inflacji o oko∏o 1 pkt proc. i utrzymanie jej na tym poziomie
przez rok b´dzie wymagaç obni˝enia PKB w ciàgu dwóch lat o oko∏o 0,56% w porównaniu ze scena-
riuszem z wy˝szà inflacjà. Jest to Êrednia wartoÊç otrzymana w drodze analizy symulacyjnej. Odchyle-
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nie standardowe wynios∏o 0,2 pkt. proc., co Êwiadczy o znacznym rozproszeniu wyników symulacji.
Na wykresie 33 przedstawiono histogram obni˝enia PKB koniecznego do spe∏nienia kryterium inflacyj-
nego. Zmiana wartoÊci parametru przy ró˝nicy luk popytowych w równaniu (2) poprzez zwi´kszenie
lub zmniejszenie go o wartoÊç odchylenia standardowego nie prowadzi do znacznych ró˝nic w otrzy-
mywanych wynikach symulacji. Gdy parametr ten jest równy 0,3 (zamiast 0,62), obni˝enie PKB wyno-
si oko∏o 0,62%, gdy zaÊ jest równy 0,9, spadek wynosi 0,51%. 
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Aneks 4
Opis modelu wykorzystanego w symulacji korzyÊci z przystàpienia

do strefy euro

A4.1. Opis modelu

Model w wersji statycznej charakteryzuje si´ nast´pujàcymi ogólnymi w∏asnoÊciami:

• Regu∏y post´powania gospodarstw domowych i przedsi´biorstw wynikajà z regu∏ mikro-
ekonomicznej racjonalnoÊci, tj. maksymalizacji funkcji u˝ytecznoÊci przy ograniczeniu bu-
d˝etowym (gospodarstwa domowe) i maksymalizacji zysku przy zadanej technologii
(przedsi´biorstwa). Funkcjonowanie rzàdu i zagregowanego podmiotu zagranicznego mo-
delowane sà w sposób uproszczony.

• Poda˝ produktów pochodzi z: (1) produkcji krajowej, modelowanej za pomocà neoklasycznej
funkcji produkcji CES, wzgl´dem nak∏adów pracy i kapita∏u, (2) importu, który dostosowuje
si´ do preferencji krajowych konsumentów.

• Poda˝ pracy i kapita∏u sà zadane egzogenicznie, zaÊ popyt na czynniki produkcji wynika z wa-
runków maksymalizacji zysku.

• Model opisuje gospodark´ nieomal ma∏à otwartà (ang. almost small open economy), tj. takà,
w której ceny produktów importowanych sà zadane (w walucie obcej), natomiast ceny produk-
tów eksportowych uzyskiwane na rynku Êwiatowym sà malejàcà funkcjà wolumenu eksportu.

• Produkty krajowe i importowane sà niedoskona∏ymi substytutami (tzw. za∏o˝enie Armingto-
na), a ich kompozycja w koszyku konsumenta zale˝y od relacji ich cen.

• Produkty krajowe i przeznaczone na eksport sà niedoskona∏ymi substytutami, a poda˝ pro-
duktów na eksport jest rosnàcà funkcjà relacji cen uzyskiwanych na rynkach zagranicznych
do cen krajowych. Popyt konsumentów zagranicznych na polskie towary jest tym wi´kszy, im
bardziej sà one konkurencyjne cenowo (taƒsze) wzgl´dem cen konkurentów zagranicznych.

• Konsument kieruje si´ funkcjà u˝ytecznoÊci Cobba–Douglasa.

• W modelu zak∏ada si´ równowag´ na rynkach produktów i czynników produkcji.

• Ceny w modelu zdefiniowane sà jako ceny wzgl´dne, przy nominalnym kursie wymiany przy-
j´tym jako cena odniesienia, tj. numéraire.

Dynamizacj´ modelu przeprowadzono za pomocà równaƒ akumulacji zasobów pracy i majàt-
ku trwa∏ego. W przypadku tej pierwszej zale˝noÊci przyj´to egzogenicznie Êcie˝k´ wzrostu poda˝y
pracy, zgodnie z aktualnymi prognozami ludnoÊci zawodowo czynnej. W przypadku kapita∏u pos∏u-
˝ono si´ uproszczonym równaniem wzrostu zasobów kapita∏u, zgodnie z formu∏à:

gdzie depr oznacza stop´ deprecjacji majàtku trwa∏ego.
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Stosowany tu model równowagi ogólnej opisuje jedynie realny sektor gospodarki, a co za tym
idzie nie uwzgl´dnia rynków finansowych. W modelu nie wyst´puje wi´c jako zmienna endogenicz-
na stopa procentowa, rozumiana jako cena równowagi na rynku aktywów finansowych. Na potrzeby
prowadzonych ni˝ej symulacji pos∏u˝ono si´ uproszczonym odwzorowaniem dzia∏ania stopy procen-
towej, definiujàc jà jako parametr (zmiennà egzogenicznà), od którego zale˝y popyt inwestycyjny
przedsi´biorstw, zgodnie z formu∏à:

gdzie:

Inv – wolumen nak∏adów inwestycyjnych,
Cap – wolumen majàtku trwa∏ego,
Ri-1 – nominalna stopa procentowa, opóêniona o jeden okres,
P-t – poziom cen, opóêniony o t okresów,
d – elastycznoÊç stopy odnowienia kapita∏u wzgl´dem realnej stopy procentowej.

Formu∏a ta oznacza, ˝e stopa odnowienia kapita∏u, tj. relacja nak∏adów inwestycyjnych do za-
sobu majàtku, jest malejàcà funkcjà realnej stopy procentowej, wed∏ug sta∏ej elastycznoÊci -d. Zasto-
sowana tu zale˝noÊç nak∏adów inwestycyjnych od stopy procentowej to uproszczony zapis postulatu,
zgodnie z którym popyt na aktywa kapita∏owe jest malejàcà funkcjà ceny kapita∏u.

Stosowany tu standardowy model równowagi ogólnej nie objaÊnia te˝ zmiennoÊci ∏àcznej wy-
dajnoÊci czynników produkcji. Na potrzeby omawianych ni˝ej symulacji przyj´to, ˝e inwestycje nie tyl-
ko zmieniajà wielkoÊç zasobów majàtku trwa∏ego w gospodarce, ale równie˝ podnoszà efektywnoÊç
procesów wytwórczych. Zgodnie z tym za∏o˝eniem w modelu przyj´to, ˝e wzrost relacji majàtku
do PKB wià˝e si´ ze wzrostem ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji, wed∏ug sta∏ej elastycznoÊci w:

gdzie:

TFPt to ∏àczna wydajnoÊç czynników produkcji w okresie t,
PKBt-1 – produkt krajowy brutto (wolumen) w okresie t-1.

Uproszczony sposób dynamizacji modelu oznacza, ˝e model nie ma zdefiniowanych warunków
równowagi d∏ugookresowej (ang. steady state).

A4.2. Równania modelu

I. Blok cen

Równanie krajowych cen eksportu

Równanie krajowych cen importu
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Równanie cen absorpcji krajowej

Równanie cen produkcji

Równanie cen czynników produkcji

Równanie deflatora PKB

Równanie kosztu pracy

II. Blok produkcji, czynników produkcji i handlu zagranicznego

Funkcja produkcji

Równanie popytu na prac´

Równanie poda˝y pracy

Równanie majàtku trwa∏ego

Równanie produktu ∏àcznego (tzw. równanie Armingtona)
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Równanie popytu na import

Równanie transformacji produkcji

Równanie poda˝y eksportu

Równanie popytu na eksport

Równanie wzrostu ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji (TFP)

III. Blok dochodów

   

    

    

   
 

� �
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IV. Blok wydatków 

V. Blok równowagi

VI. Blok mierników produktu krajowego 

A4.3. Zmienne 

I. Blok cen

PD – ceny produkcji na rynek krajowy 
P – ceny producentów 
PM – krajowe ceny importu 
PWM – zagraniczne ceny importu
PE – krajowe ceny eksportu
PWE – zagraniczne ceny eksportu
PQ – ceny dóbr ∏àcznych 
PDF – ceny czynników produkcji
ER – kurs wymiany
PINDEX – deflator PKB 
W – stawka wynagrodzeƒ
PL – koszt pracy
RI – nominalna stopa procentowa
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II. Blok produkcji, czynników produkcji i handlu zagranicznego

Q – produkt ∏àczny (wolumen)
X – produkcja (wolumen)
XD – produkcja przeznaczona na rynek krajowy (wolumen)
E – eksport (wolumen)
M – import (wolumen)
LD – popyt na prac´ 
KD – popyt na majàtek trwa∏y (wolumen)
LS – poda˝ pracy 
TFP – ∏àczna wydajnoÊç czynników produkcji

III. Blok dochodów 

YL – dochody z pracy 
YK – dochody z kapita∏u 
YH – dochody gospodarstw domowych
YF – dochody przedsi´biorstw 
YG – dochody sektora publicznego
IMPTAX – dochody z tytu∏u ce∏ importowych 
PRODTAX – dochody z tytu∏u podatków od produkcji i produktów 
INCTAX – dochody z tytu∏u podatku dochodowego (PIT i CIT)
EXPSUB – dotacje do eksportu
HOSZCZ – oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych 
GOSZCZ – oszcz´dnoÊci sektora publicznego
FOSZCZ – oszcz´dnoÊci przedsi´biorstw 
ROWOSZCZ– oszcz´dnoÊci sektora zagranicznego 
TOTOSZCZ – oszcz´dnoÊci ogó∏em

IV. Blok wydatków

HKONS – spo˝ycie z dochodów osobistych (wolumen)
GKONS – spo˝ycie sektora publicznego (wolumen)
IN – popyt na dobra inwestycyjne (wolumen)
ST – przyrost zapasów i rezerw (wolumen)
TOTIN – ca∏kowite nak∏ady inwestycyjne

V. Blok mierników PKB

TOTWD – wartoÊç dodana ogó∏em 
PKBR – produkt krajowy brutto (wolumen)

A4.4. Parametry

I. Transfery

tgovh – transfer: sektor publiczny -> gospodarstwa domowe 
tgrow – transfer: sektor publiczny -> zagranica 
trowh – transfer: zagranica -> gospodarstwa domowe 
tfirmh – transfery: przedsi´biorstwa -> gospodarstwa domowe

II. Wspó∏czynniki i relacje 

tm – stopa ce∏ importowych 
te – stopa subsydiów eksportowych
tmr – stopa realnych ce∏ importowych
aptax – stopy podatków od produkcji i produktów 
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awtax – stopa opodatkowania wynagrodzeƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ spo∏ecznych
ahtax – stopa podatku od dochodów gospodarstw domowych 
aftax – stopa opodatkowania zysków przedsi´biorstw 
agk – stopa udzia∏u sektora rzàdowego w dochodach z kapita∏u
agl – stopa udzia∏u sektora rzàdowego w dochodach z pracy
afk – stopa udzia∏u przedsi´biorstw w dochodach z kapita∏u
ahk – stopa udzia∏u gospodarstw domowych w dochodach z kapita∏u
ahl – stopa udzia∏u gospodarstw domowych w dochodach z pracy
mpsh – kraƒcowa sk∏onnoÊç do oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych
ast – relacja zmian w stanie zapasów i rezerw do produkcji 
ramor – stopa amortyzacji Êrodków trwa∏ych 

III. Parametry funkcji produkcji, popytu i poda˝y 

a0 – sta∏a w funkcji popytu na eksport 
al – parametr udzia∏u pracy w funkcji produkcji CES 
sp – parametr elastycznoÊci substytucji pracy i kapita∏u w funkcji produkcji CES 
h – cenowa elastycznoÊç popytu w funkcji popytu na eksport 
aa – sta∏a w funkcji Armingtona
d – parametr udzia∏u w funkcji Armingtona
sm – parametr elastycznoÊci substytucji dóbr krajowych i importowanych w funkcji

Armingtona
se – parametr elastycznoÊci w równaniu transformacji produkcji
sinv – parametr elastycznoÊci w równaniu inwestycji
ainv – sta∏a w równaniu inwestycji 
atfp – sta∏a w równaniu ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji
w – parametr elastycznoÊci w równaniu ∏àcznej wydajnoÊci czynników produkcji

IV. Pozosta∏e parametry i sta∏e 

rls – stopa wzrostu poda˝y pracy
UNR0 – naturalna stopa bezrobocia
PWEREF – ceny rynku Êwiatowego dla eksportu 
LS1 – poda˝ pracy opóêniona o jeden okres
KD1 – popyt na majàtek trwa∏y opóêniony o jeden okres
IN1 – popyt na dobra inwestycyjne opóêniony o jeden okres
PINDEX1 – deflator PKB opóêniony o jeden okres
PINDEX2 – deflator PKB opóêniony o dwa okresy
PKBR1 – produkt krajowy brutto (wolumen) opóêniony o jeden okres
RI1 – nominalna stopa procentowa opóêniona o jeden okres
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Aneks 5
Opis modelu ECMOD

Wielorównaniowy model makroekonometryczny polskiej gospodarki ECMOD87 ma na celu pro-
gnozowanie podstawowych wielkoÊci makroekonomicznych, a tak˝e analiz´ reakcji gospodarki
na zmiany instrumentów polityki pieni´˝nej i fiskalnej oraz wstrzàsy zewn´trzne. Model ECMOD jest
modelem kwartalnym o kompleksowej strukturze (obejmujàcym wszystkie g∏ówne zale˝noÊci w go-
spodarce), estymowanym z wykorzystaniem analizy kointegracji, co umo˝liwia rozró˝nienie mi´dzy
dynamikà krótko- i d∏ugookresowà. Ze wzgl´du na obj´toÊç modelu i d∏ugoÊç dost´pnych szeregów
czasowych poszczególne równania estymowane sà jako oddzielne modele korekty b∏´dem (ECM). Z∏o-
˝enie oszacowanych równaƒ w postaci modelu, poprzez wzajemne interakcje pomi´dzy makrozmien-
nymi, pozwala przeprowadzaç symulacje reakcji gospodarki na zmiany instrumentów polityki makro-
ekonomicznej (np. zmiany stóp procentowych, ograniczenie wydatków rzàdowych) oraz wstrzàsy ze-
wn´trzne (np. zmiany cen ropy). Zmiana wartoÊci zmiennej b´dàcej przedmiotem zainteresowania
(np. zmiana stóp procentowych o jeden punkt procentowy) wp∏ywa na wszystkie makroagregaty
i umo˝liwia analiz´ funkcji reakcji wybranych zmiennych celu (np. inflacji lub PKB). Poni˝ej przedsta-
wiono list´ g∏ównych równaƒ modelu ECMOD oraz szkic jego struktury (schemat 2).

Ceny

Wskaênik poziomu cen konsumenta CPI (cpi)

cpi = f(imp_pr*, ulc, gap)

imp_pr* – ceny z∏otowe dóbr importowanych,
ulc – koszty jednostkowe pracy = 
gap – luka popytowa

Wskaênik poziomu cen producenta PPI (ppi)

ppi = f(imp_pr*, ulc, gap)

imp_pr* – ceny z∏otowe dóbr importowanych,
ulc – koszty jednostkowe pracy = 
gap – luka popytowa

Deflator PKB (pgdp)

pgdp = f(ppi, cpi)

ppi – wskaênik PPI
cpi – wskaênik CPI

87 Nazwa modelu ECMOD pochodzi od angloj´zycznej nazwy EConometric Model. Wskazuje ona równie˝, ˝e model ba-
zuje na analizie kointegracji i modelach korekty b∏´dem (ang. Error Correction Models).



126

Aneks 5. Opis modelu ECMOD

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Ceny eksportu (exp_pr)

exp_pr = f(imp_pr*, ulc)

imp_pr* – ceny z∏otowe dóbr importowanych,
ulc – koszty jednostkowe pracy = 

Ceny importu (imp_pr)

imp_pr = f(pln_eur, oil, pln_usd, ppi_eur)

pln_eur – kurs z∏oty-euro
oil – ceny ropy
pln_usd – kurs z∏oty-dolar
ppi_eur – wskaênik PPI w strefie euro

PKB i jego komponenty

Spo˝ycie indywidualne (conp)

conp = f(yd, W1MR)

yd – dochód do dyspozycji
W1MR – realna stopa procentowa (deflator CPI)

Spo˝ycie zbiorowe (congov)

congov=f(ggexp)

ggexp – wydatki ogó∏em bud˝etu i samorzàdów

Akumulacja brutto (inv)

inv = f(k, emp, W3MR)

k – kapita∏ – wartoÊç Êrodków trwa∏ych brutto w gospodarce narodowej
emp – pracujàcy
W3MR – realna stopa procentowa (deflator PPI)

Eksport (exp_vol)

exp_vol = f(GDP_eur, konk_exp)

GDP_eur – PKB w strefie euro
konk_exp – konkurencyjnoÊç eksportu = 
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Import (imp_vol)

imp_vol = f(gdp, konk_imp, gap)

GDP – PKB
konk_imp – konkurencyjnoÊç importu = 
gap – luka popytowa

Pracujàcy w ca∏ej gospodarce wg BAEL (emp)

emp = f(GDP, k, pgdp, wage)

GDP – PKB
k – kapita∏
pgdp – deflator PKB
wage – p∏ace 

P∏ace – przeci´tne wynagrodzenie miesi´czne w gospodarce skorygowane o ubruttowienie
p∏ac w 1999 r. (dane nie obejmujà jednostek bud˝etowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie obro-
ny narodowej i bezpieczeƒstwa publicznego) (wage)

wage = f(cpi, z)

cpi – wskaênik CPI
z – wydajnoÊç pracy =

Kurs z∏otego do euro (pln_eur)

pln_eur = f(GDP, GDP_eur, L3MR-W3MR, ppi, ppi _eur)

GDP – PKB
GDP_eur – PKB w strefie euro
L3MR-W3MR – dysparytet stóp procentowych
ppi – wskaênik PPI
ppi_eur – wskaênik PPI w strefie euro

Luka popytowa (gap)

gap = f(GDP, k, emp, tfp)

GDP – PKB
k – kapita∏ – wartoÊç Êrodków trwa∏ych brutto w gospodarce narodowej
emp – pracujàcy
tfp – ∏àczna wydajnoÊç czynników wytwórczych
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N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Popyt zewn´trzny

Kurs PLN-EUR

Stopy
procentowe

Deficyt
bud˝etowy

Ceny
CPI
PPI
Ceny eksportu
Ceny importu
Deflator PKB

PKB
Spo˝ycie
indywidualne
Spo˝ycie zbiorowe
Akumulacja
Eksport
Import

P∏ace

Pracujàcy

Luka popytowa

Ceny za granicà

Schemat 2. Schemat sprz´˝eƒ modelu ECMOD


