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Streszczenie
Wbrew oczekiwaniom formułowanym przed wprowadzeniem wspólnej waluty do obiegu
gotówkowego krajów strefy euro, wydarzenie to nie było neutralne dla gospodarki. Według szacunków
Eurostatu (2003), wpływ wprowadzenia euro na ogólny poziom cen był znikomy, chociaż w przypadku
niektórych kategorii towarów i usług (gastronomia, kultura i rekreacja, do pewnego stopnia żywność)
miały miejsce istotne efekty cenowe. Wyniki przeprowadzonego badania empirycznego wskazuja˛ jednak,
że w okresie kilku miesi˛ecy wokół wymiany waluty istotne efekty cenowe miały miejsce we wszystkich
analizowanych kategoriach inflacji HICP (zagregowany wskaźnik HICP, towary konsumpcyjne, usługi
konsumpcyjne, żywność oraz restauracje i hotele), z wyjatkiem
˛
rekreacji i kultury. Najsilniejszy wzrost
cen wyst˛epował zazwyczaj w styczniu 2002 r., tj. pierwszym miesiacu
˛ obowiazywania
˛
nowej waluty.
Dla wskaźnika HICP efekt ten wyniósł ok. 0,6 pkt. proc. Podobnych zjawisk nie zaobserwowano w
pozostałych krajach Unii Europejskiej, w zwiazku
˛
z czym można je przypisać wprowadzeniu euro do
obiegu gotówkowego. Efekty cenowe wprowadzenia euro miały charakter krótkookresowy, z wyjatkiem
˛
kategorii towarów, w przypadku której wystapiły
˛
czynniki przyczyniajace
˛ si˛e do przyspieszenia dynamiki
cen także w średnim okresie. Wyniki badania nie potwierdzaja˛ hipotezy kosztów menu, wskazuja˛
natomiast na skuteczność nakazu podwójnej ekspozycji cen w ograniczaniu nadużyć cenowych.
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Wprowadzenie
Spośród zagadnień zwiazanych
˛
z problematyka˛ integracji walutowej bodaj najwi˛ecej emocji w debacie
publicznej wzbudza dyskusja na temat efektów cenowych wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego.
Inflacyjne konsekwencje zaokraglania
˛
cen po zamianie waluty krajowej na euro należa˛ do głównych obaw
społecznych zwiazanych
˛
z tym wydarzeniem.
Literatura w zakresie efektów cenowych wprowadzenia euro obejmuje trzy zasadnicze nurty. Dwa z nich
dotycza˛ zagadnień natury mikroekonomicznej, odpowiednio z zakresu teorii konsumenta i producenta,
b˛edacych
˛
efektem braku neutralności w krótkim okresie procesów o charakterze nominalnym. Trzeci nurt
opiera si˛e z kolei na teorii makroekonomii i obejmuje badania nad wpływem utworzenia unii monetarnej
na proces konwergencji poziomów cen w ramach krajów członkowskich. Niniejsza praca koncentruje
si˛e na zjawiskach o charakterze krótkookresowym, czyli na dwóch pierwszych zagadnieniach.

Tym

niemniej, poruszone sa˛ również wybrane aspekty dotyczace
˛ problematyki konwergencji poziomów cen.
Ważnym zagadnieniem sa˛ także badania nad skutecznościa˛ rozwiazań
˛
instytucjonalnych, majacych
˛
na celu
zapobieganie nieuzasadnionym fundamentami wzrostom cen.
Według szacunków Eurostatu, wpływ wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego na ogólny poziom cen w
gospodarkach państw członkowskich był nieznaczny. W 2002 r. wskaźnik inflacji HICP w uj˛eciu rocznym
wyniósł w strefie euro 2,3%, z czego 0,12 do 0,29 pkt. proc. można przypisać efektom zwiazanym
˛
z
wprowadzeniem wspólnej waluty do obiegu gotówkowego (Eurostat, 2003). Wymiana waluty narodowej na
euro w najwi˛ekszym stopniu przyczyniła si˛e do wzrostu cen w sektorze usług, w tym przede wszystkim w
zakresie usług gastronomicznych, fryzjerskich czy zwiazanych
˛
ze sportem, rekreacja˛ i kultura.˛ Do pewnego
stopnia wprowadzenie euro przyczyniło si˛e również do wzrostu cen żywności.
Szacowany przez Eurostat wzrost cen był zatem nieznaczny.

Niemniej, istotnie odbiegał on od

powszechnych odczuć społecznych, które miały wskazywać na bardzo silny wzrost inflacji w wyniku
wprowadzenia nowej waluty do obiegu gotówkowego. Powyższe rozbieżności, a także zróżnicowane efekty
cenowe wprowadzenia euro pomi˛edzy krajami oraz w przekroju poszczególnych kategorii towarów i usług
stały si˛e przedmiotem licznych prac badawczych.
W pierwszej cz˛eści niniejszego opracowania dokonano szerokiego przegladu
˛ literatury z zakresu efektów
cenowych wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego.

Przybliżone prace odpowiadaja˛ na wiele

pytań zwiazanych
˛
z tym zagadnieniem, a w szczególności: (1) czy wskaźnik inflacji raportowany
przez urz˛edy statystyczne w okresie wokół wymiany waluty odzwierciedlał rzeczywista˛ dynamik˛e cen
towarów i usług konsumpcyjnych? (2) czy istnieja˛ dowody na to, iż rozbieżność mi˛edzy oficjalnym
wskaźnikiem a społeczna˛ percepcja˛ inflacji była wynikiem pewnych procesów psychologicznych? (3)
jakie były przyczyny zróżnicowania efektów cenowych wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego w
poszczególnych kategoriach koszyka CPI? (4) czy wzrost cen w wybranych sektorach po wymianie waluty
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był zwiazany
˛
przyczynowo-skutkowo z tym wydarzeniem, czy też wynikał z czynników niezależnych od
„gotówkowego“ euro? (5) czy nat˛eżenie efektów cenowych było zróżnicowane ze wzgl˛edu na poszczególne
kraje i jakie były determinanty tego zróżnicowania? (6) czy istnieja˛ rozwiazania
˛
instytucjonalne sprzyjajace
˛
ograniczeniu tych efektów?
Dokonany przeglad
˛ literatury pokazuje jednak, że brakuje - według naszej wiedzy - opracowań, w których
przedstawiona zostałaby kompleksowa empiryczna analiza efektu netto wprowadzenia euro na zmiany
w poziomie cen. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej luki. W tym celu, w drugiej cz˛eści
opracowania skonstruowano panelowy model ekonometryczny, którego oszacowanie umożliwiło zbadanie
efektów cenowych wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego w 2002 r. Model ten dostarcza
także odpowiedzi na pytania dotyczace
˛ innych determinant inflacji w badanym okresie, w tym stosowanego
przez niektóre kraje nakazu podwójnej ekspozycji cen w walucie krajowej i euro.

1

Przeglad
˛ literatury w zakresie efektów cenowych wprowadzenia
wspólnej waluty do obiegu gotówkowego

1.1

Efekty cenowe wprowadzenia euro w opinii konsumentów

Z racji zakrojonych na szeroka˛ skal˛e kampanii informacyjnych poprzedzajacych
˛
wprowadzenie euro do
obiegu gotówkowego wydarzenie to było dla konsumentów w pełni przewidywalne. Zgodnie z teoria˛
ekonomii, ze wzgl˛edu na nominalny charakter wymiany waluty i przewidywalność tego wydarzenia decyzje
konsumpcyjne jednostek da˛żacych
˛
do maksymalizacji własnej użyteczności nie powinny ulec na jego skutek
zmianie. Wszelkie odst˛epstwa od tej zasady byłyby świadectwem wystapienia
˛
zjawiska określanego jako
„iluzja pieniadza“,
˛
polegajacego
˛
na uznaniu przez konsumentów zmian o charakterze nominalnym za realne.
Fenomen ten skutkuje podejmowaniem suboptymalnych decyzji odnośnie do alokacji posiadanych środków
i tym samym wpływa na realna˛ sfer˛e gospodarki.
W okresie wokół wymiany waluty w krajach strefy euro „iluzja pieniadza“
˛
(zwana w tym kontekście „iluzja˛
euro“) przejawiała si˛e głównie wzrostem postrzeganej inflacji nieproporcjonalnym w stosunku do zmian
oficjalnego wskaźnika cen. Jest to zjawisko o negatywnych konsekwencjach zarówno na płaszczyźnie
społecznej, jak i ekonomicznej. Skutkuje ono, mianowicie, zmniejszeniem postrzeganego przez jednostk˛e
własnego ograniczenia budżetowego i tym samym siły nabywczej, a w efekcie niepożadanym
˛
zmniejszeniem
konsumpcji. Dla gospodarstwa domowego jest to równoznaczne ze spadkiem dobrobytu (welfare), zaś
na poziomie całej gospodarki - ze spadkiem popytu konsumpcyjnego. Obcia˛żenie percepcji realnych
dochodów „w dół“ może również zwi˛ekszać żadania
˛
płacowe, które poprzez spiral˛e płacowo-cenowa˛ moga˛
doprowadzić do rzeczywistego wzrostu ogólnego poziomu cen (tzw. efekty drugiej rundy). Ponadto
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powszechne zwi˛ekszenie postrzeganej inflacji, szczególnie w przypadku przypisywania jej przyczyn
wprowadzeniu euro, może skutkować osłabieniem społecznego poparcia dla procesu integracji europejskiej.
Istotne odchylenie postrzeganej inflacji od oficjalnego wskaźnika dynamiki cen zanotowano w krajach
strefy euro już w styczniu 2002 r., czyli w miesiacu,
˛ w którym dokonano wymiany waluty. Najwi˛eksza
rozbieżność miała miejsce w styczniu 2003 roku, która w kolejnych latach stopniowo si˛e zmniejszała.
Tym niemniej, społeczne przekonanie w krajach strefy euro o inflacyjnych konsekwencjach wprowadzenia
wspólnej waluty jest nadal silne. Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego pi˛eć lat po wymianie
waluty (Komisja Europejska, 2006) wskazuja,˛ że takie przekonanie podziela znaczna wi˛ekszość obywateli
(93%). Co ciekawe, rozkład pogladów
˛
nie jest warunkowy ze wzgl˛edu na kategorie społeczne takie
jak: wiek, wykształcenie czy zawód. Znaczne różnice wyst˛epuja˛ natomiast pomi˛edzy poszczególnymi
państwami członkowskimi strefy euro. Najwi˛ekszy odsetek społeczeństwa przypisujacy
˛ wspólnej walucie
zwi˛ekszenie ogólnego poziomu cen wyst˛epuje w Hiszpanii, Grecji, Francji i we Włoszech (96-97%). Na
tle innych krajów unii monetarnej zdecydowanie wyróżnia si˛e Irlandia, w której „jedynie“ 71% obywateli
podziela ten poglad.
˛

1.1.1

Czy rozbieżność mi˛edzy rzeczywista˛ i postrzegana˛ inflacja˛ miała w ogóle miejsce?

Oczekiwania inflacyjne z okresu przed wymiana˛ waluty nie wskazywały na możliwość powstania
rozbieżności mi˛edzy inflacja˛ postrzegana˛ a danymi urz˛edów statystycznych. W rezultacie, jej wystapienie
˛
wywołało zaskoczenie wśród ekonomistów i przedstawicieli administracji państwowej. Od tego czasu
przeprowadzono liczne badania nad zjawiskiem „iluzji euro“, jego przyczynami, determinantami jego
nat˛eżenia oraz implikacjami dla gospodarki.
Wyniki wi˛ekszości badań nad istnieniem „efektu euro“ potwierdziły, że po wprowadzeniu nowej
waluty odczuwany przez społeczeństwo wzrost ogólnego poziomu cen znacznie przekraczał oficjalny
wskaźnik inflacji raportowany przez urz˛edy statystyczne.

Przykładowo, Aucremanne i in. (2007) na

podstawie panelowych testów pierwiastka jednostkowego pozytywnie zweryfikowali hipotez˛e o załamaniu
długookresowej relacji łacz
˛ acej
˛
postrzegana˛ i oficjalna˛ inflacj˛e we wszystkich krajach strefy euro.
Rekursywne testy kointegracji wskazywały na maj 2002 r. jako dat˛e załamania powyższej relacji. W grupie
kontrolnej analogicznych zjawisk nie zaobserwowano. Fakt ten został zinterpretowany przez autorów jako
argument potwierdzajacy,
˛ że załamanie omawianej zależności nastapiło
˛
w wyniku wprowadzenia wspólnej
waluty do obiegu gotówkowego, a jego przyczyn upatrywano w obcia˛żeniu percepcji konsumentów.
W niektórych pracach analizie poddano zagadnienie, czy rozbieżność mi˛edzy rzeczywistymi ruchami
cen w gospodarce a ich społeczna˛ percepcja˛ miała w ogóle miejsce. W szczególności badano hipotez˛e,
czy wystapienie
˛
tej rozbieżności było zjawiskiem czysto statystycznym, wynikajacym
˛
z konstrukcji
oficjalnego wskaźnika inflacji lub stosowanej miary percepcji. Marini i in. (2004) postawili hipotez˛e, że
rozbieżność ta powstała nie ze wzgl˛edu na bł˛edy percepcji, ale w wyniku obcia˛żenia oficjalnego wskaźnika
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inflacji. Hipotez˛e nieobcia˛żoności zweryfikowano na danych dla Włoch i Wielkiej Brytanii na podstawie
podejścia zaproponowanego przez Nordhausa (1998). Polega ono na porównaniu zmian mediany dochodów
(zdeflowanej poziomem cen konsumpcyjnych) i zmian postrzeganej przez gospodarstwa domowe własnej
sytuacji finansowej. Wyniki badania wskazuja,˛ że do grudnia 2001 r. obcia˛żenie oficjalnej inflacji było
we Włoszech nieistotne statystycznie. Po wprowadzeniu euro oficjalna statystyka stała si˛e obcia˛żona.
Wielkość obcia˛żenia oszacowano na około -6 pkt. proc. Takiej zależności nie odnotowano dla Wielkiej
Brytanii, w której euro nie zostało wprowadzone. Angelini i Lippi (2005) doszli jednak do odmiennych
wniosków w zakresie wiarygodności oficjalnego wskaźnika dynamiki cen we Włoszech.

W swoim

badaniu porównali poziom cen przed i po wprowadzeniu euro na podstawie danych dotyczacych
˛
popytu
na pieniadz,
˛ aproksymowanego zagregowana˛ wielkościa˛ wypłat z bankomatów. W obu tych okresach nie
zaobserwowano istotnych różnic w wielkości wypłat, co przemawia za wiarygodnościa˛ oficjalnych statystyk
także po przyj˛eciu wspólnej waluty.
W odróżnieniu od głównego nurtu literatury, Dias i in. (2007) zakwestionowali na gruncie metodologicznym
słuszność przekonania o powstaniu, poczawszy
˛
od 2002 r., rozbieżności mi˛edzy oficjalna˛ inflacja˛ a jej
percepcja.˛ Zdaniem autorów opracowania, bład
˛ wi˛ekszości badań był zwiazany
˛
z użyciem niewłaściwej
miary postrzeganej inflacji. Powszechnie stosowany w literaturze wskaźnik wyliczany jest na podstawie
danych z sondażu Komisji Europejskiej (Business and Consumer Survey) jako ważona różnica mi˛edzy
odsetkiem respondentów, którzy wskazywali na wzrost ogólnego poziomu cen i tymi, którzy zaobserwowali
spadek lub brak zmian w tym zakresie. Dias i in. (2007) wskazali, że ta standardowo stosowana miara
(tzw. balance statistics ) może być użyta do aproksymacji percepcji tylko wtedy, gdy inflacja jest stabilna,
czyli gdy w procesie generujacym
˛
dane nie wyst˛epuje trend. W przeciwnym przypadku jej użycie jest
nieprawidłowe. Zdaniem autorów, wskaźnik ten nie nadaje si˛e zatem do badania wpływu wprowadzenia euro
na percepcj˛e inflacji, ponieważ nie uwzgl˛ednia okresu dezinflacji przed przyj˛eciem nowej waluty. Badanie
kointegracji oficjalnego wskaźnika inflacji i zaproponowanej przez Dias i in. (2007) probabilistycznej miary
percepcji opartej na metodzie Carlsona i Parkina nie wskazuje na załamanie relacji po przyj˛eciu euro.
Krytyki zastosowania balance statistics dokonał również Brachinger (2006). Podkreśla on, że wyznaczony
przy pomocy tego wskaźnika poziom postrzeganej inflacji jest mierzony na innej skali niż dynamika
cen raportowana przez urz˛edy statystyczne. W rezultacie, nie może on być porównywany z oficjalnym
wskaźnikiem CPI, a kształtowanie si˛e obu wielkości można przedstawić na wspólnym wykresie jedynie
przy zastosowaniu dwóch różnych osi. Od odpowiedniego ich wyskalowania zależy to, czy obie wielkości
wydaja˛ si˛e być w dynamicznej równowadze czy nie. Zdaniem Brachingera (2006), skutkuje to takim
dopasowywaniem skal, by uzyskać oczekiwany obraz zjawiska, czyli synchronizacj˛e obu zmiennych przed
i powstanie pomi˛edzy nimi rozbieżności po wymianie waluty.
Brachinger proponuje alternatywne podejście do kwantyfikacji postrzeganej inflacji, oparte na teorii
perspektywy Kahnemana i Tverskiego. Autor nie posługuje si˛e poj˛eciem ceny, ale strata˛ lub zyskiem – czyli
różnica˛ mi˛edzy aktualna˛ cena˛ i cena˛ odniesienia. Co wi˛ecej, ocena tych różnic nie bazuje na ich wartości
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absolutnej – straty sa˛ postrzegane jako wyższe od zysków przy tej samej wielkości bezwzgl˛ednej różnicy.
Percepcja zależy również od cz˛estotliwości wyst˛epowania strat i zysków. Stworzony w ten sposób indeks
IPI (Index of Perceived Inflation) co prawda wskazał na wzrost percepcji inflacji, ale jeszcze w 2001 r., czyli
przed wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego. Analizujac
˛ kształtowanie si˛e indeksu na przestrzeni
kilku lat, Brachinger doszedł do wniosku, że zjawisko to było skutkiem sytuacji gospodarczej w okresie
1999-2001. W latach 1999-2000, mianowicie, miały miejsce „wojny cenowe“ na rynku handlu detalicznego,
które spowodowały obniżenie cen dóbr do tak niskiego poziomu, że w kolejnych latach musiała nastapić
˛ ich
korekta. Poczawszy
˛
od 2001 r. ponadprzeci˛etny wzrost cen odnotowano w przypadku dóbr najcz˛eściej
kupowanych, co nie miało zbyt dużego wpływu na ogólny poziom cen ze wzgl˛edu na ich niewielka˛ wag˛e
w przeci˛etnym koszyku towarów i usług. Niemniej, poprzez mechanizmy psychologiczne opisane teoria˛
perspektywy wpłyn˛eło to silnie na percepcj˛e inflacji. Efekty te nie były jednak zwiazane
˛
przyczynowo z
wprowadzeniem euro.

1.1.2

Przyczyny „iluzji euro“

Wymieniane w literaturze potencjalne determinanty nieproporcjonalnego wzrostu postrzeganej inflacji
można podzielić na dwie zasadnicze grupy: (1) czynniki psychologiczne, leżace
˛ po stronie konsumentów
i które można uznać za warunek konieczny tego zjawiska, oraz (2) ekonomiczne, które w tym kontekście
1
można utożsamiać z warunkiem wystarczajacym.
˛

Mechanizmy psychologiczne, które przyczyniły si˛e do powstania rozbieżności mi˛edzy inflacja˛ a jej
percepcja˛ to w głównej mierze ograniczone możliwości przetwarzania informacji przez jednostk˛e. Jednym z
przejawów tego zjawiska sa˛ trudności z przywykni˛eciem do nowego nominalnego poziomu cen, skutkujace
˛
nawykiem przeliczania cen do wielkości wyrażonych w walucie narodowej nawet wiele lat po wycofaniu jej
z obiegu. Pi˛eć lat po wymianie waluty takiego przeliczania nadal dokonywał znaczacy
˛ odsetek obywateli
strefy euro - 22% w przypadku drobnych zakupów i aż 40% przy okazji wi˛ekszych wydatków (Komisja
Europejska, 2006). Konsekwencja˛ takiego stanu rzeczy jest zakotwiczenie punktu odniesienia do porównań
cenowych w okresie sprzed wielu lat. Co wi˛ecej, z racji czasu, jaki upłynał
˛ od wprowadzenia nowej waluty i
niedoskonałej pami˛eci podmiotów prywatnych, cena odniesienia może podlegać obcia˛żeniu. Ilustruja˛ to
wyniki badania z zakresu ekonomii behawioralnej autorstwa Cestari i in. (2007). W opracowaniu tym
sprawdzono poprawność zapami˛etanej przez Włochów ceny biletów do kina z okresu przed wprowadzeniem
euro. Głównym wnioskiem z badania jest fakt zdecydowanego ujemnego obcia˛żenia zapami˛etanej przez
respondentów ceny biletów.

Okazało si˛e, że jedynie 8% badanych wskazało na cen˛e zbliżona˛ do

rzeczywistej. Wi˛ekszość (56%) wskazała na ceny, które w grudniu 2001 r. w ogóle nie wyst˛epowały. Co
ciekawe, modalna i średnia odpowiedzi były równe średnim cenom odpowiednio w roku 1987 i 1990.
1 Takie uj˛
ecie potencjalnych przyczyn powstania rozbieżności mi˛edzy inflacja˛ a jej społeczna˛ percepcja˛ jest pewnym uproszczeniem,
ale oddaje charakter zjawiska. Mechanizmy psychologiczne, leżace
˛ u jego źródeł i uznawane za immanentna˛ cech˛e konstrukcji ludzkiej
psychiki (przynajmniej w kr˛egu kultury zachodniej), przy braku zewn˛etrznego bodźca nie doprowadziłyby bowiem do omawianych
efektów. Czynniki natury ekonomicznej spełniły wi˛ec w tym przypadku funkcj˛e katalizatora.

7

Kolejnym potencjalnym źródłem obcia˛żenia percepcji jest stosowanie do przeliczeń cen przybliżonego
zamiast oficjalnego (dokładnego) kursu wymiany. Przykładowo, korzystanie z prostych reguł konwersji
w przypadku przeliczania cen z euro na wyrażone w markach niemieckich prowadzi do zawyżenia cen o
około 2,3%.2
Nie bez znaczenia dla nat˛eżenia i uporczywości zaistniałej rozbieżności były również czynniki
socjologiczne, takie jak określana na podstawie badań sondażowych szybkość adaptacji społeczeństwa do
nowej waluty czy jej społeczna akceptacja. Wymownym argumentem na rzecz roli tych czynników jest
porównanie nat˛eżenia „efektu euro“ we Włoszech i Irlandii, dokonane przez Del Missier i in. (2007).
Wielkość popełnianych przez włoskich konsumentów bł˛edów percepcji w zakresie dynamiki cen była
znacznie wi˛eksza niż w przypadku Irlandczyków, co zwiazane
˛
jest z różnica˛ w stopniu adaptacji obywateli
tych państw do nowej waluty. Okazało si˛e bowiem, że jedynie 9% badanych Irlandczyków i aż 71%
Włochów wcia˛ż myślało w kategoriach starej waluty. W zakresie społeczno-demograficznych determinant
rozbieżności mi˛edzy inflacja˛ i jej percepcja˛ najcz˛eściej istotne okazywały si˛e wiek, wykształcenie,
aprioryczny stosunek do euro, trudności w posługiwaniu si˛e nowa˛ waluta˛ oraz wiedza o aktualnej sytuacji
gospodarczej, jak również o makro- i mikrodeterminantach inflacji (Stix, 2006 oraz Fluch i in., 2007).
Lamla i Rupprecht (2007) zwrócili ponadto uwag˛e na rol˛e intensywności (volume) i wydźwi˛eku
(tone) dyskursu medialnego na temat inflacji w nasileniu omawianych problemów. Po wprowadzeniu
euro nagłaśniane przez media niekorzystne procesy cenowe doprowadziły do nadmiernego zwi˛ekszenia
oczekiwań inflacyjnych.
W dużym stopniu przyczyna˛ nieproporcjonalnego wzrostu postrzeganej inflacji w okresie po wprowadzeniu
euro do obiegu gotówkowego były specyficzne ruchy cen w gospodarce. W literaturze podkreśla si˛e
w szczególności zwiazek
˛
mi˛edzy percepcja˛ dynamiki ogólnego poziomu cen a inflacja˛ towarów i usług
najcz˛eściej nabywanych - głównie żywności i paliw. Konsumenci wykazuja˛ tendencj˛e do przypisywania tym
ostatnim wyższego udziału w ponoszonych wydatkach niż wynikałoby to z ich wagi w reprezentatywnym
koszyku, na podstawie którego wyliczany jest wskaźnik CPI czy HICP. Dzieje si˛e tak ze wzgl˛edu na
fakt, że w przypadku rzadziej nabywanych dóbr trwałego użytku, w danym okresie tylko niewielka cz˛eść
konsumentów dokona ich zakupu, zaś dla reszty osób dynamika cen tej kategorii nie ma w tym czasie
znaczenia. Tym niemniej, jest ona uwzgl˛edniona w ogólnym koszyku. Co wi˛ecej, za produkty najcz˛eściej
nabywane konsumenci cz˛eściej płaca˛ gotówka˛3 niż za dobra trwałego użytku, co również wpływa na ich
percepcj˛e. „Odliczajac“
˛ konkretna˛ kwot˛e za pomoca˛ banknotów i monet bardziej dostrzegamy wyst˛epujac
˛ a˛
zmian˛e cen. Z tych wzgl˛edów towary i usługi najcz˛eściej nabywane maja˛ ponadproporcjonalny w stosunku
do ich udziału w przeci˛etnych wydatkach konsumpcyjnych wpływ na postrzegana˛ dynamik˛e inflacji.
W okresie wokół wymiany waluty ceny towarów i usług najcz˛eściej nabywanych charakteryzowały si˛e
2 Oficjalnym kursem konwersji było 1,95583 marki za euro, zaś powszechnie zaokraglano
˛
go do 2 marek. Inne kraje szczególnie
narażone na ten problem ze wzgl˛edu na poziom kursu konwersji to Włochy, Holandia i Hiszpania.
3 Indeks tej kategorii dóbr zwany jest zwyczajowo „out-of-pocket“ („z kieszeni“).

8

relatywnie wysokim wzrostem dynamiki. W okresie od grudnia 2001 r. do stycznia 2002 r. wskaźnik
inflacji tej kategorii dóbr wzrósł o 1,5 pkt. proc. (z 2,5% do 4%). Wi˛ekszość badań wskazuje na ten fakt
jako na główna˛ determinant˛e powstania rozbieżności mi˛edzy inflacja˛ postrzegana˛ a wskaźnikiem wzrostu
cen raportowanym przez urz˛edy statystyczne (przykładowo Dziuda i Mastrobuoni, 2005; Del Giovane
i Sabbatini, 2006). Döhring i Mordonu (2007) nie potwierdzili jednak tego wniosku – w ich modelu
panelowym dla całej strefy euro indeks cen cz˛esto nabywanych towarów i usług ma mniejszy potencjał
objaśniajacy
˛ niż indeks CPI.
Inne specyficzne dla okresu po wprowadzeniu euro efekty cenowe polegały na wi˛ekszej cz˛estości
dostosowań cen niż w okresie przed wymiana˛ waluty. Z jednej strony, były one średnio mniejsze niż w
latach poprzedzajacych
˛
przyj˛ecie euro. Ponadto, zmiany cen były symetryczne w dół i w gór˛e zarówno w
zakresie cz˛estości, jak i skali (Baumgartner i in., 2005). W rezultacie, nie znalazły one odzwierciedlenia we
wskaźniku inflacji. Z drugiej strony, zgodnie z teoria˛ perspektywy wzrost cen silniej oddziałuje na percepcj˛e
niż równy co do wartości bezwzgl˛ednej spadek. W konsekwencji, w przypadku zwi˛ekszonej cz˛estości zmian
cen - chociaż symetrycznych w gór˛e i w dół - może mieć miejsce wzrost postrzeganej inflacji.

1.1.3

Społeczne i ekonomiczne implikacje rozbieżności mi˛edzy inflacja˛ i jej percepcja˛

Zgodnie z teoria,˛ wyższa postrzegana inflacja może skutkować zmniejszeniem dobrobytu jednostek z
dwóch powodów: (1) ze wzgl˛edu na niedoszacowanie własnej siły nabywczej oraz (2) podejmowanie
suboptymalnych decyzji konsumpcyjnych, podyktowanych odmiennym od rzeczywistego odczuwanym
ograniczeniem budżetowym. Na poziomie zagregowanym oznaczałoby to mniejszy popyt, ze wszystkimi
tego konsekwencjami dla wzrostu gospodarczego.
Krug i in. (2006) zbadali wpływ wprowadzenia euro na postrzegany przez gospodarstwa domowe ich własny
dobrobyt. Badaniem obj˛eto Niemcy i Wielka˛ Brytani˛e. Dla obu krajów w okresie przed i po wprowadzeniu
euro obliczono prawdopodobieństwo zadowolenia jednostek z własnej sytuacji materialnej. Okazało si˛e, że
przed wymiana˛ waluty Niemcy, przy jednakowych dochodach, wykazywali średnio wi˛eksza˛ skłonność do
zadowolenia niż Brytyjczycy. Po wprowadzeniu euro nastapił
˛ wyraźny spadek satysfakcji w Niemczech prawdopodobieństwo zadowolenia dla reprezentatywnej jednostki obniżyło si˛e w tym okresie o 8 pkt. proc.,
zaś w Wielkiej Brytanii wzrosło o 1,5 pkt. proc. Wyniki badania wskazuja˛ również na istotnie wi˛eksza˛
skłonność do niezadowolenia wśród jednostek, które deklarowały trudności w konwersji cen.
Wyniki badań sondażowych wskazuja,˛ że niepewność obywateli krajów członkowskich strefy euro odnośnie
do zmian cen po wymianie waluty przełożyła si˛e na ograniczenia w ich wydatkach konsumpcyjnych (?).
Dotyczyło to w szczególności niektórych kategorii towarów i usług. Przykładowo, w Niemczech obroty kin
spadły w drugiej połowie 2002 r. o 11% r/r, zaś sektora gastronomicznego - o 9% r/r (Bundesbank, 2004).
Eife i Maier (2007) doszli do wniosku, że spadki te nie były wynikiem zmian dynamiki popytu zwiazanej
˛
z
cyklem koniunkturalnym i można je przypisać „iluzji euro“.
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1.2

Wpływ wprowadzenia euro na zachowanie przedsi˛ebiorców

W zakresie badań nad wpływem przyj˛ecia wspólnej waluty na mechanizmy kształtowania cen przez
przedsi˛ebiorstwa najcz˛eściej wymienia si˛e nast˛epujace
˛ cztery czynniki jako przyczyny zaistniałych efektów
cenowych: (1) przeniesienie kosztów wymiany na konsumentów; (2) lepkość cen, szczególnie w niektórych
sektorach; (3) zaokraglanie
˛
do tzw. cen atrakcyjnych oraz (4) koordynacj˛e oczekiwań firm, dotyczacych
˛
zachowania konsumentów w warunkach spadku przejrzystości cen.

1.2.1

Koszty zwiazane
˛
z wymiana˛ waluty

W literaturze istnieje konsensus co do tego, iż pierwszy z wyżej wymienionych czynników miał niewielki
wpływ na procesy cenowe. Szacunkowy koszt wymiany waluty był bowiem relatywnie niewielki. Wyniósł
on około 0,3% rocznych obrotów handlu detalicznego w Belgii (Aucremanne i Cornille, 2001), 0,3%
obrotów rocznych w przemyśle, 0,7% w handlu i 0,6% w sektorze usług we Francji (Attal-Toubert i in.,
2002) oraz 1% obrotów w sektorze handlu detalicznego w Holandii (Folkertsma i in., 2002). Co wi˛ecej,
cz˛eść z tych kosztów została poniesiona jeszcze przed wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego.

1.2.2

Hipoteza „kosztów menu”

Wpływ sztywności nominalnych na efekty cenowe odzwierciedla hipoteza „kosztów menu”, zgodnie z która˛
dostosowania cenowe sa˛ kosztowne, chociażby ze wzgl˛edu na konieczność wymiany cenników. W rezultacie
w wi˛ekszości branż zmiany cen sa˛ rzadkie. Modele teoretyczne przewiduja,˛ że w momencie wprowadzenia
nowej waluty, która wia˛że si˛e z koniecznościa˛ zmiany nominalnego kwotowania cen, dostosowania cen
dokona zwi˛ekszony odsetek firm. Symulacje na podstawie modeli teoretycznych wskazuja˛ również, że
w przypadku prawdziwości hipotezy „kosztów menu“ wystapi
˛ „efekt horyzontalny”, zgodnie z którym na
krótko przed wprowadzeniem nowej waluty odsetek przedsi˛ebiorstw decydujacych
˛
si˛e na zmian˛e cen b˛edzie
niższy od średniej. W modelach identyfikowane sa˛ również sektory, w których omawiane efekty powinny
mieć najwi˛eksze nat˛eżenie. Dotyczy to w szczególności sektora usług gastronomicznych, który odznacza si˛e
relatywnie duża˛ lepkościa˛ cen. Hipoteza „kosztów menu“ zazwyczaj znajduje odzwierciedlenie w empirii
(Angeloni i in., 2006, Gaiotti i Lippi, 2004, Hobijn i in., 2004), aczkolwiek nie we wszystkich badaniach
(Ercolani i Dutta, 2006).

1.2.3

Zaokraglanie
˛
do cen atrakcyjnych

Inflacyjne konsekwencje zaokraglania
˛
cen w okresie wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego należały
do głównych obaw społecznych zwiazanych
˛
z tym wydarzeniem. Wyniki badań Eurobarometru wskazuja,˛
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że obawy te sa˛ obecne również wśród nowych członków UE.4 W przeciwieństwie do innych efektów
cenowych, wynikajacych
˛
z lepkości cen czy koordynacji oczekiwań przedsi˛ebiorców, wpływ zaokragleń
˛
może być - przy pewnych założeniach - skwantyfikowany ex ante w sposób obiektywny. W zwiazku
˛
z tym
problematyka ta stała si˛e przedmiotem analiz w wielu krajach jeszcze przed ich przystapieniem
˛
do strefy
euro. Wpływ efektu zaokragleń
˛
na poziom cen został oszacowany m. in. dla gospodarki holenderskiej
(Folkertsma, 2001), belgijskiej (Aucremanne i Cornille, 2001), włoskiej (Del Giovane i Sabbatini, 2008),
hiszpańskiej (Álvarez i Jareño, 2001), portugalskiej (Santos i in., 2001) i polskiej ((Rozkrut i in., 2008)).
Głównym źródłem potencjalnego wzrostu cen w wyniku ich zaokragłeń
˛
w gór˛e jest przeprowadzenie tego
typu operacji w grupie tzw. cen atrakcyjnych. Mianem tym określane sa˛ ceny, które wyst˛epuja˛ cz˛eściej niż
ceny zwykłe ze wzgl˛edu na jeden z niżej wymienionych czynników.
Po pierwsze, do grupy cen atrakcyjnych zalicza si˛e te, które pełnia˛ w gospodarce rol˛e sygnalna.˛ W
przypadku wielu kategorii towarów i usług istnieje bowiem atrakcyjna cena modalna, która obniża koszt
ponoszony przez konsumentów na rozeznanie si˛e w strukturze cen i dokonywanie porównań cenowych.
Po drugie, do cen atrakcyjnych zaliczamy także te, które maja˛ za zadanie wpłynać
˛ na percepcj˛e
konsumentów w taki sposób, by nabywane dobra wydawały si˛e tańsze niż to jest w rzeczywistości.
Klasycznym przykładem jest cena z „końcówka”
˛ 99, która cz˛esto nie jest odróżniana przez konsumentów
od ceny kończacej
˛ si˛e na 90. Tego typu ceny określa si˛e mianem psychologicznych.
Po trzecie, wśród cen atrakcyjnych wyróżnia si˛e również ceny ułamkowe, które pozwalaja˛ na szybsze
przeprowadzanie transakcji ze wzgl˛edu na fakt, że do uiszczenia płatności lub wydania reszty potrzebna
jest niewielka liczba monet lub banknotów. Do tej kategorii zalicza si˛e także ceny okragłe
˛ („round prices“),
stosowane głównie w przypadku wysokich poziomów cen.
Wyżej omówione czynniki charakteryzujace
˛ ceny atrakcyjne sprawiaja,˛ że przypada na nie zdecydowana
wi˛ekszość rozkładu cz˛estości cen w gospodarce.

Wymiana waluty prowadzi jednak do zmiany

dotychczasowej struktury cen, w zwiazku
˛
z czym ceny atrakcyjne przestaja˛ - przynajmniej w poczatkowym
˛
okresie - być dominujac
˛ a˛ kategoria.˛ Zasadniczym pytaniem w tym kontekście jest to, na jak długi okres
dostosowania te b˛eda˛ rozłożone oraz czy b˛eda˛ one miały charakter symetryczny czy też zaokraglanie
˛
do
cen atrakcyjnych b˛edzie cz˛eściej dokonywane w gór˛e. Inflacyjny scenariusz nie powinien być bowiem
traktowany jako pewnik, gdyż możliwość powszechnego zaokraglania
˛
cen w gór˛e jest uwarunkowana
szeregiem czynników, w tym określonymi przez popyt i podaż. Do najważniejszych determinant w tym
zakresie należa:
˛ (1) stopień konkurencyjności rynków, (2) moment cyklu koniunkturalnego, na który
przypada wymiana waluty, (3) stopień świadomości społecznej, (4) działalność organizacji konsumenckich
i instytucji państwowych.
Zasadniczym problemem w ramach analizy wpływu zaokragleń
˛
cenowych na wskaźnik inflacji jest
poprawna identyfikacja cen atrakcyjnych.
4 Według

Możliwe sa˛ w tym zakresie dwa podejścia.

Pierwsze z

wyników Eurobarometru z listopada 2007 r. aż 80% Polaków uważa, że przyj˛ecie euro doprowadzi do wzrostu cen.
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nich, które można określić mianem heurystycznego, zakłada, iż wyst˛epujace
˛ w rzeczywistości ceny
atrakcyjne odpowiadaja˛ tym postulowanym przez teori˛e. W szczególności sa˛ to ceny ułatwiajace
˛ szybkie
przeprowadzenie transakcji (aproksymowane na podstawie liczby monet lub banknotów niezb˛ednych do jej
przeprowadzenia), zaś za ceny psychologiczne uznawane sa˛ te, których ostatnia˛ cyfra˛ znaczac
˛ a˛ (różna˛ od
zera) jest 9. Alternatywnym podejściem w tym zakresie jest identyfikacja cen, które wyst˛epuja˛ w gospodarce
istotnie cz˛eściej niż sasiednie
˛
ze pomoca˛ formalnej procedury zaproponowanej przez Folkertsma (2001) i
rozwini˛etej przez (Rozkrut i in., 2008).
Spośród symulacji przeprowadzonych przed wprowadzeniem wspólnej waluty do obiegu gotówkowego
krajów strefy euro jedynie te dla gospodarki holenderskiej (Folkertsma, 2001), belgijskiej (Aucremanne
i Cornille, 2001) i polskiej (Rozkrut i in., 2008) zostały oparte na formalnej procedurze identyfikacji
cen atrakcyjnych. W przypadku Holandii, górna granica wielkości wpływu zaokragleń
˛
na wskaźnik CPI
wyniosła 0,74%, zaś na HICP 0,88% (Folkertsma, 2001). Wyniki badania wskazuja,˛ że niezależnie od
sposobu podziału cen atrakcyjnych na psychologiczne i ułamkowe, uzyskane wyniki nie odbiegały znaczaco
˛
od powyższych szacunków.

Jedyna istotna różnica, polegajaca
˛ na obniżeniu górnej granicy efektów

cenowych (dla CPI i HICP odpowiednio o około 0,53% i 0,63%), wystapiła
˛
w przypadku traktowania obu
tych kategorii łacznie
˛
jako ceny atrakcyjne. Analiza efektów cenowych pokazała, że efekty zaokragleń
˛
sa˛
najbardziej odczuwalne w przypadku produktów o najniższych cenach jednostkowych (wyniki wskazały na
możliwość nawet dwucyfrowego wzrostu cen). W przypadku symetrycznego zaokraglania
˛
cen w gór˛e i w
dół, wpływ na inflacj˛e byłby nieznacznie ujemny.
Wyniki uzyskane dla gospodarki belgijskiej (Aucremanne i Cornille, 2001) okazały si˛e podobne do tych
przedstawionych w badaniu Folkertsmy. Efekty cenowe zaokragleń
˛
oszacowano na 0,54-0,72% wskaźnika
CPI, przy czym w ramach analizowanych kategorii towarów i usług konsumpcyjnych najwi˛ekszy wzrost cen
mógłby wystapić
˛ w przypadku żywności (około 1,25%).
Badanie dla Polski (Rozkrut i in., 2008) zostały przeprowadzone za pomoca˛ najbardziej rozwini˛etej
metodologii identyfikacji cen atrakcyjnych oraz przy rozpatrzeniu różnych kursów konwersji. W zależności
od rozpatrywanego scenariusza efekty cenowe kształtowały si˛e od ok. 0% (w przypadku symetrycznego
zaokraglania
˛
w gór˛e i w dół) do ok. 2,5% (dla najbardziej pesymistycznego scenariusza) wzrostu wskaźnika
CPI. W ocenie autorów, w najbardziej prawdopodobnym wariancie wzrost cen w wyniku wprowadzenia
euro byłby krótkookresowy i wyniósłby ok. 1%. W badaniu dla polskiej gospodarki potwierdzono wyniki
uzyskane przez Folkertsm˛e, że znaczacy
˛ (nawet dwucyfrowy) wzrost cen może wystapić
˛
w przypadku
produktów o najniższych cenach jednostkowych.
Symulacje przeprowadzone dla pozostałych krajów opierały si˛e na bardzo uproszczonych, arbitralnych
regułach zarówno w zakresie identyfikacji cen atrakcyjnych, jak i ich klasyfikacji. W przypadku Portugalii
(Santos i in., 2001) maksymalny wpływ cenowych zaokragleń
˛
na wskaźnik CPI został oszacowany na
0,23%, dla gospodarki hiszpańskiej (Álvarez i Jareño, 2001) na 1,7%5 , zaś w przypadku gospodarki włoskiej
5 Wynik

ten jest obciażony
˛
również ze wzgl˛edu na użyte do symulacji zbiory danych - ceny pochodzace
˛ ze stron internetowych
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(?) - na 1,0%.
Folkertsma i in. (2002) analizowali na podstawie danych ankietowych wpływ zaokraglania
˛
cen na
holenderski wskaźnik inflacji na miesiac
˛ po wymianie waluty. Oszacowali go na około dwie trzecie łacznego
˛
wpływu wymiany, który wyniósł 0,3%. Glatzer i Rumler (2007) badali zjawisko zaokraglania
˛
cen w Austrii
w długim okresie. Okazało si˛e, że po wprowadzeniu euro udział cen atrakcyjnych w strukturze cen ogółem
spadł gwałtownie i dopiero z czasem stopniowo powrócił do poprzedniego poziomu. Oznacza to, że w
Austrii zaokraglanie
˛
do cen atrakcyjnych nie było zjawiskiem powszechnym.

1.2.4

Koordynacja oczekiwań przedsi˛ebiorców

Wyst˛epujace
˛ w niektórych sektorach (gastronomia, usługi, żywność) efekty cenowe sa˛ tłumaczone w
literaturze poprzez bezpośrednie odwołanie do teorii mikroekonomii, tj.

stopnia konkurencyjności

rynków oraz prawdopodobieństwa koordynacji oczekiwań przedsi˛ebiorców i zawiazania
˛
przez nich zmów
cenowych.

W okresie po wymianie waluty prawdopodobieństwo to powinno si˛e, zgodnie z teoria,˛

zwi˛ekszyć, gdyż przedsi˛ebiorcy moga˛ oczekiwać, że konsumenci b˛eda˛ mieć trudności w rozeznaniu si˛e
w nowym nominalnym poziomie cen. Z racji tych trudności jednostki moga˛ nie zauważyć wzrostu cen
i nie dostosować odpowiednio swojej konsumpcji. Ta dezorientacja może zostać wykorzystana przez
przedsi˛ebiorców poprzez nadmierne podniesienie poziomu cen.
Powyższe zależności zostały uwzgl˛ednione w pracy Adriani i in. (2006), w której zaproponowano model
rynku gastronomicznego z niedoskonała˛ informacja˛ i segmentacja˛ na lokale zorientowane na turystów, na
lokalnych mieszkańców i na obie kategorie klientów. Model wskazuje, że w okresie wymiany waluty
wyższe tempo wzrostu cen powinno wystapić
˛ w restauracjach zorientowanych na turystów. Ten typ klientów
dysponuje bowiem niedoskonała˛ informacja˛6 , co pozwala na skoordynowane podniesienie poziomu cen
w lokalach dla nich przeznaczonych. Takiej możliwości nie maja˛ restauracje dla ludności miejscowej,
dysponujacej
˛ znacznie pełniejsza˛ informacja.˛
Również inni badacze wskazuja˛ na duży wpływ spadku przejrzystości cen na zachowanie przedsi˛ebiorców.
Mastrobuoni (2004) zauważa, że ograniczone możliwości przetwarzania informacji generuja˛ w przypadku
wymiany waluty koszt dla konsumenta zarówno ze wzgl˛edu na konieczność przeliczania przez niego cen,
jak i optymalizacji decyzji w warunkach niepewności. W zwiazku
˛
z tym, jeśli koszt przeliczania cen z nowej
waluty na stara˛ jest wyższy niż spodziewana strata z konsumpcji według starego koszyka, jednostka kupuje
według wzorców sprzed wymiany waluty bez wzgl˛edu na zmiany cen. Takie zachowanie stanowi zach˛et˛e
dla firm do podnoszenia cen dóbr, w przypadku których przeliczanie nie jest dla konsumenta optymalnym
zachowaniem.
jednego supermarketu oraz średnie (a nie jednostkowe) ceny dla kilkuset produktów, wyliczane przez Ministerstwo Finansów.
6 W mikroekonomii posiadanie przez dana˛ jednostk˛
e informacji niedoskonałej jest równoznaczne z sytuacja,˛ w której nie dysponuje
ona pewnymi informacjami, które posiadaja˛ inne podmioty.
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Również Ehrmann (2006) tłumaczy wzrost cen po wprowadzeniu euro koordynacja˛ oczekiwań
przedsi˛ebiorców. Autor odwołuje si˛e do teorii „racjonalnej pasywności“ (rational inattention theory).
Zgodnie z nia,˛ koszt pozyskania i przetwarzania informacji sprawia, że jej optymalny poziom niekoniecznie
jest równy całemu możliwemu do zdobycia zbiorowi danych.

Wymiana waluty przyczyniła si˛e do

zwi˛ekszenia tego kosztu dla konsumentów (konieczność przeliczania cen na walut˛e narodowa˛ celem
porównania z wcześniejszymi cenami), co stanowi zach˛et˛e do posługiwania si˛e prostymi regułami konwersji
(„reguła˛ kciuka“), czyli zaokragleniami
˛
w miejsce dokładnych kursów. Świadomość zjawiska „racjonalnej
pasywności“ powinna zgodnie z teoria˛ wpływać na oczekiwania przedsi˛ebiorców dotyczace
˛ zachowania
konsumentów i tym samym na decyzje odnośnie do wzrostów cen.

Nat˛eżenie tych zjawisk mogło

być, zdaniem Ehrmana, odmienne w różnych krajach strefy euro w zależności od stopnia „złożoności”
(complexity) kursu konwersji waluty narodowej na euro7 , a także mieć różny wpływ na zmiany poziomu cen
poszczególnych dóbr ze wzgl˛edu na różna˛ trudność i motywacj˛e konsumentów do stosowania oficjalnego
kursu wymiany do przeliczania cen. Wyniki badania empirycznego wskazuja,˛ że „złożoność” kursu jest
istotna w tłumaczeniu zróżnicowania wskaźników inflacji mi˛edzy krajami, ale tylko w kategoriach żywność
i ubrania. Wynika to faktu, iż artykuły te sa˛ najcz˛eściej kupowane w dużych ilościach i sa˛ relatywnie
tanie. Z tych wzgl˛edów konsumenci sa˛ mniej skłonni do dokładnego porównywania ich cen w starej i
nowej walucie. W krajach o najprostszych oraz najbardziej skomplikowanych kursach konwersji inflacja
była relatywnie niższa niż w grupie odznaczajacej
˛ si˛e średnia˛ ich złożonościa.˛ Wynikało to z faktu dość
łatwego rozeznania si˛e w nowych cenach przez ludność pierwszej grupy krajów oraz relatywnie cz˛estszego
korzystania z kalkulatorów w celu dokładnego przeliczenia cen (z racji dużych trudności w zastosowaniu
uproszczonej reguły konwersji) w drugiej grupie.
Zgodnie z teoria˛ ekonomii, koordynacja wzrostów cen byłaby bardziej prawdopodobna na rynkach o dużym
stopniu koncentracji niż rynkach o bardzo wielu rozproszonych podmiotach. Wyniki badań w tym zakresie
nie sa˛ jednak jednoznaczne. Dziuda i Mastrobuoni (2005) stwierdzili, że efekty cenowe wprowadzenia euro
w sektorze handlu detalicznego były mniejsze na rynkach o wi˛ekszym stopniu koncentracji. Powodem tego
zjawiska był fakt, że duże sieci handlowe sprzedaja˛ łatwiejsze do porównań produkty wystandaryzowane i
sa˛ bardziej niż małe sklepy narażone na ryzyko utraty reputacji w przypadku relacji mediów na temat ich
niekorzystnej dla konsumentów polityki cenowej. Z drugiej strony badania rynku gastronomicznego we
Włoszech (Gaiotti i Lippi, 2004) wykazały wi˛eksze prawdopodobieństwo zawiazania
˛
si˛e zmów cenowych
w przypadku problemów konsumentów z rozpoznaniem ruchów cen.
7 Złożoność kursu Ehrmann definiuje jako trudność, z jaka˛ przychodzi przeci˛
etnemu konsumentowi przeliczenie cen z waluty
wspólnej na narodowa;
˛ klasyfikacji kursów dokonano w sposób arbitralny, bazujac
˛ na pewnych stylizowanych faktach, dotyczacych
˛
funkcjonowania umysłu (np. mnożenie uznano za łatwiejsza˛ czynność niż dzielenie)
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1.3

Konwergencja poziomów cen po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego

Trzeci nurt badań w zakresie efektów cenowych wprowadzenia euro dotyczy zjawisk długookresowych,
takich jak konwergencja poziomów cen czy spadek uporczywości inflacji. Zagadnienia te sa˛ przede
wszystkim zwiazane
˛
ze zmianami strukturalnymi, w tym usztywnieniem kursu walutowego, redukcja˛
kosztów transakcyjnych, zwi˛ekszeniem konkurencji i zmiana˛ reżimu monetarnego.

Tym niemniej,

wśród czynników tłumaczacych
˛
zmiany dynamiki konwergencji cen w literaturze uwzgl˛edniono również
wprowadzenie wspólnej waluty do obiegu gotówkowego. Można bowiem przypuszczać, że wzrost cen
zaobserwowany po tym wydarzeniu w poszczególnych krajach członkowskich był funkcja˛ tzw. „luki
cenowej“, czyli różnicy mi˛edzy poziomem cen w danym kraju i strefie euro jako całości.
Przed utworzeniem strefy euro w przyszłych jej krajach członkowskich wyst˛epowały duże różnice w
poziomach cen. W myśl teorii ekonomii, wspólna waluta redukuje te odst˛epstwa od prawa jednej ceny
(law-of-one-price), które wyst˛epuja˛ w krótkim okresie ze wzgl˛edu na lepkość cen i płynność kursu
walutowego. Ze wzgl˛edu na te czynniki, relatywna cena danego dobra zmienia si˛e pod wpływem ruchów
nominalnego kursu. Jeśli gospodarki sa˛ zintegrowane, fakt ten zmniejsza efektywność rynku. Po przyj˛eciu
euro i wyeliminowaniu ryzyka kursowego siły arbitrażowe powinny doprowadzić do wyrównywania
poziomów cen.
Anderton i in. (2003) zanalizowali mikroekonomiczne aspekty tego procesu, badajac
˛ zyski przedsi˛ebiorstw
przy różnym stopniu nasilenia zjawiska pricing-to-market8 w zależności od zmienności kursu walutowego.
W przypadku doskonałej segmentacji rynków firma różnicuje na nich ceny w celu maksymalizacji zysków
(strategia pricing-to-market), zaś w przypadku doskonale zintegrowanych rynków ustalana jest jedna cena.
Różnica mi˛edzy zyskami przedsi˛ebiorstwa w powyższych przypadkach jest funkcja˛ kursu walutowego. Przy
dużej zmienności kursu motywacja dla firm do dyskryminacji cenowej jest bardzo duża, natomiast spada
wraz ze stabilizacja˛ kursu. W rezultacie, utworzenie unii monetarnej może skutkować szybsza˛ transmisja˛
ruchów cen mi˛edzy krajami poprzez zmian˛e strategii cenowej przedsi˛ebiorstw.
Przeprowadzone dotychczas badania empiryczne – być może w zwiazku
˛
z krótkim okresem próby – nie
wykazały jednak istotnego spadku dyspersji cen mi˛edzy krajami po przystapieniu
˛
do unii walutowej.
Chociaż wyniki badań Engla i Rogersa (2004) wskazuja˛ na spadek zróżnicowania cen w ramach krajów
strefy euro w latach 1990-2003, faktu tego nie można przypisać wprowadzeniu wspólnej waluty. W
rzeczywistości wi˛ekszość spadku dyspersji przypadła na pierwsza˛ połow˛e lat dziewi˛ećdziesiatych,
˛
zaś w
latach 1998-2003 miał miejsce niewielki, choć statystycznie istotny wzrost wskaźnika dyspersji. Na brak
konwergencji cen w wyniku wprowadzenia euro wskazuja˛ również Allington i in. (2005) oraz Baye i in.
(2002).
Z drugiej strony, doświadczenia uprzednio obowiazuj
˛ acych
˛
porozumień odnośnie do stabilności kursów
(unia walutowa Belgii i Luksemburgu oraz „blok marki”) wskazuja˛ na mniejsza˛ dyspersj˛e cen w ich
8 Odmienna

polityka cenowa na różnych rynkach.
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obr˛ebie niż mi˛edzy pozostałymi krajami (Mathä, 2003).

Tym niemniej, z racji tego, że w latach

dziewi˛ećdziesiatych
˛
nastapiła
˛
konwergencja poziomów cen w całej Unii Europejskiej (Engel i Rogers, 2004)
i kraje przyst˛epujace
˛ do strefy euro były już stosunkowo silnie zintegrowane (w momencie powstania unii
monetarnej zróżnicowanie cen w jej obr˛ebie nie było dużo wyższe niż w Stanach Zjednoczonych), niektórzy
badacze poddawali w watpliwość
˛
możliwość dalszego spadku dyspersji cen. Pewna cz˛eść różnic cenowych
wynika bowiem z czynników fundamentalnych – preferencji lokalnych konsumentów, struktury rynku,
kosztów produkcji czy podatków. Niemniej odległości w obr˛ebie strefy euro sa˛ mniejsze niż w Stanach
Zjednoczonych, co ułatwia arbitraż i zmniejsza minimalna˛ teoretyczna˛ dyspersj˛e, wynikajac
˛ a˛ z czynników
fundamentalnych.

1.4

Instytucjonalne uwarunkowania efektów
wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego

cenowych

towarzyszacych
˛

Polityka rzadu
˛ w okresie wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego powinna mieć na celu: (1)
zmniejszenie do minimum nat˛eżenia zjawiska „iluzji euro”, czyli zapobieganie nieproporcjonalnemu
wzrostowi postrzeganej inflacji w stosunku do faktycznej dynamiki cen oraz (2) ograniczanie
nieuzasadnionych fundamentami wzrostów cen, wykorzystujacych
˛
„zagubienie“ konsumentów.
Zjawisko rozbieżności oficjalnego wskaźnika inflacji i jej percepcji miało w krajach strefy euro poważne
implikacje społeczne i gospodarcze. Döhring i Mordonu (2007) zwracaja˛ dodatkowo uwag˛e na znaczny
stopień inercyjności postrzeganej inflacji. W rezultacie, łatwiejszym zadaniem dla władz jest zapobieganie
jej nadmiernemu wzrostowi niż jej późniejsze niwelowanie.
Wi˛ekszość badaczy wśród środków przeciwdziałajacych
˛
„iluzji euro“ proponuje wzmożona˛ komunikacj˛e
władz ze społeczeństwem. Z racji tego, że wzrost percepcji determinowany jest przez takie czynniki jak
brak wiedzy o sytuacji gospodarczej i mechanizmach ekonomicznych oraz negatywny stosunek do nowej
waluty, Fluch i in. (2007) widza˛ znaczac
˛ a˛ rol˛e aktywnej działalności władz w zapobieganiu „iluzji euro”.
Miałaby ona obejmować zwi˛ekszanie poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie i zniech˛ecanie ludzi
do myślenia w kategoriach starej waluty.
Döhring i Mordonu (2007) wskazuja˛ na znaczenie w kształtowaniu percepcji inflacji ruchów cen dóbr
inwestycyjnych, w tym przede wszystkim cen nieruchomości. Z racji tego, że w okresie wprowadzania
nowej waluty ludzie przejawiaja˛ skłonność do przypisywania temu wydarzeniu wszelkich efektów
cenowych, zadaniem dla władz jest również uświadomienie odmienności wskaźnika cen konsumpcyjnych
od cen, które moga˛ być – jak w przypadku nieruchomości – determinowane przez popyt inwestycyjny. Eife
(2006) zauważa, że w okresie wokół wymiany waluty nastapił
˛ wzrost stawek podatków (przede wszystkim
w Niemczech), co przełożyło si˛e na wzrosty cen pewnych dóbr, zaś w „świadomości społecznej“ przypisane
zostało wprowadzeniu euro.
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Del Missier i in. (2007) zwracaja˛ na przykładzie Włochów i Irlandczyków uwag˛e na heterogeniczność
społeczeństw w zakresie adaptacji do nowych warunków, w tym wypadku do nowej waluty. Z tego wzgl˛edu
szczególnie w przypadku krajów, co do których istnieje obawa o wystapienie
˛
trudności adaptacyjnych,
badacze rekomenduja˛ podj˛ecie odpowiednich działań przez rzady
˛ na długo przed wymiana˛ waluty. Powinny
one obejmować w szczególności: (1) kampanie informacyjne aż do czasu, gdy wyniki badań sondażowych
zaczna˛ wskazywać na zanik trudności w posługiwaniu si˛e nowa˛ waluta,˛ (2) podwójne kwotowania cen,
(3) możliwość automatycznego przeliczania cen w handlu internetowym, (4) zach˛ecanie konsumentów
do korzystania ze specjalnych kalkulatorów.

Środki te powinny być uprzednio testowane w ramach

eksperymentów z ekonomii behawioralnej. Co wi˛ecej, Del Missier i in. (2007) wskazuja˛ na potrzeb˛e
badań nad nowymi środkami, które pomogłyby konsumentom w odzwyczajeniu si˛e od nawyku przliczania
cen. Takim środkiem mogłaby być pomoc konsumentom w przyswojeniu sobie jeszcze przed wymiana˛
orientacyjnych cen reprezentatywnych dóbr i usług wyrażonych w nowej walucie.
Szczególna˛ rol˛e komunikacji, w tym stosowania zrozumiałego dla ogółu społeczeństwa j˛ezyka, podkreśla
Eife (2006).

Przytacza on przykład Niemiec, gdzie rozbieżność mi˛edzy inflacja˛ i jej społecznym

postrzeganiem urosła do rangi poważnego problemu społecznego. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje
autor w: (1) braku koordynacji polityk władz niemieckich i jednogłośnego stanowiska odnośnie do przyczyn
zaistniałych efektów, (2) zlekceważeniu obaw społeczeństwa dotyczacych
˛
stabilności cen po wprowadzeniu
nowej waluty oraz (3) „przyzwoleniu“ dla mediów do pełnienia roli instytucji informujacej
˛ opini˛e publiczna˛
o efektach cenowych.
Władze moga˛ zapobiec rzeczywistym efektom cenowym, wpływajac
˛ zarówno na konsumentów, jak i
przedsi˛ebiorców. Folkertsma i in. (2002) wskazuja˛ na korelacj˛e mi˛edzy wielkościa˛ zwyżek cenowych
a otwartościa˛ przedsi˛ebiorstw na zalecenia dotyczace
˛ podwójnego kwotowania cen, zaobserwowana˛ w
Holandii już w pierwszym miesiacu
˛ po wymianie waluty. W grupie firm, która nie stosowała si˛e do tych
zaleceń (15% próby) ceny wzrosły aż o 3%, zaś w całej próbie wzrost ukształtował si˛e na poziomie 1,4%.
Według Ehrmana (2006) podwójne kwotowanie ma najwi˛eksze znaczenie dla stabilności poziomu cen
w zakresie najtańszej kategorii dóbr (żywność, ubrania), co do której konsumenci cz˛esto nie stosuja˛
przeliczania i nie dostosowuja˛ nabywanego koszyka do zmian ich cen, co stanowi okazj˛e dla firm do zwyżek
cenowych. Znaczenie tego środka zapobiegawczego jest szczególnie istotne w krajach o średnim stopniu
złożoności kursu konwersji, jako że w przypadku kursów łatwych przeliczanie cen ma charakter niemal
automatyczny, a w przypadku skomplikowanych konsumenci cz˛eściej używaja˛ kalkulatorów, co powoduje,
że ceny sa˛ bardziej transparentne.
Glatzer i Rumler (2007) sa˛ z kolei zdania, że okres podwójnego kwotowana powinien być jak najkrótszy
z tego wzgl˛edu, że przedłuża on czas powrotu cen do ich normalnej struktury, w której przeważaja˛ ceny
atrakcyjne. Przed wprowadzeniem euro w przypadku wielu dóbr istniała „atrakcyjna“ cena modalna
(Bundesbank, 2004). Ten typ cen pełni istotna˛ rol˛e w gospodarce ze wzgl˛edów sygnalnych. Obniżaja˛ one
bowiem koszt ponoszony przez konsumentów na rozeznanie si˛e w strukturze cen. Po wymianie waluty ze
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wzgl˛edu na obostrzenia w zakresie zaokraglania
˛
dyspersja cen pewnych dóbr w gospodarce gwałtownie
si˛e zwi˛ekszyła. Zdaniem Glazera i Rumlera (2007), ceny i tak zostana˛ zaokraglone
˛
do atrakcyjnych,
wi˛ec przyj˛eta strategia jest jedynie odsuni˛eciem dostosowania w czasie i prowadzi do niekorzystnego dla
gospodarki „zagubienia“ konsumentów.
Eife (2006) uważa, że zróżnicowanie nat˛eżenia efektów cenowych w różnych krajach strefy euro można
wytłumaczyć zastosowaniem odmiennych strategii zapobiegawczych. Zauważa on, że w grupie krajów,
w których podwójne kwotowanie było obowiazkowe
˛
(Finlandia, Portugalia, Austria, Grecja) wpływ
wprowadzenia euro na poziom cen był albo nieistotny, albo nieznaczny. Wśród pozostałych krajów strefy
euro wielkość tego efektu była bardzo zróżnicowana – od dużego (Niemcy, Holandia) do nieistotnego
(Belgia, Irlandia, Luksemburg). Wyniki badań dla tej ostatniej grupy krajów wskazuja˛ na to, że podwójne
kwotowanie nie jest warunkiem koniecznym przeciwdziałania nadużyciom cenowym – wystarczy jedynie
stworzyć środowisko prawne, w którym podnoszenie cen byłoby nieopłacalne. Na przykład w Belgii władze
zapowiedziały, że jeśli przedstawianie cen w obu walutach nie stanie si˛e powszechnym procederem, zostanie
wydany odpowiedni nakaz prawny. Strategia ta okazała si˛e skuteczna.
Z kolei Niemcy, zdaniem Eife (2006), doświadczyły najwi˛ekszych zwyżek cenowych ze wzgl˛edu na zakaz
podwójnego kwotowania wydany już dwa miesiace
˛ po wymianie waluty. Autor jest zdania, że nie tyle sam
zakaz, co czas jego wprowadzenia był niewłaściwy. Problem z podwójnym kwotowaniem polega na tym,
że ludzie cz˛esto nie zwracaja˛ w ogóle uwagi na ceny wyrażone w nowej walucie, wi˛ec po pewnym czasie
pożadane
˛
jest odzwyczajenie ich od starego nominalnego poziomu cen poprzez zakaz przedstawiania cen w
wycofanej walucie.
Jako wzór dla przyszłych członków strefy euro Eife przedstawia zachowanie władz Austrii. Kraj ten był
pierwszym, który wprowadził nakaz podwójnego kwotowania wszystkich cen (na trzy miesiace
˛ przed
wymiana)
˛ , również w materiałach promocyjnych lub na rachunkach. W Finlandii, w której również
obowiazywał
˛
nakaz, efekty cenowe były wi˛eksze, gdyż był on wprowadzony zbyt późno (w momencie
wymiany waluty). W Austrii nawet kolejność cen w obu walutach na etykietach była urz˛edowo określona,
by wyeliminować niebezpieczeństwo pomyłki konsumentów. Nakaz obowiazywał
˛
do końca lutego 2002
roku, ale mógł być przedłużony. Przewidziano również kary za łamanie nakazu lub posługiwanie si˛e
niewłaściwym kursem konwersji. Wprowadzono także ustawowy zakaz „nieuzasadnionego ekonomicznie”
podnoszenia cen, który miał działanie głównie psychologiczne. Zachowania firm w zakresie polityki
cenowej były monitorowane przez władze, działały również specjalne infolinie dla konsumentów. Tym
niemniej, nawet władze Austrii nie ustrzegły si˛e pewnych bł˛edów. Dotyczyły one przede wszystkim
braku zakazu podwójnego kwotowania po pewnym czasie, gdyż przedłużyło to okres dochodzenia cen w
gospodarce do ich poprzedniej struktury (Eife, 2006, Glatzer i Rumler, 2007).
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2

Badanie empiryczne

Dokonany przeglad
˛ literatury pokazuje, że spośród efektów wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego
szczególnie gł˛ebokiej analizie poddano przyczyny wystapienia
˛
rozbieżności pomi˛edzy inflacja˛ postrzegana˛
a wskaźnikami cen raportowanymi przez urz˛edy statystyczne. Zaskakujace
˛ jest natomiast bardzo pobieżne
potraktowanie analizy efektów cenowych netto zamiany waluty narodowej na euro. W szczególności
przedstawionym szacunkom Eurostatu nie towarzyszyła niestety publikacja żadnego szczegółowego
badania, które mogłoby potwierdzić zasadność uzyskanych wyników. W rezultacie, niniejsze opracowanie
ma na celu wypełnienie tej luki i przeprowadzenie kompleksowej empirycznej analizy na temat faktycznych
efektów cenowych wprowadzeina euro do obiegu gotówkowego.

2.1

Cel badania

Celem przeprowadzonego badania empirycznego jest weryfikacja stawianych w literaturze przedmiotu
hipotez odnośnie do wpływu wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego na zmiany w
poziomie cen krajów strefy euro, przyczyn zaistniałych efektów, a także determinant ich zróżnicowanego
nat˛eżenia w poszczególnych krajach. W szczególności, wyniki badania pozwalaja˛ uzyskać odpowiedzi na
nast˛epujace
˛ pytania:
• Czy przy kontroli popytowych i podażowych determinant inflacji wprowadzenie euro do obiegu
gotówkowego miało istotny wpływ na inflacj˛e w krótkim oraz średnim okresie?
• Czy wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego przyczyniło si˛e do przyspieszenia procesu
konwergencji poziomów cen w krajach strefy euro?
• Jak kształtowały si˛e efekty cenowe w ramach wybranych kategorii towarów i usług konsumpcyjnych?
• W jakim okresie skoncentrowane były ewentualne zmiany w poziomie cen (przed czy po wymianie
waluty)?
• Czy efekty cenowe były skumulowane czy też rozłożone w czasie?
• Czy empiria potwierdza hipotez˛e kosztów menu?
• Czy nakaz podwójnej ekspozycji cen jest skutecznym narz˛edziem zapobiegania wzrostowi cen?

2.2

Metodyka

Efekty cenowe wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego zostały zbadane w ramach modelu inflacji
poprzez uwzgl˛ednienie w zbiorze regresorów - obok postulowanych przez literatur˛e determinant tego
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zjawiska - odpowiednich zmiennych sztucznych. Na podstawie ich istotności oraz wartości oszacowanych
parametrów, weryfikacji poddane zostały sformułowane uprzednio hipotezy badawcze.
Ze wzgl˛edu na fakt, iż badaniem obj˛eto grup˛e krajów o dużym stopniu homogeniczności (państwa
członkowskie Unii Europejskiej), zasadne jest zastosowanie w analizie technik ekonometrii panelowej.
Pozwalaja˛ one na wi˛eksza˛ efektywność estymacji w porównaniu do szacowania modelu oddzielnie
dla każdej jednostki.

Równocześnie - dzi˛eki uwzgl˛ednieniu efektów indywidualnych - zmniejszaja˛

w porównaniu do modelu szacowanego dla wszystkich jednostek łacznie
˛
(tzw.

model pooled)

ryzyko obcia˛żenia estymatora wynikajace
˛ z pomini˛ecia stałych w czasie dla poszczególnych jednostek
zmiennych objaśniajacych.
˛
Oszacowany został model panelowy ze stałymi efektami indywidualnymi
(tzw. model one-way fixed effects), co jest równoznaczne z przyj˛eciem założenia, iż kierunek i siła
wpływu poszczególnych czynników na inflacj˛e nie różnia˛ si˛e istotnie pomi˛edzy krajami, zaś ewentualna
heterogeniczność jest efektem niezmiennych w czasie, nieobserwowalnych czynników.
Konstrukcja modelu bierze również pod uwag˛e fakt, iż wprowadzenie euro nie we wszystkich krajach Unii
Europejskiej (w 12 z 15) miało charakter naturalnego eksperymentu z grupa˛ kontrolna.˛ Podejście to określane mianem difference in difference - pozwala na wnioskowanie na temat wpływu tego wydarzenia
na gospodarki krajów strefy euro na podstawie różnic mi˛edzy grupa˛ badana˛ (czyli ta,˛ która przystapiła
˛
do
unii walutowej) i kontrolna˛ (która pozostała poza strefa˛ euro) przed i po wymianie waluty. Z tego wzgl˛edu
wprowadzone do modelu zmienne sztuczne przyjmuja˛ wartość różna˛ od zera dla krajów członkowskich
strefy euro. W ten sposób możliwe jest oszacowanie, o ile średnio różniła si˛e dynamika cen w grupie
badanej i kontrolnej po wprowadzeniu w tej pierwszej nowej waluty do obiegu gotówkowego.
Badaniem obj˛ete zostało czternaście krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE 15 bez Grecji, która
została wyłaczona
˛
z analizy ze wzgl˛edu na niedost˛epność cz˛eści szeregów) w latach 1995 - 2006. Dane
maja˛ cz˛estotliwość miesi˛eczna.˛ W rezultacie w każdej z wersji modelu na każda˛ jednostk˛e przypada ponad
100 obserwacji. Panel charakteryzuje si˛e zatem małym wymiarem przestrzennym (N = 14 krajów) i dużym
wymiarem czasowym (T > 100).
Jako zmiennej zależnej w modelu użyto inflacji HICP, a także tempa wzrostu cen towarów konsumpcyjnych,
usług konsumpcyjnych, żywności i napojów bezalkoholowych, a także w kategorii restauracje i hotele oraz
rekreacja i kultura.
Celem modelu jest oszacowanie wpływu „netto” wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego
na dynamik˛e cen. W zwiazku
˛
z tym ważnym zagadnieniem był odpowiedni dobór zmiennych kontrolnych,
aby nie miało miejsca obcia˛żenie estymatora, wynikajace
˛ z pomini˛ecia ważnych zmiennych objaśniajacych
˛
inflacj˛e. Z tego wzgl˛edu wśród regresorów uwzgl˛ednione zostały: luka popytowa9 , cyklicznie skorygowane
9 Ze wzgl˛
edu na miesi˛eczna˛ cz˛estotliwość danych luka popytowa aproksymowana była przez komponent cykliczny produkcji
przemysłowej wyodr˛ebniony ze zlogarytmowanego szeregu przy zastosowaniu filtru Christiano-Fitzgeralda. Dane dotyczace
˛ produkcji
przemysłowej pochodza˛ z bazy danych Eurostatu.
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saldo pierwotne sektora finansów publicznych10 , wzgl˛edny poziom cen w stosunku do średniej w
krajach Unii Europejskiej11 , tempo zmian cen ropy12 , jednostkowych kosztów pracy13 oraz nominalnego
efektywnego kursu walutowego14 .
Wszystkie zmienne użyte do szacowania modelu zostały poddane testom pierwiastka jednostkowego zarówno indywidualnym, jak i panelowym (Levin-Lin-Chu (Levin i in., 2002) i Im-Pesaran-Shin (Im i in.,
2003)) . We wszystkich przypadkach hipoteza o niestacjonarności została odrzucona.
W pierwszym kroku oszacowany został model statyczny ze stałymi efektami indywidualnymi15 (LSDV Least Squares Dummy Variables). Reszty modelu podlegaja˛ jednak silnemu procesowi autokorelacji, co jest
prawdopodobnie efektem nieprawidłowej specyfikacji modelu, a mianowicie jego niezdynamizowania16 .
Z tego wzgl˛edu do modelu wprowadzone zostało pierwsze opóźnienie zmiennej zależnej. Dodatkowo,
celem uwzgl˛ednienia efektu bazy do modelu właczono
˛
dynamik˛e poziomu cen w analogicznym okresie
poprzedniego roku. Ostateczna postać modelu jest nast˛epujaca:
˛
hicpit = αi + γ1 hicpit−1 + γ12 hicpit−12 + ∑kj=1 β j xit, j + ∑Ll=1 θl Dit,l + δ nakazit + ϕyear euroyear
+
it
year
λyear Iit CPLit + ϑit ,
gdzie:
• hicpit inflacja (r/r) mierzona indeksem HICP; w modelu objaśniane sa˛ także inne zmienne (zobacz
wyżej)
• Dit,l jest zmienna˛ binarna,˛ przyjmujac
˛ a˛ wartość 1 w miesiacu
˛ lub roku l dla kraju b˛edacego
˛
członkiem
strefy euro oraz 0 w pozostałych przypadkach
• nakazit jest zmienna˛ binarna˛ przyjmujac
˛ a˛ wartość 1 dla danego kraju w danym miesiacu,
˛
jeżeli
obowiazywał
˛
w nim wówczas nakaz podwójnej ekspozycji cen
• euroyear
(euro≥year
) przyjmuje wartość 1 dla krajów strefy euro w (lub poczawszy
˛
od) roku year
it
it
• IityearCPLit (Iit≥yearCPLit ) przyjmuje wartość wzgl˛ednego poziomu cen (CPL) dla danego kraju strefy
euro w (lub poczawszy
˛
od) roku year, co pozwala na uchwycenie ewentualnego przyspieszenia
konwergencji cen po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego
10 ang.

Cyclically-Adjusted General Government Primary Balances. Dane pochodza˛ z OECD i wyrażone sa˛ jako udział salda w PKB
potencjalnym.
11 ang. Comparative Price Level (CPL). Dane pochodza˛ z Eurostatu. Dla dynamiki cen w poszczególnych kategoriach koszyka HICP
przyporzadkowano
˛
odpowiadajace
˛ im kategorie CPL.
12 Zmienna ta traktowana jest jako aproksymanta globalnych szoków podażowych i przyjmuje dla danego okresu takie same wartości
we wszystkich krajach.
13 ang. Unit Labour Costs. Dane pochodza˛ z OECD.
14 ang. Nominal Effective Exchange Rate. Dane pochodza˛ z Eurostatu.
15 Mimo iż ze wzgl˛
edu na bardzo niska˛ korelacj˛e zmiennych objaśniajacych
˛
z efektami indywidualnymi możliwe byłoby
zastosowanie modelu z losowymi efektami indywidualnymi (random effects), efekty stałe wydaja˛ si˛e lepszym rozwiazaniem
˛
ze wzgl˛edu
na przedmiot badania - kraje członkowskie Unii Europejskiej trudno bowiem uznać za prób˛e losowa˛ pochodzac
˛ a˛ z jakiejś populacji.
16 Przypuszczenie to zostało potwierdzone przez wyniki estymacji modelu dynamicznego, który to - w przyciwieństwie do
statycznego - nie wykazywał autokorelacji.
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• zmienne kontrolne oznaczono jako xit, j .
W zwiazku
˛
z tym, że ostateczna postać modelu ma charakter autoregresyjny, wybór odpowiedniej metody
szacowania nie jest równie oczywisty, jak w przypadku modelu statycznego. Estymator LSDV jest bowiem
dla modelu autoregresyjnego obcia˛żony (tzw. obcia˛żenie Hurwicza, Hurwicz, 1950; Nickell, 1981). Jest
to zwiazane
˛
z tym, że powyższa metoda polega na szacowaniu modelu klasyczna˛ metoda˛ najmniejszych
kwadratów po uprzednim dokonaniu na danych tzw. transformacji within, polegajacej
˛ na odj˛eciu od wartości
danej zmiennej w danym okresie dla danej jednostki średniej wartości tej zmiennej we wszystkich okresach
czasu dla tej jednostki:
yit − yit = γ(yit−1 − yit−1 ) + ∑kj=1 β j (xit, j − xit, j ) + (ϑit − ϑit ),
gdzie:
yit =

1
T −1 (yi2 + ... + yit

yit−1 =
xit, j =
ϑit =

+ ... + yiT )

1
T −1 (yi1 + ... + yit

+ ... + yiT −1 )

1
T −1 (xi2, j + ... + xit, j + ... + xiT, j )

1
T −1 (ϑi2 + ... + ϑit

+ ... + ϑiT ).

Mamy wówczas do czynienia z endogenicznościa˛ w modelu ze wzgl˛edu na wyst˛epowanie korelacji mi˛edzy
1
(ϑi2 + ... + ϑit + ... + ϑiT ) i przetransformowana˛
poddanym transformacji składnikiem losowym ϑit − T −1
1
opóźniona˛ zmienna˛ zależna˛ yit−1 − T −1
(yi1 + ... + yit + ... + yiT −1 ), a dokładniej mi˛edzy dwiema parami

elementów:

−yit
T −1

i ϑit oraz

−ϑit−1
T −1

i yit−1 .

W przypadku niewielkiego wymiaru czasowego panelu endogeniczność skutkuje obcia˛żeniem estymatora.
Tym niemniej, wraz ze wzrostem długości panelu waga poszczególnych obserwacji w średniej wartości
zmiennej dla danej jednostki spada, a wi˛ec obcia˛żenie maleje do zera. Tym samym estymator jest zgodny
wraz z T da˛żacym
˛
do nieskończoności. Nie jest on jednak zgodny wraz z N da˛żacym
˛
do nieskończoności.
Rzad
˛ obcia˛żenia estymatora LSDV wynosi 1/T . Średnia liczba okresów przypadajaca
˛ na jednostk˛e w panelu
wykorzystanym w niniejszym badaniu przekracza 100, w zwiazku
˛
z czym obcia˛żenie Hurwicza nie powinno
zaburzać wyników estymacji. Tym niemniej - dla kontroli wyników - model oszacowany został również przy
użyciu dwóch innych estymatorów - uogólnionej metody momentów oraz LSDV z korekta˛ na obcia˛żenie
wynikajace
˛ z endogeniczności czynnika autoregresyjnego.
Celem eliminacji obcia˛żenia estymatora LSDV, wynikajacego
˛
z endogeniczności opóźnionej zmiennej
zależnej powstały liczne techniki szacowania oparte na metodzie zmiennych instrumentalnych (IV instrumental variables) lub uogólnionej metodzie momentów (GMM - Generalized Method of Moments),
m.in. estymator zaproponowany przez Andersona i Hsiao (1981), Arellano i Bonda (1991) oraz Blundella
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i Bonda (1998). Tym niemniej własności tych metod sa˛ asymptotyczne - sa˛ one dedykowane dla paneli,
w których wymiar przestrzenny jest duży (da˛żacy
˛ do nieskończoności). Z tego wzgl˛edu, uogólniona
metoda momentów (w wersji zaproponowanej przez Arellano i Bonda (1991)17 ) służy w niniejszym badaniu
jedynie kontroli wyników uzyskanych za pomoca˛ estymatora LSDV. Polega ona na szacowaniu modelu na
pierwszych różnicach:
yit − yit−1 = γ(yit−1 − yit−2 ) + ∑kj=1 β j (xit j − xit−1 j ) + (ϑit − ϑit−1 )
i instrumentowaniu zróżnicowanej opóźnionej zmiennej zależnej18 za pomoca˛ wszystkich możliwych dla
danego okresu opóźnień poziomów zmiennej zależnej.
Trzecia˛ metoda˛ szacowania wykorzystana˛ w niniejszym badaniu jest estymator LSDV skorygowany ze
wzgl˛edu na obcia˛żenie, wynikajace
˛ z obecności w modelu czynnika autoregresyjnego (tzw. estymator
LSDVC - bias-corrected LSDV), zaproponowany przez Kivieta (1995) i rozszerzony na przypadek panelu
niezbilansowanego przez Bruno (2005). Metoda ta została zaimplementowana w programie STATA przez
Bruno (2005).

2.3

Wyniki

W Tabelach 1 - 12 podane zostały oszacowania parametrów modeli dla poszczególnych kategorii koszyka
inflacji wraz ze statystyczna˛ istotnościa˛ zmiennych (jedna gwiazdka oznacza istotność na poziomie 95%, zaś
dwie gwiazdki - na poziomie 99%).19 Tabulogramy z wynikami estymacji wraz z pełna˛ diagnostyka modeli
znajduja˛ si˛e w aneksie ekonometrycznym. Wszystkie prezentowane modele charakteryzuja˛ si˛e brakiem
autokorelacji oraz znakami oszacowań parametrów zgodnymi z teoria˛ ekonomii.

Bł˛edy standardowe

modeli szacowane były metoda˛ odporna˛ na heteroskedastyczność i autokorelacj˛e reszt. W modelach użyto
nast˛epujacych
˛
nazw zmiennych:
• hicp - dynamika (r/r) ogólnego poziomu cen,
17 Wybór

tego właśnie estymatora podyktowany był dwoma wzgl˛edami. Po pierwsze, jest on efektywniejszy od estymatora
Andersona i Hsiao (1981), w którym instrumentem dla zróżnicowanego pierwszego opóźnienia zmiennej zależnej yi,t−1 − yi,t−2
jest wyłacznie
˛
drugie opóźnienie tej zmiennej yi,t−2 . Z drugiej jednak strony, w przypadku danych charakteryzujacych
˛
si˛e dużym
stopniem persystentności, poziomy (czyli instrumenty) moga˛ być słabo skorelowane z pierwszym przyrostem zmiennej (czyli zmienna˛
instrumentowana),
˛ co grozi obciażeniem
˛
estymatora (Blundell i Bond, 1998). Rozwiazaniem
˛
tego problemu jest użycie do szacowania
modelu wersji estymatora GMM zaproponowanej przez Blundella i Bonda (1998), tzw. estymatora systemowego uogólnionej metody
momentów (System-GMM), który polega na szacowaniu modelu z jednym równaniem na poziomach, zaś drugim na przyrostach
zmiennych, w których instrumentami opóźnionej zmiennej zależnej sa˛ odpowiednio opóźnione przyrosty i poziomy. Tym niemniej,
problem słabych instrumentów jest poważny w przypadku małego wymiaru czasowego panelu (Bond i in., 2001), co jednak nie ma
miejsca w przypadku niniejszego badania.
18 Zmienna ta jest endogeniczna ze wzgl˛
edu na skorelowanie yit−1 z −ϑit−1 .
19 Wyjatkiem
˛
jest metoda LSDVC, której wyniki podawane sa˛ bez ich statystycznej istotności, gdyż macierz wariancji-kowariancji
estymatora nie jest wyliczana w sposób analityczny. Niemniej, tak długo jak oszacowania parametrów metoda˛ LSDVC sa˛ praktycznie
równe parametrom oszacowanym metoda˛ LSDV, wystarczajaca
˛ jest statystyczna istotność obliczona za pomoca˛ tej ostatniej metody.
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• goods - dynamika (r/r) cen towarów konsumpcyjnych,
• services - dynamika (r/r) cen usług konsumpcyjnych,
• food - dynamika (r/r) cen żywności i napojów bezalkoholowych,
• restaur - dynamika (r/r) cen w kategorii restauracje i hotele,
• rekreac - dynamika (r/r) cen w kategorii rekreacja i kultura,
• CPL - wzgl˛edny poziom cen (wobec średniej w Unii Europejskiej),
• CPL≥year - zmienna przyjmujaca
˛ wartość wzgl˛ednego poziomu cen poczawszy
˛
od roku year,
• CPL_year - zmienna przyjmujaca
˛ wartość CPL w roku year ,
• nakaz - zmienna binarna przyjmujaca
˛ wartość 1 w danym miesiacu
˛ dla danego kraju, jeżeli
obowiazywał
˛
w nim nakaz podwójnej ekspozycji cen,
• fiscal_stance - cyklicznie skorygowane saldo pierwotne sektora finansów publicznych,
• oil - dynamika (r/r) cen ropy,
• NEER_t-6 - opóźniona o sześć miesi˛ecy zmiana (r/r) nominalnego efektywnego kursu walutowego,
• output_gap - luka popytowa,
• ulc - dynamika (r/r) jednostkowych kosztów pracy,
• D_month_year - zmienna binarna przyjmujaca
˛ wartość 1 dla krajów członkowskich strefy euro w
miesiacu
˛ month roku year,
• D_year - zmienna binarna przyjmujaca
˛ wartość 1 dla krajów strefy euro w roku year.
Oszacowania modelu z inflacja˛ HICP jako zmienna˛ zależna˛ (Tabela 1 i 2) wskazuja,˛ iż w średnim
okresie wprowadzenie wspólnej waluty do obiegu gotówkowego przeci˛etnie nie miało istotnego wpływu
na dynamik˛e cen ani proces konwergencji nominalnej. Tym niemniej w okresie kilku miesi˛ecy wokół
wymiany waluty w krajach członkowskich strefy euro wystapiły
˛
proinflacyjne czynniki niezwiazane
˛
z
fundamentami i nie majace
˛ miejsca w pozostałych krajach UE. Cz˛eść wzrostu cen, który w tym przypadku
można przypisać „gotówkowemu“ euro miała miejsce jeszcze przed jego wprowadzeniem, tj. pod koniec
2001 roku. Kumulacja efektów cenowych nastapiła
˛
jednak w styczniu 2002 r., czyli w pierwszym miesiacu
˛
funkcjonowania nowej waluty w obiegu. W miesiacu
˛ tym efeltu cenowe wprowadzenia euro doprowadziły
do wzrostu inflacji o ponad 0,6 pkt. proc. W kolejnych miesiacach
˛
podobnych efektów nie odnotowano. Co
wi˛ecej, oszacowania parametrów wskazuja,˛ iż około połowy 2002 r. mogła mieć miejsce nieznaczna korekta
uprzedniego wzrostu cen.
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Ważnym wnioskiem z badania jest skuteczność (w przypadku inflacji HICP) nakazu podwójnej ekspozycji
cen w ograniczaniu efektów cenowych zwiazanych
˛
z wymiana˛ waluty. W krajach, w których ten nakaz
obowiazywał,
˛
przyczynił si˛e on do obniżenia dynamiki cen przeci˛etnie o około 0,15 pkt. proc.
Tabela 1 Wyniki estymacji modelu z efektami krótkookresowymi dla inflacji HICP

hicp_t-1
hicp_t-12
CPL
CPL≥2002
euro≥2002
nakaz
fiscal_stance
oil
NEER_t-6
output_gap
ulc
cons.

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
0.9072**
0.9072**
0.9167
-0.0444**
-0.0444**
-0.0389
-0.0090*
-0.0090**
-0.0090
-0.0027
-0.0027
-0.0028
0.2829
0.2829
0.3020
-0.1489**
-0.1489**
-0.1493
-0.0205*
-0.0205*
-0.0201
0.0014**
0.0014**
0.0014
-0.0280*
-0.0280**
-0.0280
0.0118*
0.0118**
0.0111
0.0152*
0.0152*
0.0152
1.1975**

D_07_2001
D_08_2001
D_09_2001
D_10_2001
D_11_2001
D_12_2001
D_01_2002
D_02_2002
D_03_2002
D_04_2002
D_05_2002
D_06_2002

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
-0.1534
-0.1534
-0.1544
-0.0538
-0.0538
-0.0527
-0.0167
-0.0167
-0.0160
0.1225*
0.1225**
0.1233
-0.0702
-0.0702
-0.0695
0.1969
0.1969*
0.2021
0.6268**
0.6268**
0.6276
-0.0175
-0.0175
-0.0215
0.0212
0.0212
0.0195
0.0302
0.0302
0.0270
-0.1869*
-0.1869*
-0.1919
-0.1299
-0.1299
-0.1308

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 2 Wyniki estymacji modelu z efektami średniookresowymi dla inflacji HICP

CPL
CPL_2001
CPL_2002
CPL_2003
CPL_2004
CPL_2005
CPL_2006
D_2001
D_2002
D_2003
D_2004
D_2005
D_2006

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
-0.0086*
-0.0086*
-0,00870
0.0025
0.0025
0,00254
0.0005
0.0005
0,00051
0.0002
0.0002
0,00021
-0.0006
-0.0006*
-0,00062
-0.0001
-0.0001
-0,00010
0.0004
0.0004
0,00041
-0.1534
-0.1534
-0,15630
0.0773
0.0773
0,07477
0.0166
0.0166
0,01459
0.0846
0.0846
0,08619
-0.0057
-0.0057
-0,00113
-0.0222
-0.0222
-0,02010

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku usług, w średnim okresie również nie nastapiło
˛
przyspieszenie inflacji w krajach strefy euro
wzgl˛edem pozostałych krajów UE. Podobnie, wprowadzenie „gotówkowego“ euro nie przyczyniło si˛e do
przyspieszenia tempa konwergencji poziomów cen usług. Tym niemniej w krajach przyjmujacych
˛
wspólna˛
walut˛e wystapiły
˛
krótkookresowe efekty cenowe. Były one jednak rozłożone w czasie - miały miejsce już
we wrześniu 2001 r. i ciagn˛
˛ eły si˛e do połowy 2002 r. W odróżnieniu od zagregowanego wskaźnika HICP, w
przypadku usług kumulacja efektów cenowych nie miała miejsca w styczniu 2002 r., tj. pierwszym miesacu
˛
obowiazywania
˛
nowej waluty w obiegu gotówkowym. Nakaz podwójnej ekspozycji cen tym razem okazał
si˛e nieistotny.
Tabela 3 Wyniki estymacji modelu z efektami krótkookresowymi dla kategorii usług konsumpcyjnych

services_t-1
services_t-12
CPL
CPL≥2002
euro≥2002
nakaz
fiscal_stance
oil
NEER_t-6
output_gap
ulc
cons.

LSDV_robust
0.9121**
-0.0381**
0.0012
-0.0031
0.3038
-0.0675
-0.0111
-0.0002
-0.0146
0.0135
0.0161
0.2117
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GMM_robust
0.9121**
-0.0381**
0.0012
-0.0031
0.3038
-0.0675
-0.0111
-0.0002
-0.0146
0.0135*
0.0161

LSDVC
0.9237
-0.0267
0.0001
-0.0031
0.2837
-0.0661
-0.0133
-0.0002
-0.0145
0.0138
0.0153

D_07_2001
D_08_2001
D_09_2001
D_10_2001
D_11_2001
D_12_2001
D_01_2002
D_02_2002
D_03_2002
D_04_2002
D_05_2002
D_06_2002

LSDV_robust
0.0576
-0.0075
0.1618*
0.2809**
0.1266
0.0904
0.2767
0.0832
0.3198**
-0.1379
0.2397*
0.1168

GMM_robust
0.0576
-0.0075
0.1618**
0.2809**
0.1266*
0.0904
0.2767*
0.0832
0.3198**
-0.1379
0.2397*
0.1168*

LSDVC
0.0554
-0.0097
0.1614
0.2794
0.1236
0.0852
0.2832
0.0866
0.3240
-0.1395
0.2413
0.1164

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4 Wyniki estymacji modelu z efektami średniookresowymi dla kategorii usług konsumpcyjnych

CPL
CPL_2001
CPL_2002
CPL_2003
CPL_2004
CPL_2005
CPL_2006
D_2001
D_2002
D_2003
D_2004
D_2005
D_2006

LSDV_robust
0.0011
0.0000
-0.0050
-0.0006
-0.0078
-0.0043
-0.0002
0.1382
0.6610
0.1008
0.8335
0.4077
-0.0009

GMM_robust
0.0011
0.0000
-0.0050
-0.0006
-0.0078*
-0.0043
-0.0002
0.1382
0.6610
0.1008
0.8335*
0.4077
-0.0009

LSDVC
.0005612
.0001512
-.0049556
-.0006584
-.0077572
-.0040944
-.0000875
.1188308
.6424963
.1050613
.8247052
.3798603
-.0168084

Źródło: Opracowanie własne

W odczuciu społecznym obywateli wielu krajów strefy euro najwi˛eksze nat˛eżenie efektów cenowych
zwiazanych
˛
w wprowadzeniem wspólnej waluty do obiegu gotówkowego miało miejsce w zakresie
gastronomii i hotelarstwa. Wyniki badania wskazuja,˛ iż krótkookresowe efekty były w tej kategorii usług
rzeczywiście istotne. Były one rozłożone na kilka miesi˛ecy wokół wymiany waluty - poczawszy
˛
od
października 2001 r. Kumulacja nastapiła
˛
w styczniu 2002 r., kiedy to efekt cenowy wyniósł średnio
około 0,88 pkt. proc. W kolejnych miesiacach
˛
nie miała miejsce korekta wzrostów, w zwiazku
˛
z czym
przyj˛ecie euro przyczyniło si˛e do wzrostu inflacji w kategorii restauracje i hotele o 0,95 pkt. proc. w 2002
r. Obowiazywanie
˛
nakazu podwójnej ekspozycji cen okazało si˛e jednak zmniejszać efekty cenowe średnio
o 0,3 pkt. proc.
27

Oszacowania modelu negatywnie weryfikuja˛ hipotez˛e „kosztów menu“, która zgodnie z teoria˛ powinna w
szczególności znaleźć potwierdzenie w kategorii „restauracje i hotele“, gdyż ten sektor odznacza si˛e znaczna˛
lepkościa˛ cen. Mimo relatywnie dużych efektów krótkookresowych w średnim okresie „gotówkowe“ euro
wydaje si˛e nie mieć wpływu na procesy cenowe w tej kategorii usług.
Tabela 5 Wyniki estymacji modelu z efektami krótkookresowymi dla kategorii restauracje i hotele

restaur_t-1
restaur_t-12
CPL
CPL≥2002
euro≥2002
nakaz
fiscal_stance
oil
NEER_t-6
output_gap
ulc
cons.

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
0.8388**
0.8388**
0.8509
-0.0657**
-0.0657**
-0.0579
0.0001
0.0001
0.0002
-0.0026
-0.0026
-0.0029
0.2862
0.2862
0.2936
-0.2923*
-0.2923**
-0.2892
-0.0172
-0.0172
-0.0188
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
-0.0001
0.0255
0.0217*
0.0217**
0.0221
0.0371
0.0371
0.0366
0.6037

D_07_2001
D_08_2001
D_09_2001
D_10_2001
D_11_2001
D_12_2001
D_01_2002
D_02_2002
D_03_2002
D_04_2002
D_05_2002
D_06_2002

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
0.1884
0.1884
0.1866
0.1167
0.1167
0.1155
0.0329
0.0329
0.0324
0.2763*
0.2763*
0.2758
0.1946*
0.1946*
0.1945
0.0477
0.0477
0.0431
0.8797**
0.8797**
0.8971
0.2451
0.2451
0.2529
0.4466*
0.4466**
0.4561
0.1086
0.1086
0.1123
0.5011*
0.5011**
0.5072
0.2906**
0.2906**
0.2938

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 6 Wyniki estymacji modelu z efektami średniookresowymi dla kategorii restauracje i hotele

CPL
CPL_2001
CPL_2002
CPL_2003
CPL_2004
CPL_2005
CPL_2006
D_2001
D_2002
D_2003
D_2004
D_2005
D_2006

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
0.0001
0.0001
.0001142
-0.0033
-0.0033
-.0034086
-0.0041
-0.0041
-.0043023
-0.0038
-0.0038
-.0042163
-0.0166*
-0.0166*
-.0168128
-0.0044
-0.0044
-.0046444
-0.0013
-0.0013
-.0015208
0.4759
0.4759
.4938494
0.9535*
0.9535*
.9740724
0.5307
0.5307
.5731583
1.7160*
1.7160*
1.745763
0.3865
0.3865
.4174493
0.0686
0.0686
.1039

Źródło: Opracowanie własne

Usługi w zakresie rekreacji i kultury były wymieniane przez Eurostat jako te, w których efekty cenowe
wprowadzenia euro należały do najwi˛ekszych. Tym niemniej, wyniki badania wskazuja,˛ iż ani w krótkim,
ani w średnim okresie przyj˛ecie wspólnej waluty nie przyczyniło si˛e do wzrostu inflacji w tej kategorii.
Tabela 7 Wyniki estymacji modelu z efektami krótkookresowymi dla kategorii rekreacja i kultura

rekreac_t-1
rekreac_t-12
CPL
CPL≥2002
euro≥2002
nakaz
fiscal_stance
oil
NEER_t-6
output_gap
ulc
cons.

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
0.8822**
0.8822**
0.8923
-0.0911**
-0.0911**
-0.0831
0.0200
0.0200
0.0171
-0.0093
-0.0093
-0.0075
0.9510
0.9510
0.7423
0.0545
0.0545
0.0564
-0.0562
-0.0562*
-0.0511
-0.0017
-0.0017
-0.0017
0.0476
0.0476
0.0480
-0.0016
-0.0016
-0.0019
-0.0003
-0.0003
0.0000
-1.3538
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D_08_2001
D_09_2001
D_10_2001
D_11_2001
D_12_2001
D_01_2002
D_02_2002
D_03_2002
D_04_2002
D_05_2002
D_06_2002

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
-0.4046
-0.4046
-0.4135
-0.0488
-0.0488
-0.0572
0.0853
0.0853
0.0770
0.3930
0.3930
0.3808
-0.2380
-0.2380
-0.2574
0.3369
0.3369
0.3211
0.1779
0.1779
0.1761
0.0779
0.0779
0.0748
0.2340
0.2340
0.2323
-0.4259
-0.4259
-0.4299
0.1992
0.1992*
0.2034
0.1660
0.1660
0.1700

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 8 Wyniki estymacji modelu z efektami średniookresowymi dla kategorii rekreacja i kultura

CPL
CPL_2001
CPL_2002
CPL_2003
CPL_2004
CPL_2005
CPL_2006
D_2001
D_2002
D_2003
D_2004
D_2005
D_2006

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
0.0190
0.0190
.0158384
-0.0095
-0.0095
-.0073722
-0.0135
-0.0135
-.0099871
-0.0023
-0.0023
.0008423
-0.0120
-0.0120
-.0108262
-0.0193
-0.0193
-.0170572
-0.0233
-0.0233
-.0201121
1.0980
1.0980
.8623057
1.3919
1.3919
.9910185
0.4065
0.4065
.0485518
1.3144
1.3144
1.14523
2.0935
2.0935
1.824992
2.3045
2.3045
1.946892

Źródło: Opracowanie własne

Inne wnioski niż w przypadku usług wynikaja˛ z oszacowania modelu z dynamika˛ cen towarów
konsumpcyjnych jako zmienna˛ zależna.˛

W okresie po wprowadzeniu wspólnej waluty do obiegu

gotówkowego w krajach strefy euro wystapiły
˛
czynniki (nie zawierajace
˛ si˛e wśród zmiennych kontrolnych),
które istotnie oddziaływały w kierunku wzrostu dynamiki cen towarów: w okresie 2002 - 2006 średnio o
1,4 pkt. proc, zaś w poszczególnych latach nawet o ponad 2 pkt. proc. Efekt ten był silniejszy w krajach o
niższym wzgl˛ednym poziomie cen.
W krótkim okresie wokół wymiany waluty, efekty cenowe w przypadku cen towarów konsumpcyjnych były
nieco wi˛eksze i bardziej skumulowane w czasie niż dla inflacji HICP. W grudniu 2001 r. przyczyniły si˛e
30

one do wzrostu inflacji w krajach strefy euro przeci˛etnie o ponad 0,3 pkt. proc, zaś w pierwszym miesiacu
˛
obowiazywania
˛
nowej waluty - o około 0,76 pkt. proc. Podobnie jak w przypadku inflacji HICP nakaz
podwójnej ekspozycji cen okazał si˛e skutecznym instrumentem ograniczajacym
˛
inflacj˛e towarów - średnio
o 0,18 pkt. proc.
Tabela 9 Wyniki estymacji modelu z efektami krótkookresowymi dla kategorii towarów konsumpcyjnych

goods_t-1
goods_t-12
CPL
CPL≥2002
euro≥2002
nakaz
fiscal_stance
oil
NEER_t-6
output_gap
ulc
cons.

D_07_2001
D_08_2001
D_09_2001
D_10_2001
D_11_2001
D_12_2001
D_01_2002
D_02_2002
D_03_2002
D_04_2002
D_05_2002
D_06_2002

LSDV_robust GMM_robust
0.8661**
0.8661**
-0.0854**
-0.0854**
-0.0056
-0.0056
-0.0138**
-0.0138**
1.4151**
1.4151**
-0.1831*
-0.1831*
-0.0361*
-0.0361*
0.0025**
0.0025**
-0.0335
-0.0335
0.0254*
0.0254**
0.0335**
0.0335**
0.8690

LSDV_robust GMM_robust
-0.2112
-0.2112
-0.0057
-0.0057
0.0227
0.0227
0.1323
0.1323
-0.1089
-0.1089
0.3132*
0.3132**
0.7573**
0.7573**
-0.0343
-0.0343
-0.0823
-0.0823
0.1842
0.1842
-0.4067**
-0.4067**
-0.2218
-0.2218*

Źródło: Opracowanie własne
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LSDVC
0.8762
-0.0816
-0.0056
-0.0139
1.4496
-0.1839
-0.0357
0.0025
-0.0342
0.0246
0.0335

LSDVC
-0.2102
-0.0009
0.0274
0.1384
-0.1018
0.3279
0.7532
-0.0442
-0.0895
0.1771
-0.4171
-0.2246

Tabela 10 Wyniki estymacji modelu z efektami średniookresowymi dla kategorii towarów konsumpcyjnych

CPL
CPL_2001
CPL_2002
CPL_2003
CPL_2004
CPL_2005
CPL_2006
D_2001
D_2002
D_2003
D_2004
D_2005
D_2006

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
-0.0049
-0.0049
-.0047324
-0.0026
-0.0026
-.0027489
-0.0098**
-0.0098**
-.009966
-0.0124**
-0.0124**
-.0125526
-0.0256**
-0.0256**
-.0257191
-0.0216**
-0.0216**
-.0217259
-0.0204**
-0.0204**
-.0204517
0.4767
0.4767
.4965221
1.1723**
1.1723**
1.198171
1.3375**
1.3375**
1.352329
2.6168**
2.6168**
2.634189
2.2292**
2.2292**
2.254472
2.1723**
2.1723**
2.192516

Źródło: Opracowanie własne

Średniookresowych efektów cenowych, które wystapiły
˛
w przypadku zagregowanej kategorii towarów, nie
odnotowano w dla żywności. Niemniej, miały one miejsce w 2001 i 2003 r., przy czym poziom cen
wzgl˛ednych nie odgrywał wtedy istotnej roli.
Odnośnie do efektów krótkookresowych, w przypadku cen żywności wystapił
˛ bardzo silny „efekt stycznia“
- przyj˛ecie euro przyczyniło si˛e wtedy do wzrostu dynamiki cen średnio o 1,1 pkt. proc. Jest to spójne
z wynikami badań wskazujacymi,
˛
że zaokraglenia
˛
cen moga˛ prowadzić do istotnego wzrostu inflacji w
przypadku produktów o niskiej cenie jednostkowej, a do tej kategorii zaliczanych jest wiele produktów
żywnościowych. Tym niemniej już w kolejnym miesiacu
˛ nastapiła
˛
istotna korekta inflacji tej kategorii na
poziomie 0,33 pkt. proc. Nakaz podwójnej ekspozycji cen okazał si˛e tym razem nieskutecznym narz˛edziem
ograniczania nieuzasadnionych fundamentami wzrostów cen.
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Tabela 11 Wyniki estymacji modelu z efektami krótkookresowymi dla kategorii żywności

food_t-1
food_t-12
CPL
CPL≥2002
euro≥2002
nakaz
fiscal_stance
oil
NEER_t-6
output_gap
ulc
cons.

LSDV_robust GMM_robust
0.9233**
0.9233**
-0.0928**
-0.0928**
0.0009
0.0009
-0.0103
-0.0103
1.0006
1.0006
-0.1981
-0.1981
-0.0343*
-0.0343**
-0.0009
-0.0009
-0.0187
-0.0187
0.0439**
0.0439**
0.0548**
0.0548**
0.2087

LSDVC
0.9315
-0.0900
0.0008
-0.0104
1.0324
-0.1981
-0.0338
-0.0009
-0.0187
0.0442
0.0546

D_07_2001
D_08_2001
D_09_2001
D_10_2001
D_11_2001
D_12_2001
D_01_2002
D_02_2002
D_03_2002
D_04_2002
D_05_2002
D_06_2002

LSDV_robust GMM_robust
0.0367
0.0367
-0.0945
-0.0945
0.3039*
0.3039*
0.2216
0.2216
-0.3993
-0.3993*
0.1240
0.1240
1.1286**
1.1286**
-0.3266**
-0.3266**
-0.3578
-0.3578*
-0.4544
-0.4544*
-0.3400
-0.3400
-0.2704
-0.2704

LSDVC
0.0350
-0.0967
0.3039
0.2208
-0.4010
0.1266
1.1112
-0.3506
-0.3788
-0.4704
-0.3510
-0.2751

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 12 Wyniki estymacji modelu z efektami średniookresowymi dla kategorii żywności

CPL
CPL_2001
CPL_2002
CPL_2003
CPL_2004
CPL_2005
CPL_2006
D_2001
D_2002
D_2003
D_2004
D_2005
D_2006

LSDV_robust GMM_robust LSDVC
0.0102
0.0102
.0096693
-0.0079
-0.0079*
-.0076296
-0.0141
-0.0141
-.0143331
-0.0186
-0.0186*
-.0183953
-0.0191
-0.0191
-.0189397
-0.0167
-0.0167
-.0166561
-0.0159
-0.0159
-.0157125
1.2888*
1.2888**
1.252746
1.7026
1.7026*
1.708786
2.1138*
2.1138*
2.080603
1.7771
1.7771
1.749557
1.5905
1.5905
1.594827
1.7006
1.7006*
1.681655

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie
Przed wprowadzeniem wspólnej waluty do obiegu gotówkowego krajów strefy euro powszechnie uznawano,
że wydarzenie to b˛edzie neutralne dla gospodarki w krótkim okresie ze wzgl˛edu na jego pełna˛
przewidywalność i nominalny charakter. Jednak zaobserwowane po wymianie walut zjawiska okazały
si˛e przeczyć tym przewidywaniom.

Głównym problemem w owym okresie był wzrost postrzeganej

przez społeczeństwo inflacji znacznie przekraczajacy
˛ oficjalna˛ dynamik˛e wskaźnika. Zjawisko to stało si˛e
przedmiotem ożywionego dyskursu w mediach, a jego wyst˛epowanie zostało potwierdzone przez wi˛ekszość
badań.
Powstanie omawianej rozbieżności może być rezultatem obcia˛żenia oficjalnych statystyk lub bł˛edów
percepcji jednostek. Pierwsza hipoteza została zanegowana przez wi˛ekszość badań, zaś druga jest w dużym
stopniu prawdopodobna ze wzgl˛edu na specyficzne dla okresu wokół wymiany waluty ruchy cen. W
owym okresie wzrost cen był skoncentrowany w wybranych sektorach i dotyczył głównie towarów i usług
najcz˛eściej nabywanych, które maja˛ nieproporcjonalny w stosunku do rzeczywistego udziału w wydatkach
wpływ na percepcj˛e konsumentów. Co wi˛ecej, cz˛estotliwość zmian cen w gospodarce była wyższa niż w
latach przed wprowadzeniem euro i mimo, iż zmiany te były symetryczne w dół i w gór˛e w zakresie skali
i cz˛estości, doprowadziły do wzrostu postrzeganej inflacji. Wynika to z faktu, że wzrosty cen o tej samej
wielkości bezwzgl˛ednej co spadki sa˛ postrzegane jako wi˛eksze (teoria perspektywy).
Istotnym pytaniem w tym kontekście jest , jak duża˛ cz˛eść obserwowanego wzrostu cen można przypisać
czynnikom zwiazanym
˛
z wymiana˛ waluty. Według szacunków Eurostatu (2003) wpływ wprowadzenia euro
do obiegu gotówkowego na ogólny poziom cen w gospodarkach państw członkowskich był nieznaczny.
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W 2002 r. wskaźnik inflacji HICP w uj˛eciu rocznym wyniósł w strefie euro 2,3%, z czego 0,12 do 0,29
pkt. proc. można przypisać efektom zwiazanym
˛
z wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego (Eurostat,
2003). W najwi˛ekszym stopniu wymiana waluty przyczyniła si˛e do wzrostu cen w sektorze usług, w tym
przede wszystkimi w zakresie usług gastronomicznych, fryzjerskich czy zwiazanych
˛
ze sportem, rekreacja˛
i kultura.˛ Do pewnego stopnia wprowadzenie euro przyczyniło si˛e również do wzrostu cen żywności. W
literaturze sformułowano szereg hipotez odnośnie do przyczyn zaistniałych efektów, m. in. (1) przeniesienie
kosztów wymiany na konsumentów, (2) zaokraglenia
˛
do tzw. cen atrakcyjnych, (3) koordynacja oczekiwań
przedsi˛ebiorców, (4) koncentracja dostosowań cenowych w okresie obligatoryjnej wymiany cenników
(hipoteza „kosztów menu“).
Powstanie rozbieżności mi˛edzy inflacja˛ i jej percepcja˛ było nie tylko problemem społecznym, ale również
gospodarczym.

Ze wzgl˛edu na niedoszacowanie własnej siły nabywczej konsumenci podejmowali

suboptymalne decyzje konsumpcyjne, skutkujace
˛ zmniejszeniem popytu w skali całej gospodarki. Wyniki
wielu badań wskazuja˛ jednak, że poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiazań
˛ instytucjonalnych możliwe
jest zminimalizowanie efektów wprowadzenia euro, zarówno w zakresie społecznej percepcji inflacji, jak i
rzeczywistych wzrostów cen. Do działań tych należa:
˛ (1) efektywna komunikacja władz ze społeczeństwem,
(2) okres podwójnej ekspozycji cen oraz (3) porozumienia cenowe władz z przedsi˛ebiorcami.
Celem zaprezentowanego w niniejszym artykule badania empirycznego była weryfikacja hipotez w zakresie
wpływu wprowadzenia wspólnej waluty do obiegu gotówkowego na zmiany w poziomie cen krajów strefy
euro. Jego wyniki wskazuja,˛ iż w średnim okresie wprowadzenie wspólnej waluty do obiegu gotówkowego
krajów strefy euro nie doprowadziło do przyspieszenia dynamiki ogólnego poziomu cen (mierzonego
inflacja˛ HICP) w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Brak średniookresowego wpływu
zanotowano również w przypadku dynamiki cen usług, przy czym w ramach kategorii restauracje i hotele
w niektórych latach po wymianie (rok 2002 i 2004) ceny rosły szybciej niż średnio w grupie kontrolnej.
W przypadku towarów konsumpcyjnych poczawszy
˛
od 2002 roku miało miejsce istotne przyspieszenie
dynamiki cen w strefie euro, którego nie można wytłumaczyć czynnikami fundamentalnymi. W przypadku
żywności trwały wzrost dynamiki cen nie nastapił,
˛ jednak w niektórych latach wokół wymiany (rok 2001 i
2003) efekty cenowe były istotne.
Wprowadzenie euro nie przyczyniło si˛e do przyspieszenia procesu konwergencji ogólnego poziomu cen w
ramach krajów członkowskich w porównaniu do krajów, które wspólnej waluty nie wprowadziły. Wyjatek
˛
stanowiła jednak kategoria towarów konsumpcyjnych, w przypadku której wyższej dynamiki cen po
wymianie waluty doświadczały kraje o niższym poziomie cen. Może być to efektem wi˛ekszej przejrzystości
cen i redukcji ryzyka kursowego po przyj˛eciu przez kraje strefy euro wspólnej waluty, co mogło doprowadzić
do nasilenia arbitrażu cenowego. Nie odnotowano natomiast przyspieszenia konwergencji nominalnej w
zakresie cen usług.
We wszystkich analizowanych kategoriach koszyka HICP z wyjatkiem
˛
rekreacji i kultury miały miejsce
istotne krótkookresowe efekty cenowe.

W niektórych przypadkach pewne wzrosty dynamiki cen
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odnotowano jeszcze w miesiacach
˛
poprzedzajacych
˛
wymian˛e waluty. Tym samym hipoteza kosztów menu
nie znalazła potwierdzenia w danych empirycznych - nawet w przypadku kategorii restauracje i hotele.
W wi˛ekszości przypadków najwi˛eksze nat˛eżenie efektów cenowych miało miejsce w styczniu 2002 roku
(wyjatek
˛
stanowiły usługi, w przypadku których efekty cenowe były bardziej rozłożone w czasie). W
miesiacu
˛ tym kraje strefy euro doświadczyły w stosunku do pozostałych krajów UE dynamiki cen wyższej
o około 0,6 pkt. proc. w przypadku inflacji HICP, o 0,76 pkt. proc. w przypadku cen towarów
konsumpcyjnych, o 1,1 pkt. proc. w zakresie żywności i około 0,9 w kategorii restauracje i hotele. W
przypadku niektórych kategorii - głównie żywności - w kolejnych miesiacach
˛
po wymianie waluty miała
miejsce korekta poczatkowych
˛
wzrostów cen.
Ważnym wnioskiem z badania jest skuteczność nakazu podwójnej ekspozycji cen w zapobieganiu
nieuzasadnionym fundamentami wzrostom cen na poziomie zagregowanego wskaźnika inflacji oraz
niektórych jego kategorii (towary konsumpcyjne oraz w ramach usług - w kategorii restauracje i hotele).
Pozytywne doświadczenia zwiazane
˛
z tym instrumentem znalazły odzwierciedlenie w jego powszechnym
stosowaniu przez wszystkie kraje, które przyjmowały euro po 2002 r.

Nowe kraje członkowskie

wprowadziły także wiele innych rozwiazań
˛
w okresie zamiany waluty narodowej na euro, majacych
˛
na
celu lepsze informowanie społeczeństwa o skutkach tej decyzji i zapobieganie nadużyciom cenowym. W
rzeczywistości, omawiany w niniejszym opracowaniu problem rozbieżności pomi˛edzy postrzegana˛ inflacja˛
a faktycznym wzrostem cen wystapił
˛ w nowych krajach członkowskich w znacznie mniejszym stopniu niż
w 2002 r. Podkreśla to potrzeb˛e umiej˛etnego korzystania z doświadczeń naszych poprzedników na drodze
Polski do strefy euro.
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waluty różnica mi˛edzy

Przed wprowadzeniem nowej

maksymalnie na 0,72%, ale
małe szanse na realizacj˛e tego

procedury
zaproponowanej przez
Folkertsma (rolling 75%
percentile).

zaokraglania
˛
cen po
wymianie waluty na
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zakresie wpływu

1992

atrakcyjnych za pomoca˛

Symulacja najgorszego
możliwego scenariusza w

Aucremann,

Cornille (2001)

długookresowej.

załamanie relacji
Belgia

strefa euro

oficjalna˛ inflacj˛e.
2000 -

2005

1996 -

„kosztów menu”.

Potwierdzenie hipotezy

miejsce przed jej utworzeniem.

integracja rynków miała

stopień inercji inflacji -

mechanizmy ustalania cen i

maju 2002 roku nastapiło
˛

Identyfikacja cen

pierwiastka
jednostkowego.

Panelowe testy

Francja,

nie miało żadnego wpływu na

Ustanowienie unii monetarnej

łacz
˛ acej
˛ postrzegana˛ i

długookresowej relacji

Weryfikacja hipotezy o

Aucremann,

Austria

inercj˛e inflacji.

Collin, Stragier
(2007)

Włochy, Belgia,

przedsi˛ebiorstwa oraz

(2006)

zmiennymi parametrami.

Niemcy,

wyznaczania cen przez

2003

Ciccarelli

1994 -

waluty na mechanizmy

Phillipsa. Model ze

Wpływ przyj˛ecia wspólnej

Angeloni,

Aucremann,

wypłat z bankomatów.

oficjalnych statystyk inflacji.

popytem na pieniadz
˛ przed i po

Brak istotnej różnicy mi˛edzy

zagregowanej wielkości
Hybrydowa krzywa

Włochy

Wnioski

podstaw do kwestionowania

2003

1993 -

Kraje

danych dotyczacych
˛

oficjalnego wskaźnika

(2005)

Analiza regresji liniowej.

Okres

wprowadzeniu euro. Brak

Badanie wiarygodności

Angelini, Lippi

Metodologia

inflacji na podstawie

Przedmiot badania

Autorzy
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stopień nominalnej
sztywności cen w Austrii.

Stiglbauer

cen przed i po
wprowadzeniu euro w

na konwergencj˛e cen
handlu internetowego.

Morgan (2002)

wojnach cenowych na rynku
handlu detalicznego z lat
1999-2000.

uogólnionej zgodnie z
zasadami teorii
perspektywy.

perspektywy Kahnemana i
Tverskiego.

okresie wprowadzania euro przypisywane temu wydarzeniu
- sa˛ wynikiem korekty po

2002

inflacji (IPI)
skonstruowany według
metody Laspeyresa,

mierzenia postrzeganej
inflacji, oparte na teorii

(2006)

Efekty cenowe obserwowane w

Alternatywne podejście do

Brachinger

Niemcy

obserwacj˛e ich złamania.

Analiza regresji liniowej.
Wskaźnik postrzeganej

wzgl˛edu na łatwiejsza˛

może powodować wi˛eksza˛

wi˛eksza transparentność cen

teoretyczny przewiduje, że

Brak konwergencji cen. Model

inflacji.

stad
˛ brak wpływu na wskaźnik

Wzrosty i spadki symetryczne -

zmiany cen konsumpcyjnych.

średnio cz˛estsze, ale mniejsze

Wokół daty wymiany waluty

Wnioski

pozostałe kraje UE.

Hiszpania

Holandia,

Francja,

Włochy,

Austria

Kraje

trwałość zmów cenowych ze

1996 -

2002

2001 -

2003

1996 -

Okres

podziale na kraje strefy i

charakterystyk rozkładów

Weryfikacja hipotezy o
wpływie wspólnej waluty

Kattuman,

Porównanie

metoda˛ Kaplana-Meiera.

Baye, Gatti,

(2005)

Estymacji funkcji

wprowadzenia euro na

Glatzer,

Rumler,

przeżycia i funkcji ryzyka

Analiza przeżycia.

Analiza wpływu

Baumgartne,

Metodologia
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Autorzy
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średniej inflacji zwi˛eksza
niepewność ze wzgl˛edu na
groźb˛e deflacji.

środowiska, skutkujacego
˛
zmniejszeniem poziomu
inflacji w krajach strefy

determinantach
rozbieżności mi˛edzy

(2007)

Włochy

mediach w tłumaczeniu
zmienności percepcji inflacji.

rozbieżność mi˛edzy
oficjalna˛ i postrzegana˛
inflacja.˛

cen oraz nat˛eżenia dyskursu w

powstała˛ po

(2006)

cz˛esto nabywanych dóbr i
usług, dyspersji rozkładu zmian

Istotność wskaźnika zmian cen

wprowadzeniu euro

Identyfikacja czynników,
odpowiedzialnych za

Del Giovane,
Sabbatini

obcia˛żenia.

wpływu wieku i adaptacji do

wymiany waluty. Istotność

respondentów ceny sprzed

zapami˛etanej przez

Ujemne obcia˛żenie

nowej waluty na wielkość
1997 2003

Włochy

wzrostu cen i spadku inercji

euro.
Analiza regresji liniowej.

regresji.

2006

2004

inflacja˛ po wprowadzeniu

postrzegana˛ a oficjalna˛

ankietowych. Analiza

psychologicznych

Giovane,

Rossi-Arnaud

wariancji. Analiza

Analiza danych

Kalmana.

Weryfikacja hipotezy o

Cestari, Del

Po utworzeniu EBC spadek

inflacjogennego

euro.

inflacji po wprowadzeniu euro.

powstaniu na skutek

Brak konwergencji tempa

działalności EBC mniej

strefa euro

(2006)

1973 -

Wnioski

Kontonikas

Model GARCH. Filtry

Kraje

Weryfikacja hipotezy o

Okres

Caporale,

Metodologia

Przedmiot badania

Autorzy
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sondażowych. Analiza

nominalnego kwotowania
cen na sposób ich

Bonini,

Ranyard (2007)

strefa euro

Dynamiczny model

jednostkowego.
Systemowy estymator
uogólnionej metody
momentów.

krajach strefy euro po
wprowadzeniu wspólnej
waluty.

panelowy. Panelowe testy
pierwiastka

mi˛edzy oficjalna˛ i
postrzegana˛ inflacja˛ w

Weryfikacji hipotez

2007

1997 -

strefa euro

kointegracji.

dotyczacych
˛
rozbieżności

Parkina. Analiza

krajach strefy.

Döhring,

którym inflacja nie była

na metodzie Carlsona i

a postrzegana˛ inflacja˛ w

Mordonu
(2007)

balance statistics dla okresu, w

inflacji procedura˛ oparta˛

relacj˛e pomi˛edzy oficjalna˛

Brak załamania w relacji

wskaźnika CPI.

cz˛esto nabywanych niż

percepcj˛e ruchów cen dóbr

wi˛ekszym wpływie na

Odrzucenie hipotezy o

i stopnia ich inercji po
wprowadzeniu euro.

Zwi˛ekszenie poziomu percepcji

przekonanie o rozbieżności.

stabilna, spowodowało

wspólnej waluty. Użycie

percepcji po wprowadzeniu

kointegrujacej
˛ inflacji i jej

Rua (2007)

2006

dotyczacych
˛
postrzeganej

Badanie wpływu
wprowadzenia euro na

Dias, Duarte,

waluty.

stopniu adaptacji do nowej

efektu wśród Irlandczyków ze

włoskich konsumentów i brak

Silny efekt „iluzji euro” wśród

Wnioski

konsumentów.
1991 -

Włochy

Irlandia,

Kraje

wzgl˛edu na znaczna˛ różnic˛e w

Kwantyfikacja danych

2004

Okres

postrzegania przez

wariancji.

Analiza danych

Badanie wpływu

Del Missier,

Metodologia
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Autorzy

47

Model z parametrami
zmiennymi w czasie.

przetwarzania informacji.
Model panelowy.

nakazu podwójnego
kwotowania na nat˛eżenie
efektów cenowych.

ograniczonych
możliwościach

narodowej do euro oraz

Model z jednostkami o

Bertranda z niedoskonała˛

„złożoności” kursu waluty

(2006)

difference -in-difference.

postrzeganej inflacji.

Badanie wpływu stopnia

krajach z wi˛ekszymi
trudnościami w adaptacji

konsumentach. Podejście

przełożyły si˛e na wzrost

Ehrmann

koncentracji i wi˛eksze w

informacja˛ i racjonalnych

procesów cenowych po

2004

1995 -

2002

strefa euro

producentów.

wykorzystane przez

artykułów, co może zostać

do konwersji cen tych

Konsumenci sa˛ mniej skłonni

kategorii żywność i ubrania.

inflacji mi˛edzy krajami w

zróżnicowania poziomów

rzadu
˛ sa˛ istotne w tłumaczeniu

„Złożoność” kursu i polityka

społeczeństwa do euro.

rynkach o wi˛ekszym stopniu

produktów, mniejsze na

euro wi˛eksze dla tańszych

Efekty cenowe wprowadzenia

wprowadzeniu euro, które

strefa euro

(2005)

1997 -

Wnioski

Mastrobuoni

Model konkurencji

Kraje

Badanie przyczyn

Okres

Dziuda,

Metodologia
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Autorzy
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Badanie przyczyn

Eife (2006)

wprowadzenia euro na

(2004)

strefa euro

1995 -

strefa euro

weryfikacja hipotezy „kosztów
menu”.

wprowadzenia euro.
Badanie społeczno -

wprowadzeniu euro.

percepcji inflacji po

determinant wzrostu

demograficznych

UE – nieistotny. Negatywna

łacznie
˛
istotny dla strefy, a w

krajach strefy na skutek

2005

przypadku pozostałych krajów

nagłym zwi˛ekszeniu si˛e

(2006)

Efekt wprowadzenia euro

ogólnego poziomu cen w

Weryfikacja hipotezy o

rynku dóbr.

cen w krajach strefy.

Ercolani, Dutta

lat 90). Utworzenie strefy euro
nie przyczyniło si˛e do integracji

okresie (głównie na poczatku
˛

całej UE w analizowanym

Weryfikacja hipotezy o

Model SUR.

2003

dyspersja wpływu.
Zmniejszenie dyspersji cen w

konwergencji poziomów

integracj˛e rynku dóbr.

Badanie wpływu

nieistotny lub niewielki, zaś w

zapobiegawczych.

Engel, Rogers

kwotowania wpływ był
pozostałych krajach duża

obowiazek
˛
podwójnego

sektorach. Analiza
zastosowanych środków

W krajach, które wprowadziły

euro w różnych krajach i

prawnych tłumacza˛

Różnice w regulacjach

Wnioski

wprowadzenia euro na inflacj˛e.

1990 -

strefa euro

Kraje

cenowych wprowadzenia

2005

1996 -

Okres

zróżnicowanie wpływu

Analiza regresji liniowej.

Analiza regresji liniowej

Metodologia

zakresie efektów

heterogeniczności w
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Autorzy
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Holandia

Włochy

przejrzystości cen).

gastronomicznym.

rynku na zmiany cen (zmowy

hipotezy o wpływie struktury

hipotezy „kosztów menu” i

cenowe przy mniejszej

Heckmana.

2004

Pozytywna weryfikacja

(przede wszystkim płac).

wzrostem kosztów stałych

sektorze

Dwustopniowa procedura

cenzurowana.˛

efektów cenowych

dotyczacych
˛
przyczyn

(2004)

Model panelowy z próba˛

wprowadzenia euro w

Weryfikacja hipotez

Gaiotti, Lippi

wprowadzeniu euro.

w dużym stopniu zwiazane
˛
ze

dobrowolnie stosujacych
˛
podwójne kwotowanie. Zwyżki

dotyczacych
˛
zmian cen po

przypadku sklepów

wprowadzeniu euro mniejsza w

Wielkość zwyżek po

(2002)

1998 -

Holandia

mało prawdopodobna.

najgorszego scenariusza jest

0,7 pkt. proc., jednak realizacja

wskaźnik CPI zwi˛ekszy si˛e o

wszystkich cen "atrakcyjnych"

W przypadku zaokraglenia
˛

przedsi˛ebiorców

regresji liniowej.

ankietowych. Analiza

2002

2001

Stokman

decyzji indywidualnych

Renselaar,

sasiednich.
˛

HICP.
Analiza danych

relatywnie do cen

holenderski indeks CPI i
Badanie determinant

wyst˛epowania cen

atrakcyjnych na

Folkertsma, van

atrakcyjnych, oparta
porównaniu cz˛estości

zaokraglania
˛
cen do

(2001)

potencjalnego wpływu

Oszacowanie

Folkertsma

zakresu ekonomii.

percepcji sa:
˛ negatywny

Istotne w tłumaczeniu wzrostu

wprowadzeniu euro.
Procedura wyboru cen

Austria

Wnioski

adaptacyjne, słaba wiedza z

2006

2002 -

Kraje

percepcji inflacji po

demograficznych

Rumler (2007)

Analiza regresji liniowej.

Okres

stosunek wobec euro, trudności

Badanie społeczno -

Fluch, Stix,

Metodologia

determinant wzrostu
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Autorzy
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wprowadzenia euro na

(2007)

Niemczech w porównaniu z

Wyraźny spadek satysfakcji po
wprowadzeniu euro w

jednostek.

zaadaptowanych do euro

zadowolenie wśród

Niemcy

domowych.

Model logitowy.

2001 2003

Wielka˛ Brytania.˛ Wi˛eksze

subiektywne zadowolenie

Wundr (2006)

Estymacja
difference-in-difference.

walut˛e.

których firmy moga˛ zmieniać

dłuższe okresy przejściowe, w

zmniejszyć, pozwalajac
˛ na

jednak efekty cenowe można

(well-being) gospodarstw

Badanie efektów
wprowadzenia euro na

jest wydarzeniem neutralnym,

po wprowadzeniu euro.

Krug, Herzog,
Schwarze,

wprowadzenie nowej waluty nie

gastronomicznych strefy

(2004)

przypadku "lepkości" cen

hipotezy "kosztów menu". W

partial equilibrium;

sektorach

kalibracja parametrów.

efektów cenowych w

Pozytywna weryfikacja

działanie środków prawnych.

spadków. Dobre prewencyjne

symetryczność wzrostów i

po wprowadzeniu euro, ale

Wzrost cz˛estotliwość zmian cen

Wnioski

Ravenna,

brak

Austria

Kraje

Tambalotti

brak

2006

1996 -

Okres

Neokeynesowskie modele

Analiza przeżycia.

Metodologia

Badanie determinant

Hobijn,

Badanie wpływu

Glatzer, Rumler
trajektorie cen w Austrii.
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oczekiwań nieproporcjonalnie
w stosunku do prognoz

si˛e oczekiwań
inflacyjnych.

liniowej i rangowej.

poziomu cen dóbr cz˛esto

mniej.

HICP był niższy od

inflacji przez porównanie
zmian mediany dochodów

oficjalna˛ inflacja˛ po
wprowadzeniu euro.

efektów dla Wielkiej Brytanii.

gospodarstwa domowe
własnej sytuacji
finansowej.

rzeczywistej inflacji o co
najmniej 6%. Brak podobnych

i zmian postrzeganej przez

stycznia 2002 roku wskaźnik

wprowadzeniem euro. Od

Włoszech przed

(2004)

2004

Nordhausa badanie

mi˛edzy postrzegana˛ a

obcia˛żenia wskaźnika

powstania rozbieżności

Brak obcia˛żenia wskaźnika we

wejściu Polski do UE.

wzgl˛edu na efekty cenowe po

cen dóbr cz˛esto nabywanych ze

oficjalnej inflacji na wskaźnik

zmienili punkt odniesienia z

Około 2004 roku konsumenci

Piergallini,

Włochy

Polska

Scaramozzino

1990 -

2006

2001 -

ludzie o wyższych dochodach -

odporni na ten wpływ, zaś

lepiej wykształceni sa˛ bardziej

eksperckich. Ludzie starsi i

wprowadzeniu euro

Zaproponowane przez

inflacji w Polsce.

nabywanych na percepcj˛e

Współczynnik korelacji

Badanie wpływu zmian

2006

Badanie przyczyn

Marini,

Łyziak (bdw)

doprowadził do zwi˛ekszenia

inflacji na kształtowanie

Dyskurs medialny po

medialnego dotyczacego
˛

Niemcy

(2007)

1998 -

Wnioski

Rupprecht

Analiza regresji liniowej.

Kraje

Badanie wpływu dyskursu

Okres

Lamla,

Metodologia
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Autorzy
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Stix (2006)

Mathä (2003)

Dyspersja cen mi˛edzy

gospodarstwa domowego.

dokonywania konwersji cen na
stara˛ walut˛e i fakt prowadzenia

inflacja˛ w Austrii.

wykształcenie, aprioryczny

oficjalna˛ i postrzegana˛

wprowadzeniu euro

Istotne w determinowaniu
postrzeganej inflacji sa˛ wiek,
stosunek do euro, cz˛estość

probitowy.

powstania po
rozbieżności mi˛edzy

Analiza danych
ankietowych. Model

Badanie przyczyn

monetarna przyczynia si˛e do

Luksemburgu.

integracji rynku dóbr.

par - długim okresie unia

kontroli dystansu) do

i Luksemburga niższa (przy

sasiaduj
˛
acymi
˛
regionami Belgii

obserwowanej w ramach innych

Austria

Niemcy, Belgia

Francja,

Luksemburg,

okazj˛e do zwyżek cen.

nowej waluty stanowi dla firm

walutowej Belgii i

2004

2002

2001 -

zdolności kognitywne
konsumentów wprowadzenie

na przykładzie unii

sasiaduj
˛
acych
˛
regionach

waluty na dyspersj˛e cen w

wprowadzenia wspólnej

Model panelowy.

Ze wzgl˛edu na ograniczone

zmiennymi parametrami.

Badanie wpływu

stopniem koncentracji rynku.

informacji. Model ze

do nowej waluty i ujemna ze

inflacji ze stopniem adaptacji

Dodatnia korelacja poziomu

krajach strefy euro.

2003

strefa euro

Wnioski

konsumentów w

1985 -

Kraje

warunkach niepełnej

(2004)

Model zachowania

Okres

percepcj˛e inflacji w

Badanie wpływu przyj˛ecia

Mastrobuoni

Metodologia

nowej waluty na inflacj˛e i

Przedmiot badania

Autorzy

