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WPROWADZENIE 

 

Prace nad „Raportem na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w 

III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej‖ prowadzone były na zasadach 

otwartej i przejrzystej komunikacji i konsultacji z partnerami społecznymi, 

organizacjami pracodawców i pracobiorców, ośrodkami akademickimi, 

instytucjami finansowymi, organizacjami międzynarodowymi i instytucjami 

administracji publicznej, a także we współpracy z innymi komórkami 

organizacyjnymi Narodowego Banku Polskiego oraz Radą Polityki Pieniężnej. 

Przyjęcie powyższych zasad wynikało z przekonania, że wykorzystanie wiedzy i 

doświadczenia różnych środowisk oraz dorobku analitycznego pozostałych 

departamentów NBP zapewni osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego 

Raportu i pozwoli zbliżyć się do konsensusu w kwestii przyjęcia optymalnej 

ścieżki integracji Polski ze strefą euro.  

Intencją przyjęcia tych zasad była także chęć osiągnięcia wysokiego stopnia 

obiektywności Raportu. 

W ramach prac nad Raportem, z inicjatywy NBP, uruchomiono w ośrodkach 

akademickich i instytutach naukowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, 

Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki, a także departamentach 

merytorycznych NBP proces badawczy poświęcony praktycznym i teoretycznym 

aspektom integracji Polski ze strefą euro. Prace badawcze prowadzono w oparciu 

o trzy zasady: i) otwartości i przejrzystości, ii) poszanowania własności 

intelektualnej, iii) anonimowej recenzji. Efektem blisko dwunastomiesięcznej 

pracy wybitnych polskich naukowców jest zbiór 47 projektów badawczych, 

opublikowanych w formie 9 książek pod wspólnym tytułem „Projekty 

badawcze‖.  

Narodowy Bank Polski pragnie złożyć wyrazy podziękowania wszystkim 

naukowcom, którzy wnieśli wkład w opracowanie niniejszej publikacji.     
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

Publikacja „Projekty badawcze‖ to zbiór 47 projektów badawczych, która z 

uwagi na znaczną objętość wszystkich projektów (ponad 2500 stron 

maszynopisu), została podzielona na 9 części. Jako kryterium 

przyporządkowania projektu badawczego do jednej z części przyjęto: 

 

   po pierwsze – format opracowania tzn. użyty program edytorski 

(Microsoft Office Word lub LaTeX),   

   po drugie – nazwisko autora, układając projekty w porządku 

alfabetycznym, według nazwisk autorów.  

 

Części I –VI publikacji zawierają projekty badawcze przygotowane przy użyciu 

programu Microsoft Office Word, części VII–IX przy zastosowaniu programu 

LaTeX.  

Część II publikacji obejmuje sześć projektów badawczych zrealizowanych 

zarówno przez pracowników NBP (Biura ds. Integracji ze Strefą Euro, 

Departamentu Zagranicznego, Departamentu Zarządzania Ryzykiem 

Finansowym, Instytutu Ekonomicznego), jak również ekspertów zewnętrznych 

współpracujących z NBP: pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ośrodka 

Badań Integracji Europejskiej UG. 

 

INFORMACJE O AUTORACH PROJEKTÓW  

 

DR PAWEŁ GAJEWSKI 

 

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2002 roku 

ukończył kierunek Ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W 

2004 roku przebywał na stażu naukowym w prywatnym instytucie badawczym 
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Applica sprl w Brukseli. W 2007 roku obronił, z wyróżnieniem, pracę doktorską 

„Konwergencja regionalna w Polsce‖. Jest autorem lub współautorem ponad 

dwudziestu artykułów naukowych z zakresu m.in. rozwoju regionalnego i rynku 

pracy. Brał udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych 

współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Europejski 

Fundusz Społeczny oraz Komisję Europejską.  

 

DR HAB. KRYSTYNA GAWLIKOWSKA-HUECKEL, PROF. UG 

 

Pracownik Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału  

Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji 

dotyczących problemów rozwoju regionalnego, polityki regionalnej i procesów 

konwergencji. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych 

realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych i PARP. Członek Zespołu 

Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy w 

Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz  Stowarzyszenia Badań 

Integracji Europejskiej (PECSA). Obecnie dyrektor zarządzający reprezentujący 

Polskę, Bułgarię i Albanię w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku 

Odbudowy i Rozwoju w Londynie.  

 

ANNA GÓRSKA 

 

Magister prawa, Uniwersytet Warszawski. W latach 2000-2002 studia 

podyplomowe Polska Akademia Nauk: europejskie prawo bankowe. Od 1989 r. 

pracownik Narodowego Banku Polskiego, od 1999 r. w Wydziale Integracji 

Europejskiej (Departament Zagraniczny). Uczestnik stażu strukturalnego, 

organizowanego przez Komisję Europejską dla ekspertów państw członkowskich 

UE, zajmujących się problematyką europejską, podczas którego zaznajomiła się 

z polityką komunikacji realizowaną przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji. 

Autor i współautor publikacji z tematyki dotyczącej euro i Europejskiego 

Systemu Banków Centralnych, w tym NBPortal. Od 2006 r. członek Euro Team 
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– zespołu ekspertów odpowiedzialnych za informowanie w zakresie euro oraz 

UGW, utworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej. 

 

JAROSŁAW GRABCZYŃSKI  

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek Finanse i Bankowość), 

pracownik NBP od 1999 r., obecnie na stanowisku głównego specjalisty w 

Departamencie Zarządzania Ryzkiem Finansowym. 

 

GRZEGORZ GRABEK 

 

Pracownik Instytutu Ekonomicznego NBP, współautor projektu badawczego na 

temat cech mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce i strefie euro oraz 

skutków przystąpienia małej, otwartej gospodarki do Unii Walutowej. 

 

JERZY HYLEWSKI 

 

Pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP, współautor 

publikacji na temat skutków integracji walutowej dla procesu zarządzania 

rezerwami dewizowymi NBP. 

 

BOHDAN KŁOS 

 

Pracownik Instytutu Ekonomicznego NBP, współautor projektu badawczego na 

temat cech mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce i strefie euro oraz 

skutków przystąpienia małej, otwartej gospodarki do Unii Walutowej. 
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DR HAB. RYSZARD KOKOSZCZYŃSKI, PROF. UW 

 

Kierownik Katedry Statystyki i Ekonometrii Uniwersytety Warszawskiego. 

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego NBP. Jego zainteresowania 

badawcze dotyczą przede wszystkim modelowania makroekonomicznego i 

ekonomii monetarnej, a także bankowości. Ryszard Kokoszczyński odbył liczne 

staże zagraniczne, zarówno o charakterze naukowym (European University 

Institute we Florencji, University of Birmingham, Institut für Weltwirtschaft w 

Kilonii, Studienzentrum Gerzensee w Szwajcarii), jak i praktycznym (General 

Workers` Union na Malcie, Dresdner Bank we Frankfurcie, Bank Światowy w 

Waszyngtonie). Brał również udział w pracach kilku międzynarodowych ciał 

kolegialnych przygotowujących projekty reform międzynarodowego systemu 

finansowego (G-22 i inne). Jest autorem i współautorem ponad 50 prac 

naukowych z zakresu makroekonomii i bankowości. 

 

WERONIKA LIP 

 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dyplom magistra 

ekonomii uzyskany na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe 

Stosunki Gospodarcze i Polityczne). W latach 2003-2005 pracownik 

Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą Ministerstwa 

Skarbu Państwa. Od sierpnia 2005 r. pracownik Departamentu Zagranicznego 

Narodowego Banku Polskiego, w Wydziale Integracji Europejskiej. W 2007 r. 

odbyła pięciomiesięczny staż w Komisji Europejskiej w ramach programu staży 

strukturalnych dla pracowników administracji publicznej państw członkowskich 

UE (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Wydział 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia, Społecznej Odpowiedzialności 

Przedsiębiorstw i Rozwoju Lokalnego). Współautorka publikacji na temat 

polityki pieniężnej EBC oraz na temat stawek podatku VAT w budownictwie. 
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DR TOMASZ ŁYZIAK 

 

Pracownik Instytutu Ekonomicznego NBP, autor publikacji na temat 

mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i oczekiwań inflacyjnych. 

 

JAN PRZYSTUPA 

 

Pracownik Instytutu Ekonomicznego NBP oraz Instytutu Badań Rynku, 

Konsumpcji i Koniunktur. Autor publikacji dotyczących mechanizmu transmisji 

monetarnej, kursu walutowego oraz handlu zagranicznego. 

 

AGNIESZKA ROY 

 

Pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP, 

współautorka publikacji na temat skutków integracji walutowej dla procesu 

zarządzania rezerwami dewizowymi NBP. 

 

MAŁGORZATA SIEMASZKO 

 

Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Studia podyplomowe w 

zakresie integracji europejskiej (Uniwersytet Warszawski, 2000-2001) oraz 

bankowości (Szkoła Główna Handlowa, 2004-2005). Od 1999 r. pracownik 

Departamentu Zagranicznego NBP, od 2000 r. w Wydziale Integracji 

Europejskiej, specjalizacja: jednolity rynek usług finansowych UE oraz 

praktyczne aspekty wprowadzania i funkcjonowania euro. W latach 2001-2002 

brała udział w kampanii informacyjnej NBP na temat euro. W 2004 r. odbyła 

trzymiesięczny staż w Komisji Europejskiej (Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, 

Wydział Bankowości i Konglomeratów Finansowych). Od 2006 r. członek Euro 

Team – zespołu ekspertów odpowiedzialnych za informowanie w zakresie euro 

oraz UGW (utworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej). Współautorka 
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publikacji na temat swobody świadczenia usług bankowych w Polsce, 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wpływu wprowadzenia euro na 

polski system bankowy oraz doświadczeń państw UE przyjmujących nową 

walutę. 

 

EWA SZAFARCZYK 

 

Pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP, 

współautorka publikacji na temat skutków integracji walutowej dla procesu 

zarządzania rezerwami dewizowymi NBP. 

 

ŁUKASZ SZYMCZYK  

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dyplom magistra uzyskany na kierunku 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne) oraz Polsko-Francuskiego 

Programu Studiów Europejskich realizowanego wspólnie przez Institut d’Études 

Politiques (Sciences Po) w Paryżu i SGH w Warszawie (specjalność: Unia 

Europejska). W latach 1997-2002 pracownik Departamentu Analiz Stosunków 

Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, od 1999 r. na 

stanowisku naczelnika Wydziału Państw Członkowskich, Instytucji i Reform UE. 

W 2000 r. stażysta w Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu Komisji Europejskiej w 

Brukseli (wydział zajmujący się prognozami i ewolucją systemu finansowania 

budżetu wspólnotowego). W 2002 r. radca ministra w Departamencie Unii 

Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych odpowiedzialny za obsługę merytoryczną delegata Rządu RP do 

Konwentu Europejskiego w sprawie przyszłości UE. W latach 2002-2006 ekspert 

w  Biurze Integracji Europejskiej oraz Biurze Spraw Zagranicznych Kancelarii 

Prezydenta RP; w okresie bezpośrednio poprzedzającym referendum akcesyjne 

szef specjalnego Zespołu udzielającego odpowiedzi na pytania obywateli 

kierowane do Prezydenta RP związane z członkostwem Polski w UE. Od 

września 2006 r. pracownik Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku 

Polskiego. Zdany egzamin na urzędnika służby cywilnej, mianowanie uzyskane 

w 2001 r. W latach 2002 - 2003 wykładowca w Szkole Głównej Handlowej 



PROJEKTY BADAWCZE  CZ. II 

 9 

(Podyplomowe Studium Podejmowania Decyzji w Unii Europejskiej) a w latach 

2004 - 2005 - w Akademii Obrony Narodowej (Podyplomowe Studia Integracji 

Europejskiej). Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych szkoleń, 

kursów i konferencji z dziedziny integracji europejskiej, w tym w szczególności 

systemu instytucjonalnego UE, budżetu wspólnotowego oraz Unii Gospodarczo-

Walutowej. Autor szeregu publikacji na tematy związane z integracją europejską. 

Ojciec dwóch synów: Maciusia i Wojtusia. 

 

DR STANISŁAW UMIŃSKI  

 

Pracownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. 

Członek Zarządu Stowarzyszenia Badań Integracji Europejskiej (PECSA). 

Uczestnik i kierownik projektów badawczych dotyczących zwłaszcza 

problematyki zagranicznych inwestycji bezpośrednich i rozwoju regionalnego, 

realizowanych m.in. dla Komisji Europejskiej, NBP, Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych i PARP. Autor i współautor 

publikacji z dziedziny inwestycji zagranicznych, handlu zagranicznego 

województw oraz konkurencyjności. W latach 1995-2003 współpracownik 

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 

 

EWA WRÓBEL 

 

Pracownik Instytutu Ekonomicznego NBP, autorka publikacji dotyczących 

mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce. 

 

HONORATA WYGANOWSKA 

 

Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na 

kierunku bankowość i w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego na 

kierunku integracja europejska. Pracownik Narodowego Banku Polskiego od 

2002 r., od 2003 r. w Wydziale Integracji Europejskiej w Departamencie 
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Zagranicznym. Uczestniczka stażu strukturalnego organizowanego przez 

Komisję Europejską dla ekspertów państw członkowskich UE zajmujących się 

problematyką europejską, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, 

Wydział Prawa Spółek. Brała udział w „Brussels NCB-Network‖ - cyklicznych 

spotkaniach przedstawicieli banków centralnych państw UE w Brukseli. 

Współautorka publikacji nt. wpływu wprowadzenia euro na polski system 

bankowy oraz analizy wybranych polityk europejskich w ramach studiów 

rozwoju regionalnego.  

 

MAGDALENA ZIELIŃSKA 

 

Pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP, 

współautorka publikacji na temat skutków integracji walutowej dla procesu 

zarządzania rezerwami dewizowymi NBP. 



I 

SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z 
PRZYJĘCIEM EURO PRZEZ POLSKĘ W 
UJĘCIU REGIONALNYM 

 

PAWEŁ GAJEWSKI* 

KRYSTYNA GAWLIKOWSKA-HUECKEL** 

STANISŁAW UMIŃSKI*** 

 

STRESZCZENIE 

 

W opracowaniu podjęto próbę przeanalizowania województw pod względem 

ważniejszych zmiennych, które będą determinowały przestrzenne rozmieszczenie 

szans i korzyści z członkostwa Polski w strefie euro.  

Ilość czynników, które będą warunkowały bilans kosztów i korzyści z przyjęcia 

przez Polskę wspólnej waluty jest ogromna i niemożliwa do objęcia w jednym 

opracowaniu. Z przeprowadzonych analiz wynika jednak, że województwa w 

znacznym stopniu różnią się między sobą pod względem struktury gospodarczej, 

otwartości i struktury handlu zagranicznego oraz synchronizacji wahań 

cyklicznych. Ta heterogeniczność sprawia, że zachodzi duże 

prawdopodobieństwo nierównomiernego efektu akcesji Polski do strefy euro w 

przekroju województw. Ważne jest jednak, że wyniki nie pozwalają na 

potwierdzenie hipotezy, iż przyjęcie euro doprowadzi do wzrostu polaryzacji 

rozwoju regionalnego.  

 

                                                                                                                                    

* Narodowy Bank Polski, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro  

** Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Uniwersytet Gdański, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej 

*** Uniwersytet Gdański, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej 
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1. WPROWADZENIE 

 

Akcesja Polski do strefy euro, w świetle dotychczasowych analiz teoretycznych i 

empirycznych, przyniesie szereg konsekwencji ekonomicznych. Do 

najważniejszych zaliczyć można: korzyści z tytułu redukcji kosztów 

transakcyjnych, obniżenie kosztu pozyskania kapitału niezbędnego do 

finansowania inwestycji, wzrost inwestycji zarówno krajowych jak i 

zagranicznych, czy intensyfikację wymiany handlowej, która także powinna 

przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w dłuższym 

okresie. Jednocześnie, korzyści płynące z członkostwa Polski w strefie euro 

mogą rozkładać się nierównomiernie w przekroju regionalnym. Co więcej, 

należy liczyć się z tym, że przyjęcie euro wiązać się będzie z pewnymi kosztami, 

wynikającymi przede wszystkim ze zwiększonego zagrożenia szokami 

asymetrycznymi oraz z przekazania kompetencji polityki pieniężnej na rzecz 

Europejskiego Banku Centralnego. Koszty te także mogą być z różnym 

natężeniem rozłożone przestrzennie, zwłaszcza w początkowym okresie 

członkostwa w strefie euro, czyli dopóki, w wyniku procesu konwergencji 

endogenicznej, struktura gospodarcza i cykl koniunkturalny Polski i strefy euro 

nie upodobnią się. 

Istotnie, w okresie przedakcesyjnym Polski do strefy euro pojawia się wiele 

obaw, wysuwanych przez niektóre grupy społeczne oraz terytorialne, które w 

związku ze wstąpieniem Polski do strefy euro dostrzegają dla siebie rozmaitego 

rodzaju zagrożenia. Są one tym głębsze, że często zasób informacji i analiz, na 

podstawie którego możliwe jest dokonanie bilansu potencjalnych korzyści i strat 

związanych z przystąpieniem Polski do strefy euro, jest niewystarczający. W 

ostatnim czasie powstają w Polsce raporty i badania, które wychodzą naprzeciw 

tym obawom. Jednym z takich raportów jest niniejsze opracowanie, do którego 

powstania przyczyniły się zgłaszane obawy, że najsłabiej rozwinięte 

województwa w najmniejszym stopniu skorzystają albo wręcz stracą na przyjęciu 

euro przez Polskę, a dysproporcje w zakresie rozwoju regionalnego pogłębią się 

(por. np. Fiedorowicz, Zagrzejewska - Fiedorowicz, 2005). Np. z badań 

Puchalskiej (2008) wynika, że przedsiębiorcy z województw położonych we 

wschodniej części Polski (z wyjątkiem podlaskiego) są zdecydowanie bardziej 
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sceptycznie nastawieni do przyjęcia wspólnej waluty, niż przedsiębiorcy na 

zachodzie kraju.  

Powyższe obawy nie są zresztą irracjonalne, gdyż znajdują pewne oparcie w 

teorii ekonomii. Odwołując się do teorii optymalnych obszarów walutowych, 

jeżeli struktury gospodarcze (w zakresie produkcji, zatrudnienia, wymiany 

handlowej) w niektórych regionach różnią się od analogicznych struktur w strefie 

euro oraz charakteryzują się one wysoką specjalizacją, natomiast cykle 

koniunkturalne w niewystarczającym stopniu są zsynchronizowane z cyklem 

strefy euro, to wspólna polityka pieniężna, prowadzona przez EBC, może okazać 

się dla tych regionów nieadekwatna. Zamiast łagodzić pojawiające się tam szoki, 

polityka pieniężna może okazać się w przypadku takich regionów procykliczna. 

Problem procykliczności polityki pieniężnej nie jest zjawiskiem czysto 

teoretycznym. O. Blanchard twierdzi, że borykały się już z nim w krótkiej 

historii strefy euro m.in. Portugalia i Hiszpania (za: Sławiński, 2008). 

Nie jesteśmy w stanie skwantyfikować korzyści oraz kosztów poszczególnych 

województw z tytułu przystąpienia do strefy euro  i dokonać bilansu. Ostatecznie 

zależeć on będzie bowiem od wielu czynników, w tym czynników o charakterze 

egzogenicznym, takich jak: częstotliwość i głębokość szoków popytowych, 

branże, w które będą one uderzać, sprawność mechanizmów absorpcji, szybkość 

procesu konwergencji endogenicznej, czynniki polityczne, i wiele  innych. Na 

obecnym etapie możemy natomiast, uwzględniając wszystkie ograniczenia 

związane z dostępnością danych, przeanalizować czynniki, od których w 

największym stopniu zależeć będzie skala tych kosztów i korzyści. Celem 

niniejszego opracowania jest zatem analiza województw (czyli regionów 

statystycznych i administracyjnych) pod względem kluczowych determinant, 

które będą warunkowały korzyści i koszty, jakie województwa mogą osiągnąć po 

przystąpieniu Polski do strefy euro. Analizowane będzie podobieństwo struktur 

gospodarczych, stopień otwartości województw i struktura wymiany handlowej, 

a także zbieżność regionalnych cykli koniunkturalnych. 

Struktura opracowania jest następująca. W drugiej części dokonano przeglądu 

literatury dotyczącej podejmowanych w opracowaniu problemów. W części 

trzeciej opisano krótko dane statystyczne, które są podstawą analiz 

prowadzonych w opracowaniu, a także wykorzystywaną metodologię. Część 

czwarta dotyczy podobieństwa struktur gospodarczych między poszczególnymi 
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województwami a Polską i strefą euro. W części piątej dokonano wnikliwej i 

obszernej analizy handlu zagranicznego województw. Przedmiotem 

zainteresowania jest tu nie tylko stopień otwartości województw, ale także 

struktura handlu zagranicznego zarówno w ujęciu produktowym, jak i 

geograficznym. Co więcej, przeprowadzona w części piątej została szczegółowa 

analiza podobieństwa struktury wymiany handlowej ze strefą euro. W części 

szóstej dokonano analizy zbieżności cykli regionalnych koniunkturalnych z 

Polską oraz strefą euro. Opracowanie zakończone jest podsumowaniem, w 

którym zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz. 

 

2. PRZEGLĄD LITERATURY  

 

W świetle teorii optymalnych obszarów walutowych, korzyści z przyjęcia 

wspólnej waluty w poszczególnych województwach będą w głównej mierze 

pochodną następujących czynników (por. np. Artis, 2003): 

 

 struktury produkcji (w tym stopnia specjalizacji), 

 otwartości, 

 struktury wymiany handlowej, 

 stopnia zbieżności cykli koniunkturalnych. 

 

Zgodnie z kryterium Kenena (1969), optymalny obszar walutowy tworzą regiony 

charakteryzujące się zdywersyfikowaną i podobną strukturą produkcji i eksportu. 

Z kolei kryterium McKinnona (1963) optymalnego obszaru walutowego to duża 

otwartość regionów oraz wysoka intensywność powiązań handlowych między 

nimi. Podobnie, wysoka synchronizacja cykli koniunkturalnych jest obecnie 

zaliczana do kryteriów optymalnego obszaru walutowego (Fidrmuc, Korhonen, 

2006). 

Wysoki stopień regionalnej specjalizacji gospodarczej, oraz będąca jego 

konsekwencją, odmienność struktury gospodarczej w porównaniu z resztą 

wspólnego obszaru walutowego, są wprost proporcjonalne do 

prawdopodobieństwa wystąpienia szoków asymetrycznych. Stąd też empiryczne 
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analizy dotyczące kryterium Kenena były podejmowana wielokrotnie przed 

utworzeniem strefy euro, a także w ostatnich latach (np. dla Austrii: Janger i 

Wagner, 2004). Szczegółowej analizy struktury gospodarczej w porównaniu ze 

strukturą krajów strefy euro dokonano także dla Wielkiej Brytanii w ramach 

raportu HM Treasury (2003). W ostatnich latach analizy struktury gospodarczej 

poszczególnych krajów prowadzone są często w powiązaniu z badaniami 

dotyczącymi synchronizacji cyklicznej, w celu weryfikacji hipotezy o 

endogeniczności kryteriów optymalnego obszaru walutowego (np. Belke i Heine, 

2001, Martin, 2001, Kalemli-Ozcan, Sorensen, Yosha, 2001, De Grauwe, 

Mongelli, 2005). Warto jednak podkreślić, że w literaturze analizy struktur 

gospodarczych w kontekście integracji monetarnej nie pojawiają się często. 

W Polsce analizy porównawczej w zakresie struktury produkcji, popytu i 

dochodów na tle krajów strefy euro dokonali m.in. Adamowicz et al. (2008). 

Wśród najważniejszych wniosków płynących z tego porównania, autorzy 

wskazują na znaczne rozbieżności między Polską a większością krajów strefy 

euro. Rozbieżność ta jest, ich zdaniem, pochodną wysokich udziałów w 

strukturze tworzenia wartości dodanej: rolnictwa (sekcja A, wg klasyfikacji 

NACE), górnictwa i kopalnictwa (C) oraz handlu i napraw (G), a z drugiej strony 

niskiego udziału obsługi nieruchomości i firm (sekcja K). 

Szczegółowe badania dotyczące struktur gospodarczych regionów były 

podejmowane między innymi w opracowaniach Gawlikowskiej - Hueckel (2003) 

i Tokarskiego (2005), chociaż nie pojawiały się w nich wnioski w kontekście 

ewentualnego członkostwa Polski w strefie euro. Autorom nie są znane 

opracowania podejmujące tematykę regionalnych struktur gospodarczych oraz 

regionalnej specjalizacji, w kontekście identyfikacji szans i zagrożeń związanych 

z akcesją Polski do strefy euro. 

Warto wspomnieć, że na bilans szans i korzyści z członkostwa we wspólnym 

obszarze walutowym może także wpływać poziom rozwoju ekonomicznego, 

gdyż determinuje on, do pewnego stopnia, strukturę popytu konsumpcyjnego. 

Wynika to z założenia, że preferencje są niehomotetyczne, co wynika także z 

prawa Engle’a (por. np. Ghose, 1990, s. 23, Pollak i Wales, 1992, Browning i 

Crossley, 2000, Nilsson, 2007, s. 2-3). Ponieważ wzrost dochodów w 

województwach przyczynia się do upodabniania się struktury popytu do 

analogicznej struktury w strefie euro, zatem szoki pojawiające się w konkretnych 
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branżach będą miały bardziej równomierne efekty. W tej sytuacji wspólna 

polityka pieniężna, realizowana przez EBC, będzie w większym stopniu 

adekwatna do sytuacji w Polsce. W wielu opracowaniach poddaje się jednak w 

wątpliwość tezę, że stopień rozwoju ekonomicznego  (rozumiany zwykle jako 

zbliżony poziom PKB per capita, powinien stanowić kryterium akcesji do unii 

walutowej (por. np. Rostowski, 2003, Fidrmuc, Korhonen, 2004, ). De Grauwe 

przekonuje także, że nawet różnice w dynamice wzrostu gospodarczego 

(związane z procesem beta-konwergencji) nie stanowią przeszkody dla 

uczestnictwa w unii walutowej (De Grauwe, 2007, s. 31-34). Co więcej, 

ponieważ w literaturze wielokrotnie podejmowano badania poziomu rozwoju 

polskich województw oraz realnej konwergencji, analizowanej przez pryzmat 

wzrostu PKB per capita, czy wydajności pracy (por. np. Wójcik, 2004, Gajewski 

i Tokarski, 2004, Gajewski, 2007), temat ten nie będzie przedmiotem analizy w 

niniejszym opracowaniu. 

Dziedziną, której – przede wszystkim – dotyczyć będzie wprowadzenie euro w 

Polsce jest sfera handlu zagranicznego, a zwłaszcza eksportu. W równaniu 

dochodu narodowego eksport jest zapisywany po stronie „dopływów‖, czyli jest 

po prostu częścią popytu (z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi np. 

dla rynku pracy itp.). Eksport – ponadto – jest oceniany po kątem 

konkurencyjności, konkurencyjność natomiast – jak wyraził się Paul Krugman – 

to „niebezpieczna obsesja‖ (Krugman, 1994). Faktem jest, że konkurencyjności 

oferty eksportowej, a właściwie konkurencyjności handlu zagranicznego – 

poświęconych jest wiele opracowań teoretycznych oraz empirycznych. 

Badania dotyczące handlu zagranicznego zwykle prowadzone są na poziomie 

krajów. Rzadziej obejmują poziom regionalny. Tymczasem zdać należy sobie 

sprawę, że strumienie handlu zagranicznego nie są generowane w „jednym 

punkcie w przestrzeni‖ (Polska), ale w różnych lokalizacjach. Zatem np. eksport 

– podobnie jak inne zjawiska gospodarcze – ma swój wymiar przestrzenny. 

Można zatem stwierdzić, że także konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce 

będą miały swój przestrzenny wymiar. Podmioty gospodarcze zlokalizowane w 

poszczególnych województwach w różnym stopniu angażują się w handel 

zagraniczny, różna jest ich konkurencyjność, odmienny udział przedsiębiorstw z 

kapitałem zagranicznym w eksporcie itp.  
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Literatura dotycząca teorii handlu zagranicznego jest bardzo obszerna. Jako 

zasadnicza część ekonomii międzynarodowej, w ujęciu teoretycznym handel 

zagraniczny jest bardzo dobrze wytłumaczonym zjawiskiem. Jest także 

przedmiotem niezliczonych badań empirycznych. Zakres badań dotyczących 

handlu zagranicznego na poziomie regionów jest znacznie skromniejszy. 

Dysproporcja ta zaskakuje, gdyż w rzeczy samej badania regionów, rozwoju 

regionalnego, różnic między regionami, „profili regionalnych‖, procesów 

konwergencji i dywergencji w regionalnym rozwoju, konkurencyjności regionów 

są niezwykle liczne. Ponadto w ostatnich latach ekonomia doświadcza wzrostu 

zainteresowania przestrzennymi aspektami działalności gospodarczej. 

Próby znalezienia wyników badań handlu zagranicznego na poziomie 

regionalnym nie są sprawą łatwą. Badań takich – jak wspomniano – jest bardzo 

niewiele. W latach 80. i 90. pojawiło się kilka studiów poświęconych 

problematyce eksportu stanów w USA. Ich motywem przewodnim było 

określenie determinantów stanowego eksportu, różnice między stanami, ich 

wkład w eksport USA ogółem oraz podatność/wrażliwość stanowych gospodarek 

na zmiany w polityce handlowej. Na przykład w publikacji z 1987 roku, Cletus 

C. Coughlin oraz  Phillip A. Cartwright skoncentrowali się na problemie 

oszacowania zależności między eksportem i zatrudnieniem w stanach USA, 

wychodząc od modelu gospodarki otwartej, w którym eksport wpływa na rozwój 

regionalny poprzez kreację miejsc pracy (Coughlin, Cartwright, 1987). W pracy 

z 1989 roku Rodney A. Erickson bada zależność między dynamiką rozwoju 

przemysłu w stanach USA a rozwojem eksportu oraz produkcji na rynek lokalny 

(Ericsson, 1989). Warto wskazać także inne badania tegoż autora, które odnosiły 

się do porównawczej analizy eksportu stanów USA, a także międzystanowych 

zróżnicowań konkurencyjności eksportu i weryfikacji teorii proporcji czynników 

produkcji (por. Erickson, Hayward, 1992). Interesujące opracowanie na temat 

przyczyn wzrostu eksportu stanów USA opublikowane zostało przez Ricarda C. 

Gazela oraz R. Keitha Schwera (Gazel, Schwer, 1998). Autorzy, na bazie 

modyfikowanego modelu shift-share, dochodzą do wniosku, że popyt ze strony 

rynków zagranicznych w podobnym lub większym stopniu niż warunki 

podażowe regionu determinuje rozwój eksportu stanów USA. Badania nad 

zależnością między eksportem oraz regionalnym (stanowym) rozwojem 

gospodarczym i zatrudnieniem prowadzili także inni autorzy. Problematyka ta 

wydaje się cieszyć sporym zainteresowaniem (por. np. Markusen, et. al., 1991). 
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Powstało też szereg bardziej szczegółowych analiz. Na przykład Stabler i Howe 

(1998) zastanawiają się czy dla stymulowania wzrostu gospodarczego regionów 

w erze postindustrialnej bardziej korzystny jest eksport dóbr przemysłowych czy 

usług? Dywagacje dotyczą kanadyjskich prowincji i wskazują na szybsze tempo 

wzrostu eksportu usług oraz korzyści z tego wynikające. Leichenko i Ericsson 

(1997) natomiast zajęli się wpływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich na 

eksport stanów USA (konkludując, że na poziomie regionalnym rosnący poziom 

zagranicznych inwestycji pozytywnie wpływa na zdolności eksportowe 

regionalnego przemysłu).  

W 2007 roku opublikowane zostało interesujące studium poświęcone 

problematyce eksportu rolniczych regionów USA. Elf i Livingston (2007) 

zastanawiają się czy podmioty z regionów rolniczych cechuje mniejsze 

prawdopodobieństwo zaangażowania w eksport niż firmy z regionów 

metropolitalnych – co mogłoby mieć przełożenie na pogłębienie dysproporcji 

rozwojowych. Autorzy przedstawiają szereg powodów, dla których regiony 

metropolitalne przede wszystkim mają szanse na duży eksport  w globalizującej 

się gospodarce (regiony rolne są izolowane, bądź oddalone od „szans 

międzynarodowych‖, naturalną cechą lokalizacji uznanych za rolnicze jest 

mniejsza skłonność do eksportu, niższy jest także potencjał kapitału ludzkiego 

itp.). Z kolei Golladay i Sandoval (1972) już w latach siedemdziesiątych 

zastanawiali się jaka powinna być optymalna polityka rozwoju w otwartej (na 

handel zagraniczny) gospodarce regionalnej. Zasadniczo ich wywód dotyczy 

tego, jakie instrumenty należy stosować, aby minimalizować koszty społecznych 

dostosowań do egzogenicznych szoków. Publikacja jest prezentacją 

dynamicznego, prognostycznego modelu dla Nowego Meksyku, który ma pomóc 

w oszacowaniu wydatków budżetu federalnego w przypadku dostosowań do 

zmian popytu na eksport stanu oraz zmiany napływających zagranicznych 

inwestycji. Prace analityczne dotyczą także handlu zagranicznego regionów 

innych krajów, np. Chin czy Hiszpanii (por. np.: Sanchis, Rosselló, 1998, Sun, 

2001). 

Ważne miejsce w rozważaniach poświęconych problematyce handlu 

zagranicznego województw zajmuje teoria bazy eksportowej – rozpatrywana w 

różnych ujęciach. W teorii tej występują zasadniczo dwa rodzaje aktywności 

ekonomicznej – bazowa i pozostała (nie-bazowa). Sektor bazowy obejmuje tą 

część gospodarki, która dostarcza dochodów poprzez handel, natomiast nie-
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bazowa aktywność ekonomiczna dotyczy lokalnej produkcji i konsumpcji dóbr. 

Teoria podkreśla, że rozwój nie-bazowego sektora jest zależny od sektora 

bazowego, gdyż to ten drugi stwarza możliwości rozwoju pierwszemu. Ciekawy 

materiał szkoleniowy na temat bazy eksportowej zaprezentował Novlan (1965). 

Autor przedstawia koncepcję różnych hipotetycznych przypadków regionalnego 

mnożnika (nawiązując do teorii Keynesa). Wychodzi od tzw. prostego modelu 

gospodarki Keynesa, następnie rozwija model ilustrując go przypadkiem 

gospodarki podobnej do wyspy greckiej bądź regionu Sycylii, który jest silnie 

uzależniony od turystyki i opiera się na bazie hotelowej pozostającej własnością 

inwestorów zagranicznych. Kolejne wersje modelu prezentują coraz bardziej 

rozbudowane, skomplikowane, bliższe realiom sytuacje. Terry (1965) wskazuje 

natomiast, że w modelach bazy eksportowej, eksport – przez niektórych autorów 

– rozumiany jest jako sprzedaż nie tylko za granicę, ale także do innych 

regionów danego kraju.  

Markusen (2006), z kolei, krytycznie odnosi się do koncepcji bazy eksportowej 

(w myśl której  całość wzrostu jest funkcją eksportu) i udowadnia, że także baza 

konsumpcyjna może służyć jako czynnik stymulujący wzrost. Lokalna 

aktywność inwestycyjna może bowiem przyczynić się do „przełączenia‖ 

zakupów w stronę lokalnych produktów, przyciągnięcia turystów i rewitalizacji 

„starzejących‖ się lokalizacji. Z kolei Benerjee (2003) dywaguje, czy model bazy 

eksportowej sprawdza się raczej w krótkich czy długich okresach. W kontekście 

rozważań na temat handlu zagranicznego regionów w sytuacji antycypowanego 

wejścia do strefy euro warto także wspomnieć badania Cronovicha i Gazela 

(1998), dotyczące znaczenia zmian kursów walutowych i zagranicznych 

dochodów dla eksportu na poziomie stanów USA. Autorzy krytycznie podchodzą 

do większości badań, z których wynika, że na poziomie kraju zmiany kursów 

walutowych wpływają na wielkość eksportu, natomiast na poziomie regionalnym 

tego wpływu nie można jednoznacznie zweryfikować. Jak dowodzą, gdy 

uwzględni się zmiany realnego kursu walutowego „ważonego‖ geograficzną 

strukturą obrotów specyficzną dla każdego stanu USA, negatywnie wpływają one 

na eksport. Gdyby takie badania miały być zrealizowane w Polsce, 

uwzględnienie zmian realnych kursów walutowych specyficznych dla 

województw miałoby duże znaczenie dla poprawności uzyskanych wyników ze 

względu na zróżnicowania geograficznej struktury eksportu oraz specyfikę 

eksportu np. województwa pomorskiego (znany i szeroko komentowany problem 
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nie zabezpieczania się stoczni przed ryzykiem kursowym, w sytuacji gdy 

zwyczajowo transakcje w przemyśle stoczniowym zawierane są w USD, a 

produkty przemysłu stoczniowego są podstawą eksportu Pomorza).  

Powyższy, krótki opis badań dotyczących handlu zagranicznego regionów w 

kontekście integracji walutowej w UE uzupełniony musi zostać o bardzo ciekawy 

problem handlu między regionami tego samego kraju w porównaniu z regionami 

rozdzielonymi państwową granicą – opisywany między innymi przez Alesinę i 

Barro (2000), McCalluma (1995), czy Anderson i van Wincoopa (2000). Jest to 

tzw. border effect, inaczej zwany także home bias. Wniosek ogólny z badań 

cytowanych autorów jest taki, że regiony tego samego kraju zwykle 

doświadczają między sobą bardziej intensywnej wymiany niż regiony o 

podobnych profilach gospodarczych, ale zlokalizowane w różnych krajach. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest istnienie różnych walut (gdyż granice są i tak 

bardzo mocno „otwarte‖)
1
. Niezmiernie interesujące studium poświęcone 

efektowi home bias zostało przedstawione w przez Delgado (2006). Z 

przeprowadzonych badań wynika, że konsumenci UE kupują przede wszystkim 

krajowe produkty, co z dystansem nakazuje oceniać funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego UE.  

W Polsce badania handlu zagranicznego województw są raczej in statu nascendi. 

Widać jednak wzrost zainteresowania przede wszystkim eksportem firm 

zlokalizowanych w poszczególnych województwach. Urzędy Marszałkowskie na 

swoich stronach zamieszczają szczątkowe informacje informujące o eksporcie 

danego województwa. Krótkie zestawienia statystyczne opierają się na danych z 

GUS lub na ankietach na większej lub mniejszej liczbie firm. Bardziej 

kompleksowe badania prowadzone były przez Gawlikowską-Hueckel i 

Umińskiego (2003, 2005, 2007) dla wybranych województw czy też 

prezentowane przy okazji konferencji naukowych lub spotkań przedsiębiorców. 

W badaniach dotyczących korzyści i kosztów przyjęcia wspólnej waluty ważne 

miejsce zajmuje także problem synchronizacji cykli koniunkturalnych. Zbliżony 

przebieg cyklu koniunkturalnego we wspólnym obszarze walutowym i kraju do 

tego obszaru wstępującego w istotny sposób wpływa na adekwatność wspólnej 

polityki pieniężnej.  

                                                                                                                                    

1 Badania na ten temat są opisywane przez Lutkowskiego. Zob. szerzej w Lutkowski K., „Od złotego do euro. Źródła obaw i 

nadziei”, Twigger. Biblioteka Bankowca, Warszawa 2004, s. 52-57. 
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W świetle teorii optymalnych obszarów walutowych, wysoki stopień cyklicznej 

zbieżności powinien być ważnym kryterium przystąpienia do wspólnego obszaru 

walutowego (Mundell, 1961). W ostatnich latach, w związku z postępującym 

procesem integracji europejskiej, którego jednym z przejawów jest rozszerzania 

strefy euro, obserwować można zwiększone zainteresowanie stopniem 

synchronizacji cykli koniunkturalnych. Owocem tego zainteresowania jest szereg 

opracowań, które dotyczą synchronizacji cyklicznej ze strefą euro gospodarek 

państw środkowoeuropejskich, w tym Polski. Wśród licznych badań wymienić 

można m.in. prace: Boone’a i Maurel’a (1998), Borowskiego (2001), Barrell’a i 

Holland’a (2004), Skrzypczyńskiego (2008), czy Adamowicz, et al. (2008). W 

ostatnim z wymienionych opracowań znaleźć można syntetyczne podsumowanie 

wyników ponad trzydziestu wcześniejszych analiz. Często podkreśla się, że 

głównym problemem w badaniach z uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-

Wschodniej są krótkie szeregi czasowe i (często) niedostateczna jakość danych 

statystycznych (por. np. Fidrmuc i Korhonen, 2006). W konsekwencji z pewną 

ostrożnością należy podchodzić do otrzymywanych wyników. 

Przegląd znacznej części badań empirycznych można znaleźć w opracowaniu 

Fidrmuca i Korhonena (2006), którzy dokonują meta-analizy 35 niezależnych 

badań. Według autorów, którzy porównali ponad 460, uzyskanych w tych 

badaniach, współczynników korelacji między krajami Europy Środkowo-

Wschodniej a strefą euro, najwyższy stopień dopasowania cyklu 

koniunkturalnego miały Węgry, Polska i Słowenia. W świetle większości badań 

charakteryzują się one nie tylko relatywnie wysoką zbieżnością cykliczną ze 

strefą euro, ale także zbliżonym przebiegiem wahań cyklicznych między sobą. 

Do kolejnej grupy Fidrmuc i Korhonen zaliczyli Czechy, Estonię i Łotwę, 

których cykle są podobne względem siebie, i które wykazują niższą 

synchronizację ze strefą euro. Badania najczęściej wskazują natomiast na 

relatywnie niską synchronizację ze strefą euro Słowacji, natomiast Litwa jest 

jedynym spośród analizowanych w meta-analizie krajów, dla którego przeciętny 

współczynnik korelacji jest ujemny. Najnowsze analizy dotyczące synchronizacji 

cyklu koniunkturalnego Polski ze strefą euro wspierają w zasadzie wnioski z 

cytowanej powyżej meta-analizy Fidrmuca i Korhonena. Według 

Skrzypczyńskiego (2008), współczynnik korelacji cyklicznych komponentów 

PKB między Polską a strefą euro kształtował się na poziomie 0,48. Wartość ta 

wskazuje na lepszą synchronizację Polski ze strefą euro niż innych krajów 
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Europy Środkowo-Wschodniej, z wyjątkiem Węgier. W przypadku produkcji 

przemysłowej, współczynnik korelacji składowych cyklicznych między Polską a 

strefą euro wyniósł 0,41 i był wyższy niż w przypadku Słowacji, chociaż niższy 

niż na Węgrzech i w Czechach. Innymi wnioskami płynącymi z opracowania 

Skrzypczyńskiego (2008) jest znacznie większa amplituda wahań cyklicznych w 

Polsce, w porównaniu ze strefą euro, a także wyprzedzający charakter cyklu 

polskiego w stosunku do cyklu strefy euro. Adamowicz et al. (2008) także 

dowodzi, że cykl koniunkturalny Polski, mierzony korelacją składników 

cyklicznych PKB, produkcji przemysłowej, czy inwestycji charakteryzuje się 

wysokim stopniem zsynchronizowania ze strefą euro – współczynniki korelacji 

kształtują się dla tych zmiennych w przedziale 0,59-0,72
2
. Zdecydowanie niższą 

zbieżność ze strefą euro zdają się mieć cykliczne wahania takich zmiennych, jak 

konsumpcja, czy zharmonizowana stopa bezrobocia. W przypadku cyklicznego 

komponentu tej ostatniej zmiennej, współczynnik korelacji między Polską a 

strefą euro kształtował się na poziomie około 0,04. Niższa synchronizacja w 

zakresie zmiennych związanych z rynkiem pracy niż zmiennych związanych z 

produkcją została dostrzeżona także w innych badaniach (por. np. Clark i 

Wincoop, 2001).  

Pośród licznych opracowań podejmujących temat synchronizacji cykli 

koniunkturalnych pojawiło się zaledwie kilka, w których analizowano zbieżność 

wahań cyklicznych na poziomie regionalnym. Problem ten podejmowali m.in.: 

Fatas (1996), Villaverde (2001), Ramos, Ollero, Surinach (2001), Gadea, Gomez, 

Motanes (2006) oraz Maza, Villaverde (2006). Warto zauważyć, że problemy 

synchronizacji na poziomie regionów w największym stopniu są przedmiotem 

zainteresowania ekonomistów hiszpańskich, chociaż nie zawsze dotyczą 

wyłącznie hiszpańskich regionów.  

Wedle wiedzy autorów, w literaturze nie pojawiła się dotychczas próba analizy 

przebiegu cykli koniunkturalnych polskich województw i ich synchronizacji z 

cyklem Polski oraz strefy euro. Tymczasem, w związku z faktem że przebieg 

cyklu koniunkturalnego w znacznym stopniu determinowany jest przez strukturę 

produkcji i zatrudnienia, zachodzi podejrzenie, że także wahania koniunkturalne 

w przekroju regionalnym w Polsce mogą znacznie się różnić. Pojawiają się 

zresztą argumenty, które podważają sens analizy regionalnej dopasowania 

                                                                                                                                    

2 Dla komponentów cyklicznych wyodrębnionych filtrem Christiano-Fitzgeralda. 
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cyklicznego w kontekście akcesji Polski do strefy euro. Po pierwsze, można 

spotkać się z argumentacją, że wszystkie polskie regiony już przed wstąpieniem 

do strefy euro należą już do „małej unii monetarnej‖, w której wspólną walutą 

jest złoty, w związku z czym ich sytuacja nie zmieni się drastycznie. 

Dodatkowym argumentem są krótkie szeregi czasowe i słaba jakość danych 

statystycznych na poziomie regionalnym. Pierwszy z przytoczonych argumentów 

jest natomiast łatwy do podważenia. Z punktu widzenia każdego województwa, 

w kontekście uczestnictwa Polski w strefie euro, istotna jest wysoka 

synchronizacja cykliczna ze strefą euro (gdyż polityka pieniężna jest prowadzona 

w interesie strefy jako całości), podczas gdy obecnie liczy się synchronizacja z 

cyklem Polski. Drugi z wymienionych argumentów w przypadku Polski trudno 

zakwestionować. Jakość danych statystycznych często nie jest zadowalająca, 

podobnie zresztą jak długość szeregów czasowych, o czym będzie mowa w 

dalszej części opracowania. 

Podsumowując, w świetle dotychczasowych badań teoretycznych i 

empirycznych, największy potencjał korzyści z członkostwa w strefie euro mają 

województwa charakteryzujące się zbliżoną do strefy euro i zdywersyfikowaną 

strukturą produkcji, otwarte, o wysokiej intensywności powiązań handlowych ze 

strefą euro, a także te, których cykl koniunkturalny przebiega podobnie do cyklu 

strefy euro. Z drugiej strony, odmienna od strefy euro i mało zdywersyfikowana 

struktura produkcji, niski udział handlu w PKB, mała intensywność powiązań 

handlowych z krajami strefy euro, a także brak synchronizacji cyklicznej – są to 

czynniki, które zwiększają koszty lub ograniczają korzyści partycypacji 

województwa we wspólnym obszarze walutowym. 

 

3. DANE I METODOLOGIA 

 

Do celów analizy struktur gospodarczych województw i strefy euro 

wykorzystano dane pochodzące z GUS i Eurostat,  o wartości dodanej brutto 

zdezagregowanej do 17 sekcji według klasyfikacji NACE, zbieżnej z klasyfikacją 

PKD.  
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Stopień specjalizacji poszczególnych województw w porównaniu z Polską oraz 

strefą euro był analizowany w oparciu o jeden z najpopularniejszych wskaźników 

taksonomicznych wykorzystywanych w tego typu badaniach, czyli wskaźnik 

Krugmana, będący prostą, względną miarą regionalnej specjalizacji, postaci: 

 

2,0, KssK
i

s

il

s

ikkl  

 

gdzie: 

s

iks  - Udział WDB w sekcji i, w regionie k, w WDB ogółem regionu k. 

s

ils  - Udział WDB w sekcji i, w regionie wzorcowym l, w WDB ogółem tego 

regionu. 

W celu określenia stopnia koncentracji regionalnej poszczególnych sekcji PKD 

wykorzystano bezwzględną miarę koncentracji - tzw. wskaźnik Herfindahla, 

postaci: 

 

1,0,)( 2 HsH
k

c

iki  

 

c

iks  - Udział wartości dodanej wytworzonej w sekcji i, w regionie k, w stosunku 

do wartości dodanej ogółem w sekcji i. 

W części dotyczącej zagranicznej wymiany handlowej polskich województw 

przyjęliśmy następujące założenia: 

 

   strumienie eksportu i importu „przypisane‖ zostają do konkretnego 

regionu według kryterium lokalizacji przedsiębiorstwa w oparciu o 

dokumenty SAD w połączeniu ze zbiorem REGON, na podstawie 

którego dobierany jest identyfikator województwa, w którym znajduje 

się miejsce siedziby eksportera/importera. Oznacza to, że na przykład do 

Dolnośląskiego przypisane mogą być obroty firm pośredniczących w 

handlu zagranicznym, czyli eksportujących towary, które zostały 



I SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZYJECIEM EURO PRZEZ POLSKĘ W UJĘCIU 

REGIONALNYM 

 25 

wyprodukowane w innych województwach. Pamiętać należy jednak, że o 

konkurencyjności lub zdolności do konkurowania regionu decyduje nie 

tylko umiejętność produkowania, ale sprzedaży, czyli m. in. Eksportu; 

   w analizach dotyczących handlu zagranicznego pamiętać należy o 

zjawisku transfer pricing, szczególnie w sytuacji, kiedy rosnąca część 

obrotów przypada na przedsiębiorstwa z udziałem kapitału 

zagranicznego, które często rozliczają transakcje handlowe według cen 

transferowych. Ceny te mogą różnić się od deklarowanych w 

transakcjach dokonywanych między niezależnymi podmiotami, czyli 

według zasady at arm's length, i mogą zniekształcać obraz faktycznych 

obrotów handlowych regionu; 

   nie rejestrowane są obroty ―szarej strefy‖; 

    ze względu na fakt, że w statystykach handlowych nie zawsze możliwe 

jest zaklasyfikowanie strumieni handlu do konkretnego województwa – 

obok 16 województw pojawia się kategoria „województwo nieznane‖. 

„Województwo nieznane‖ zostało wyeliminowane z obliczeń. We 

wszelkich kalkulacjach statystycznych wykonanych na potrzeby 

poniższego opracowania, wartość eksportu (importu) Polski obliczona 

została jako suma wartości eksportu (importu) województw; 

   w opracowaniu przyjęto podział krajów, z którymi utrzymywane są 

kontakty handlowe na 4 grupy: UE (26 krajów członkowskich)
3
, „Rosja, 

Ukraina i Białoruś‖ (trzy kraje, które stanowią tzw. nowy Wschód – po 

wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, znajdują się w 

bezpośredniej bliskości geograficznej Polski i tradycyjnie polskie firmy 

utrzymują z nimi stosunkowo silne powiązania gospodarcze), kraje 

Dalekiego Wschodu
4
 oraz „pozostałe kraje‖ (czyli te kraje i terytoria, 

które nie zostały zaliczone do żadnej z czterech powyżej wymienionych 

grup). 

 

                                                                                                                                    

3 Ze względu na fakt, że UE potraktowana została jak zbiór 26 krajów członkowskich, prezentowane poniższe analizy nie 

są w pełni porównywalne z wynikami badań zrealizowanymi wcześniej przez autorów, kiedy to uwzględniano tzw. starą i 

nową UE. Celem poniższego opracowania było spójne pokazanie handlu z UE na tle handlu ogółem, i zagwarantowanie 

porównywalności danych i wyników wstecz.  
4 Do krajów Dalekiego Wschodu zaklasyfikowane zostały: Bangladesz, Bhutan, Brunei Darussalam, Chiny, Filipiny, Guam, 

Hongkong, India, Indonezja, Japonia, Kambodża, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Rep. Ludowo-Demokratyczna, Laos, 

Makau, Malezja, Mongolia, Myanmar, Nepal, Palau, Republika Korei, Sri Lanka, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, 

Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Wschodni Tirom, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Marshalla. 
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Jako miara podobieństwa struktury produktowej eksportu Polski i województw 

został wykorzystany współczynnik dywergencji Clarka (Młodak, 2006): 

 

n

i ii

ii

ff

ff

n
d

1

2

01

01
1

 

 

gdzie: 

n = liczba grup PKWIU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), 

1

if  = udział (i-tej) grupy PKWIU w eksporcie województwa 1 - 

porównywanego, 

0

if  = udział (i-tej) grupy PKWIU w eksporcie województwa 0 - bazowego. 

Współczynnik Clarka jest miarą znormalizowaną, przyjmuje wartość od zera do 

jedności (zero przy jednakowych strukturach bazowej i porównywanej). 

W analizie zbieżności cykli koniunkturalnych polskich województw z cyklem 

Polski i strefy euro, wykorzystano kwartalne szeregi czasowe dotyczące liczby 

pracujących w przekroju województw wg BAEL, w okresie od pierwszego 

kwartału 1995 roku do czwartego kwartału 2007 roku. Tym samym jest to zbiór 

o największej liczbie obserwacji, który może być wykorzystany do analizy 

zbieżności regionalnych cykli koniunkturalnych.  

Należy przyznać, że dane dotyczące produktu krajowego brutto w lepszy sposób 

obrazują wahania cykliczne gospodarki, gdyż nie są obciążone przestrzennym 

zróżnicowaniem elastyczności zatrudnienia względem produkcji. Zróżnicowanie 

to, udokumentowane dla polskich województw we wcześniejszych badaniach 

m.in. Tokarskiego (2005), może wynikać z różnego nasilenia zjawiska labour 

hoarding, a także specyfiki warunków rynku pracy w poszczególnych sektorach
5
. 

Niestety, na poziomie województw GUS dysponuje jedynie danymi rocznymi o 

PKB, brak jest natomiast danych kwartalnych. Dodatkowo, dane te są dostępne 

dla okresu 1995-2005, czyli o dwa lata krótszego niż w przypadku liczby 

pracujących. W sumie znacznie ogranicza to liczbę obserwacji, skraca okres 

                                                                                                                                    

5 Np. sektor rolniczy we wschodniej Polsce jest mało wrażliwy na wahania produkcji, gdyż rolnictwo na tych terenach ma 

wciąż w dużym stopniu charakter gospodarki naturalnej. 
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badania i w rezultacie, zmniejsza moc wniosków płynących z analizy 

dopasowania regionalnych wahań cyklicznych mierzonych za pomocą fluktuacji 

PKB.  

Analizy zbieżności cykli koniunkturalnych, prowadzone w oparciu o dane 

dotyczące zatrudnienia nie są zresztą odosobnione (por. np. Ran, 1997, Clark i 

Wincoop, 2001, czy Duecker i Wesche, 2001). Na poziomie regionów dane o 

zatrudnieniu są w większości krajów bardziej dostępne niż dane dotyczące PKB 

czy produkcji sprzedanej, stąd w nielicznych wciąż analizach regionalnych cykli 

koniunkturalnych to właśnie ta zmienna jest wybierana najczęściej (por. np. 

Fatas, 1996, Barrios i de Lucio, 2003, Cancelo i Uriz, 2003). 

Badanie stopnia zsynchronizowania wojewódzkich cykli koniunkturalnych z 

cyklami Polski i strefy euro została więc przeprowadzona w oparciu o dane 

kwartalne dotyczące liczby pracujących, w okresie 1995-2007. Trzeba jednak 

przyznać, że wykorzystywanie tych danych niesie ze sobą szereg problemów, 

gdyż są one z pewnością obarczone błędami, o czym świadczą gwałtowne 

zmiany w liczbie pracujących (rzędu kilkunastu lub nawet ponad dwudziestu 

procent z kwartału na kwartał), w przypadku niektórych województw. W wielu 

przypadkach zmian tych nie można wytłumaczyć procesami 

restrukturyzacyjnymi, ani innymi czynnikami ekonomicznymi, co świadczy o 

przyczynach natury statystycznej. 

W pierwszym etapie dane zostały „odsezonowane‖ metodą TRAMO/SEATS
6
. 

Następnie szeregi czasowe poddano testowi pierwiastka jednostkowego ADF w 

celu ustalenia ich stopnia zintegrowania. Informacja ta jest konieczna do 

poprawnego zastosowania filtru Christiano-Fitzgeralda (dalej: C-F), przy pomocy 

którego w kolejnym etapie wyodrębniono komponenty cykliczne badanej 

zmiennej we wszystkich województwach, Polsce oraz strefie euro
7
. Warto 

podkreślić, że filtr C-F w większym stopniu pozwala na wyodrębnienie zakłóceń 

krótkookresowych niż np. filtr Hodricka-Prescotta, co jest istotnym argumentem, 

biorąc pod uwagę omówiony wyżej charakter analizowanych danych 

statystycznych (por. też np. Adamowicz, et al., 2008, s. 77). Uzyskane dzięki 

powyższej metodzie cykliczne komponenty zatrudnienia poddano analizie 

korelacji i cross-korelacji w celu ustalenia stopnia synchronizacji cykli 

                                                                                                                                    

6 Szczegółowe porównanie metod wyodrębniania sezonowości, w tym opis metody TRAMO/SEATS znajduje się w pracy 

Fischera (1995). 

7 Szerzej o filtrze C-F: por. np. EBC (2004) 
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koniunkturalnych poszczególnych województw względem cyklu Polski oraz 

strefy euro i ich ewentualnego przesunięcia fazowego. 

 

4. POLSKIE WOJEWÓDZTWA NA TLE STREFY EURO – 

STRUKTURA GOSPODARCZA 

 

Analiza podobieństwa struktur gospodarczych może być przeprowadzona w 

oparciu zarówno o produkcję jak i zatrudnienie. W kontekście skutków 

członkostwa Polski w strefie euro podobieństwo struktur determinuje skalę 

zagrożenia asymetrycznymi szokami popytowymi, rozumianymi jako nagłe, 

nieprzewidziane odchylenia popytu od trendu. Negatywny (pozytywny) szok 

popytowy powoduje w pierwszej kolejności spadek (wzrost) produkcji. W 

zależności od elastyczności zatrudnienia względem produkcji, w dalszej 

kolejności następuje większy lub mniejszy spadek (wzrost) zatrudnienia. Warto 

pamiętać, że ta elastyczność zatrudnienia charakteryzuje się w Polsce wysokim 

zróżnicowaniem, zwłaszcza w sektorze rolniczym (por. np. Tokarski, 2005). W 

niektórych województwach położonych we wschodniej części kraju zatrudnienie 

w rolnictwie jest bardzo wysokie w stosunku do tworzonej tam wartości dodanej 

i bardzo nieelastyczne
8
. Analiza struktur gospodarczych województw w oparciu 

o zatrudnienie może zatem skłaniać do wyciągania błędnych wniosków, że 

regiony wschodnie są w dużym stopniu zagrożone szokami asymetrycznymi, 

podczas gdy w rzeczywistości spadek popytu na produkty rolnicze w bardzo 

ograniczonym stopniu przełożyłby się na spadek zatrudnienia w tych regionach. 

Zróżnicowana elastyczność zatrudnienia względem produkcji sprawia, że lepszą 

zmienną do analizy podobieństwa struktur gospodarczych województw ze strefą 

euro jest wytworzona w poszczególnych sekcjach wartość dodana. 

Porównując strukturę tworzenia wartości dodanej polskich województw oraz 

strefy euro (wykres 1) można zauważyć, że wszystkie województwa, z 

wyjątkiem śląskiego, charakteryzują się wyższym udziałem rolnictwa (sekcja A) 

w tworzeniu wartości dodanej niż ma to miejsce w strefie euro. Rekordowo 

wysoki udział rolnictwa rejestrowany jest w województwie podlaskim (ok. 11%, 

czyli ponad pięciokrotnie więcej niż w strefie euro). Z punktu widzenia 

                                                                                                                                    

8 W dużej mierze wynika to z tego, że rolnictwo w niektórych częściach kraju nosi cechy gospodarki naturalnej. 
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województw o najwyższym udziale rolnictwa, akcesja do strefy euro, która 

charakteryzuje się bardzo małym odsetkiem tego sektora w tworzeniu wartości 

dodanej, może stanowić potencjalne zagrożenie. Ewentualne szoki uderzające w 

rolnictwo, o ile mogły na tyle wpływać na sytuację makroekonomiczną Polski, 

by wywoływać reakcję polityki pieniężnej w Polsce, w mniejszym stopniu 

destabilizują gospodarkę całej strefy euro i, tym samym, absorpcja tych szoków 

przez politykę pieniężną EBC jest mniej prawdopodobna. 

Rybactwo i rybołówstwo tylko na Pomorzu ma większe znaczenie dla 

wytworzonej wartości dodanej niż w strefie euro. W przypadku większości 

województw udział tego sektora w WDB jest niewielki. Wprawdzie sekcja B jest 

relatywnie ważniejsza w strefie euro, ale bezwzględna wartość dodana w niej 

tworzona jest na tyle mała, że szoki w nią uderzające nie będą prawdopodobnie 

wywierały na tyle dużego skutku na gospodarkę strefy, żeby wywoływać reakcję 

polityki pieniężnej, która w innym przypadku mogłaby być procykliczna dla 

większości polskich regionów. 

Znaczną rozbieżność między Polską a strefą euro można zauważyć w przypadku 

sektora górniczego (C). Bardzo wysoki udział tego sektora w tworzeniu 

regionalnej WDB występuje (co oczywiste) w województwie śląskim, które 

charakteryzuje się najwyższą specjalizacją w zakresie sekcji (C) pośród 

wszystkich regionów 27 krajów UE (Johansson, 2008). Należy jednak 

podkreślić, że także w kilku innych regionach górnictwo i kopalnictwo pełni 

zdecydowanie większą rolę niż średnio w strefie euro. Chodzi tu zwłaszcza o 

dolnośląskie i lubuskie. Kilkukrotnie niższy udział górnictwa i kopalnictwa w 

tworzeniu WDB strefy euro w porównaniu z Polską może sprawić, że 

prawdopodobieństwo reakcji na ewentualny szok w tym sektorze wspólną 

polityką pieniężną będzie mniejsze niż obecnie. Z punktu widzenia 

wspomnianych wyżej województw, przystąpienie do strefy euro wiąże się zatem 

z ryzykiem ograniczenia mechanizmu stabilizacji polityką pieniężną. 



I SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZYJECIEM EURO PRZEZ POLSKĘ W UJĘCIU 

REGIONALNYM 

 30 

 
 
Wykres 1. Udział wartości dodanej w poszczególnych sekcjach PKD 
w wartości dodanej ogółem* 
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*średnio w latach 2003-2005. 

 

Regiony: 1 – strefa euro, 2 – Polska, 3 – Dolnośląskie, 4 - Kujawsko-pomorskie, 5 – 

Lubelskie, 6 – Lubuskie, 7 – Łódzkie, 8 – Małopolskie, 9 – Mazowieckie, 10 – Opolskie, 11 – 

Podkarpackie, 12 – Podlaskie, 13 – Pomorskie, 14 – Śląskie, 15 – Świętokrzyskie, 16 - 

Warmińsko-mazurskie, 17 – Wielkopolskie, 18 – Zachodniopomorskie. 

 

Sekcje PKD: VA - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, VB – Rybactwo, VC – Górnictwo, VD – 

Przetwórstwo przemysłowe, VE – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

wodę, VF – Budownictwo, VG – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, VH – Hotele i 

restauracje, VI – Transport, gospodarka magazynowa i łączność, VJ - Pośrednictwo 

finansowe, VK – Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, VL – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, VM – Edukacja, VN – 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, VO – Działalność usługowa komunalna, społeczna i 

indywidualna, pozostała, VP – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. 

 

Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS i Eurostat. 

 

Przetwórstwo przemysłowe (sekcja D) dostarcza zdecydowanie większej niż w 

strefie euro (a także w Polsce) części WDB w województwach opolskim i 
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podkarpackim. Z drugiej strony, w województwie mazowieckim udział tej sekcji 

w tworzeniu WDB jest, na tle strefy euro, znikomy. Warto jednak zauważyć, że 

Polska jako całość jest, ogólnie rzecz biorąc, podobna do strefy euro pod 

względem ważności tego sektora. 

Zdecydowanie większy udział w tworzeniu wartości dodanej ma w Polsce sekcja 

(G), czyli handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. W Polsce dostarcza ona 

20% WDB, czyli około dwukrotnie więcej niż w strefie euro. Regionalna 

dyspersja tej sekcji jest wysoka, co sprawia, że wszystkie województwa w 

podobny sposób są narażone na ewentualny brak reakcji polityki pieniężnej w 

przypadku wystąpienia tam szoku.  

Kilkukrotnie niższe w porównaniu ze strefą euro są w Polsce udziały hotelarstwa 

i restauracji w generowaniu WDB, które wynoszą w większości województw nie 

więcej niż 1-1,5%. Można się jednak zastanawiać, na ile prawdopodobne są szoki 

popytowe uderzające w tę sekcję na poziomie całej strefy euro. Wydaje się, że 

determinanty popytu na usługi hotelarskie i restauracyjne w dużej mierze są 

zlokalizowane. 

Kolejną istotną rozbieżnością pomiędzy strefą euro a polskimi województwami 

jest udział usług związanych z rynkiem nieruchomości (sekcja K). Podczas gdy 

w strefie euro usługi te dostarczają 22% WDB, to w Polsce jest to niecałe 14%, a 

w niektórych województwach, jak podkarpackie czy świętokrzyskie zaledwie 

11%. W strefie euro sekcja (K) jest przy tym na tyle duża, że szoki w nią 

uderzające mogą wywoływać skutki dla gospodarki, które będą wywoływały 

reakcję polityki pieniężnej. Dla większości polskich województw reakcje te 

mogą potencjalnie okazać się niewłaściwe. 

W usługach związanych z edukacją (sekcja M) wytwarza się w strefie euro 

zdecydowanie większą część wartości dodanej niż w jakimkolwiek polskim 

województwie, niemniej jednak od szeregu lat obserwowany jest dynamiczny 

wzrost popytu na te usługi w całej Polsce, a także szybki wzrost WDB 

dostarczanej przez usługi edukacyjne. 

Podsumowując, można  zidentyfikować sekcje, w które potencjalnie mogłyby 

stanowić przyczynę szoków asymetrycznych w Polsce. Największe zagrożenie 

dotyczy prawdopodobnie górnictwa. W przypadku nagłej zmiany popytu na 
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wyroby tego sektora, w kilku województwach w Polsce (przede wszystkim w 

śląskim, ale także dolnośląskim i lubuskim) zmiana ta byłaby zdecydowanie 

bardziej dotkliwa niż w strefie euro. Europejski Bank Centralny nie 

dostosowałby jednak wspólnej polityki pieniężnej, aby nie destabilizować 

gospodarki całej strefy euro. Innym sektorem, który może potencjalnie być 

źródłem problemów w Polsce są handel i naprawy, przy czym w związku z 

faktem relatywnie równomiernego rozmieszczenia tej sekcji gospodarki, w 

przypadku ewentualnego szoku większe są możliwości reakcji narzędziami 

fiskalnymi. Kolejnym sektorem potencjalnie „problemowym‖ jest rolnictwo, 

które szczególnie we wschodnich województwach pełni dużą rolę w tworzeniu 

wartości dodanej
9
.  

Z drugiej strony, istnieją sektory w dużo mniejszym stopniu obecne w polskich 

województwach w porównaniu ze strefą euro, co także może rodzić potencjalne 

zagrożenia. Do sektorów takich należą przede wszystkim obsługa nieruchomości, 

oraz (w mniejszym stopniu ze względu na bezwzględną wartość dodaną) hotele i 

restauracje. W przypadku załamania na rynku nieruchomości, 

makroekonomiczne konsekwencje tego szoku w strefie euro mogą być na tyle 

poważne, że będą wymagały reakcji ze strony polityki pieniężnej. Reakcja taka 

mogłaby się okazać nieadekwatna dla sytuacji makroekonomicznej większości 

polskich województw, chociaż w najmniejszym stopniu dla mazowieckiego i 

zachodniopomorskiego. 

 

                                                                                                                                    

9 I jeszcze większą rolę pod względem zatrudnienia (por. np. Gajewski, 2007). 
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Wykres 2. Stopień odmienności struktury tworzenia wartości 
dodanej w województwach na tle Polski (przeciętnie w latach 
2003-2005) 
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Źródło: opracowanie własne na podst. danych Eurostat. 

  

Na wykresie 2 zilustrowano wartości indeksu Krugmana, w którego kalkulacji za 

punkt odniesienia przyjęto Polskę. Im  wskaźnik Krugmana jest wyższy, tym 

bardziej odległa jest struktura tworzenia wartości dodanej w danym 

województwie w porównaniu z Polską. 

Z wykresu 2 można wyciągnąć wniosek, że najbardziej zbliżoną do Polski 

sektorową strukturą tworzenia wartości dodanej brutto charakteryzuje się 

województwo dolnośląskie, a następnie łódzkie. Co ciekawe, najbardziej odległą 

od krajowej strukturą tworzenia WDB wyróżnia się mazowieckie mimo faktu, że 

największa jej część wytwarzana jest właśnie w tym regionie. Może to być 

pochodną dużej heterogeniczności wewnętrznej tego województwa. Składają się 

na tę heterogeniczność z jednej strony aglomeracja warszawska, o bardzo 

nowoczesnej (jak na polskie warunki) strukturze zatrudnienia, a z drugiej strony 

słabo rozwinięte tereny rolnicze, położone zwłaszcza na wschód od Wisły. W 

konsekwencji słabo wykształcony jest w tym regionie sektor przetwórczy (por. 

też: wykres 1), natomiast relatywnie dużą część WDB dostarczają usługi 

(transport, usługi finansowe, obsługa rynku nieruchomości). Specyfika tego 

województwa sprawia też, że znacznie większy niż w innych regionach jest tam 

sektor usług komunalnych, społecznych i indywidualnych. 
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Analizując podobieństwo pozostałych województw do Polski,  trudno jednak o 

wyciąganie łatwych wniosków, na podstawie utartych stereotypów 

ukształtowanych w dotychczasowych badaniach dotyczących rozwoju 

regionalnego w Polsce. W szczególności nie można tu dokonać 

konwencjonalnego podziału województw na „Polskę A‖, złożoną z województw 

zachodnich i „Polskę B‖, do których kwalifikuje się zwykle województwa 

położone we wschodniej części kraju. Wprawdzie województwa podkarpackie i 

(zwłaszcza) podlaskie charakteryzują się relatywnie odległą od polskiej strukturą 

tworzenia WDB, ale np. śląskie i opolskie są regionami o bardziej nietypowej 

strukturze produkcji niż lubelskie i świętokrzyskie, z których ostatnie jest pod 

tym względem bardzo podobne do województwa wielkopolskiego. 

Wykres 3. Stopień odmienności struktury tworzenia wartości 
dodanej w województwach na tle strefy euro (przeciętnie w latach 
2003-2005) 
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Źródło: opracowanie własne na podst. danych Eurostat. 

 

Cennych informacji, w kontekście potencjalnych kosztów i korzyści 

przystąpienia do strefy euro, dostarcza wykres 3, na którym zilustrowano 

podobieństwo struktury tworzenia wartości dodanej brutto między strefą euro, a 

polskimi województwami. Wewnętrzna heterogeniczność pod względem 
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struktury tworzenia wartości dodanej w Polsce sprawia, że tylko jedno 

województwo – pomorskie, charakteryzuje się większym podobieństwem 

strukturalnym do strefy euro niż Polska jako całość. Z tego punktu widzenia to 

właśnie pomorskie wydaje się być regionem „najlepiej przygotowanym‖ do 

członkostwa. Relatywnie zbliżone pod względem struktury produkcji są ponadto: 

małopolskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Można wysnuć wniosek, że 

województwa ściany zachodniej są generalnie bardziej podobne do strefy euro 

niż pozostałe. Warto zauważyć, że są to zasadniczo  regiony o nowoczesnej 

strukturze zatrudnienia, w tym zwłaszcza z wysokim udziałem usług oraz niskim 

udziałem sektora rolniczego (por. np. Gajewski, 2007). W tym kontekście, w 

najbardziej niekorzystnej sytuacji znajduje się województwo śląskie, a także 

województwo wielkopolskie oraz mazowieckie. W dalszej kolejności można 

wymienić wszystkie regiony tzw. ściany wschodniej. Pewnym zaskoczeniem 

może być obecność w tym gronie wielkopolskiego, które uważane jest zwykle za 

region o względnie nowoczesnej strukturze gospodarczej
10

. Wydaje się, że 

powodem tego stanu rzeczy jest rosnący w ostatnich latach udział 

przedsiębiorstw o charakterze przemysłowym w tym województwie, a także 

względnie wysoki udział rolnictwa w tworzeniu regionalnego WDB. 

 

                                                                                                                                    

10 Istotnie, województwo wielkopolskie wypada znacznie korzystniej w analizach opartych na zatrudnieniu (na wyższym 

poziomie agregacji). 
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Wykres 4. Wartości indeksu koncentracji bezwzględnej Herfindahla 
poszczególnych sekcji PKD. 
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Sekcje PKD: A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B – Rybactwo i rybołóstwo, C – Górnictwo, 

D – Przetwórstwo przemysłowe, E – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, wodę, F – Budownictwo, G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, H – Hotele i 

restauracje, I – Transport, gospodarka magazynowa i łączność, J - Pośrednictwo finansowe, 

K – Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, L – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, M – Edukacja, N – Ochrona zdrowia i 

pomoc społeczna, O – Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 

pozostała, P – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. 

Źródło: opracowanie własne na podst. danych GUS i Eurostat. 

 

Na problem specjalizacji w Polsce można spojrzeć także z innej perspektywy – 

od strony stopnia przestrzennej koncentracji poszczególnych sektorów. Takie 

spojrzenie umożliwia wykres 4, na którym zilustrowano współczynniki 

Herfindahla bezwzględnej koncentracji poszczególnych branż, biorąc pod uwagę 

udziały w tworzeniu wartości dodanej brutto. Najwyższą koncentracją (co nie 

dziwi) wyróżnia się sektor górniczy, w dalszej kolejności rybołówstwo i 

rybactwo, a także sektor (J), czyli pośrednictwo finansowe, skoncentrowane 

głównie w aglomeracji warszawskiej. Można więc wyciągnąć wniosek, że szoki 

uderzające w te sekcje niosą ze sobą największy potencjał asymetryczności. 
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Podstawowym wnioskiem, płynącym z analizy struktur gospodarczych jest brak 

możliwości potwierdzenia hipotezy o znacznym ryzyku pogłębienia polaryzacji 

w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego. W szczególności trudno, w świetle 

uzyskanych wyników, wnioskować o większej ekspozycji na szoki asymetryczne 

województw ściany wschodniej. Prawdopodobieństwo wystąpienia szoków 

asymetrycznych w jest tym większe, im  struktura produkcji bardziej odbiega od 

struktury produkcji w strefie euro. Pod względem podobieństwa struktury 

tworzenia wartości dodanej do strefy euro, w gorszej od województw 

wschodnich sytuacji wydają się być województwa: śląskie, wielkopolskie i 

mazowieckie. Najbardziej zbliżoną do strefy euro strukturę produkcji 

charakteryzują się z kolei województwa: pomorskie, małopolskie i dolnośląskie.  

 

5. ANALIZA HANDLU ZAGRANICZNEGO WOJEWÓDZTW 

 

Z punktu widzenia rozważań na temat integracji monetarnej Polski ze strefą euro 

niezwykle istotna jest analiza stopnia otwarcia gospodarek regionalnych. Z teorii 

ekonomii, a zwłaszcza z dociekań nad problemem „optymalności‖ obszarów 

walutowych, wynika, że korzyści z integracji walutowej dotyczą przede 

wszystkim tych gospodarek, które cechuje wysoka otwartość oraz intensywność 

powiązań handlowych. Wśród korzyści z integracji walutowej wymienić należy 

zwłaszcza: wyeliminowanie ryzyka kursowego (co wiąże się z redukcją 

niepewności cenowej, która poprzez poprawę efektywności alokacyjnej 

mechanizmu cenowego prowadzi do wzrostu dobrobytu), eliminacja kosztów 

wymiany walut oraz kosztów zabezpieczenia się przed wahaniami kursów czy 

wzrost przejrzystości cenowej.  

 

5.1. INTENSYWNOŚĆ POWIĄZAŃ HANDLOWYCH Z UE, 

ANALIZA OTWARCIA NA HANDEL ZAGRANICZNY 

 

Przedsiębiorstwa zlokalizowane w poszczególnych województwach w różnym 

stopniu angażują się w handel z UE, w tym z krajami strefy euro. W celu 
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określenia geograficznej orientacji kontaktów handlowych (w oparciu o dane 

statystyczne dotyczące wartości oraz struktury eksportu) skonstruować można 

wskaźnik intensywności powiązań handlowych w eksporcie do UE. Wskaźnik w 

swej konstrukcji nawiązuje do teorii grawitacji, która przyczyn handlu upatruje w 

asymetrii pozycji partnerów handlowych. Teoria ta bezpośrednio odnosi się do 

szkoły tzw. fizyki socjalnej, zgodnie z którą kierunki handlu kształtowane są 

przez specyficzne siły przyciągania (ciążenia). Siły te determinowane są przez 

takie czynniki, jak wartość dochodu narodowego, koszty transportu, odległość 

geograficzna, odległość kulturowa. Czynniki te określić należy mianem 

odległości ekonomicznej oraz kosztów komunikowania się. 

Formuła wskaźnika przedstawia się następująco: 

 

PL

i

UEPL

UEi

ex

ex

ex

ex
W

,

,
int  

 

gdzie: 

W int = współczynnik intensywności powiązań handlowych w eksporcie, 

ex i,UE = eksport województwa i do UE, 

ex PL,UE = eksport Polski do UE, 

ex i = eksport województwa i, 

ex PL = eksport Polski. 

 

Wartości współczynnika, prezentowane w tabeli 1 informują ile razy udział 

województwa w eksporcie Polski na rynek UE (lub do krajów strefy euro
11

) jest 

wyższy od udziału tegoż województwa w eksporcie Polski ogółem. Np. w 

przypadku dolnośląskiego, jego udział w eksporcie Polski do UE w 2006 roku 

jest 1,12 razy większy, niż udział województwa w eksporcie Polski ogółem. W 

tabeli na czerwono zaznaczono przypadki, w których wartość wskaźnika wynosi 

                                                                                                                                    

11 Strefa euro, na potrzeby poniższych obliczeń, obejmuje 15 krajów (czyli kraje, w których w 2006 roku funkcjonowało 

euro). 
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powyżej jedności (co wskazuje na większy udział w eksporcie do UE niż w 

eksporcie Polski). 

Analiza przeprowadzonych obliczeń pozwala na wyciagnięcie następujących 

wniosków: 

 

    pięć województw zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski przez 

cały badany okres charakteryzowała niezmienna, wysoka intensywność 

powiązań handlowych z UE (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie 

oraz wielkopolskie); 

    kujawsko-pomorskie, dla którego początkowo współczynnik przyjmował 

wartości powyżej jedności, z czasem zaczęło „mniej‖ ciążyć ku krajom 

UE. Zmiany intensywności powiązań były jednak nieznaczne, 

współczynnik – podobnie jak dla łódzkiego – w badanym okresie 

oscylował wokół jedności; 

    województwa, które z czasem zaczęły coraz silniej ciążyć ku rynkom 

UE, to małopolskie oraz warmińsko-mazurskie; 

    największa intensywność powiązań handlowych dotyczy województwa 

dolnośląskiego (w 2006 roku wartość współczynnika równa była 1,12). 

Wysoka była też w przypadku opolskiego. Najniższa natomiast dla 

podkarpackiego oraz podlaskiego. Podkarpackie tradycyjnie dużo 

eksportuje poza UE, zwłaszcza na rynek USA, natomiast podlaskie na 

rynki Rosji, Białorusi i Ukrainy. Niska wartość współczynnika dotyczy 

także Pomorza (ze względu na dużą rolę środków transportu wodnego w 

eksporcie).  
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Tabela 1. Intensywność powiązań handlowych województw w 
eksporcie do UE oraz do strefy euro  w latach 2000-2006 
 

 Eksport do UE Eksport do strefy euro 

 2000 2003 2006 2000 2003 2006 

Dolnośląskie 1,11 1,12 1,12 1,20 1,29 1,16 

Kujawsko-Pomorskie 1,04 0,98 0,97 1,11 1,03 1,08 

Lubelskie 0,78 0,82 0,93 0,82 0,88 1,02 

Lubuskie 1,14 1,09 1,04 1,33 1,28 1,25 

Łódzkie 1,00 0,99 0,96 0,95 0,97 0,89 

Małopolskie 0,96 0,99 1,03 0,88 0,86 0,91 

Mazowieckie 0,89 0,88 0,92 0,75 0,67 0,79 

Opolskie 1,15 1,12 1,10 1,25 1,19 1,20 

Podkarpackie 0,77 0,86 0,86 0,75 0,85 0,87 

Podlaskie 0,90 0,97 0,86 0,78 0,84 0,77 

Pomorskie 0,94 0,84 0,83 0,95 0,70 0,72 

Śląskie 1,09 1,11 1,09 1,11 1,22 1,19 

Świętokrzyskie 0,97 0,98 1,00 0,89 0,97 0,85 

Warmińsko-

Mazurskie 

0,95 1,05 1,01 0,99 1,13 1,08 

Wielkopolskie 1,11 1,09 1,04 1,22 1,19 1,09 

Zachodniopomorskie 0,90 0,98 0,98 0,85 0,97 1,00 

Min 0,77 0,82 0,83 0,75 0,67 0,72 

Max 1,15 1,12 1,12 1,33 1,29 1,25 

Max/min 1,49 1,36 1,35 1,77 1,91 1,74 

 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

 

Wyniki dotyczące powiązań z krajami strefy euro są bardzo podobne i prowadzą 

do podobnych wniosków jak dla UE: 

 

    pięć województw zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski przez 

cały badany okres charakteryzowała niezmienna, wysoka intensywność 

powiązań handlowych z krajami strefy euro (dolnośląskie, lubuskie, 

opolskie, śląskie oraz wielkopolskie). Warto jednak zauważyć, że 

wartości współczynników są wyższe (niż dla UE jako całości), co w 

przypadku tych województw wynika przede wszystkim z silnych 

powiązań w Niemcami; 

    do województw z wartością wskaźnika powyżej jedności w relacjach z 

krajami strefy euro przez cały badany okres zalicza się też kujawsko-

pomorskie; 

   dla łódzkiego intensywność powiązań z krajami euro jest wyraźnie niższa 

niż z całą UE (szczególnie widoczne jest to w 2006 roku), co potwierdza 

silne relacje z nowymi krajami członkowskimi UE, które nie należą do 

strefy euro;  
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    dla warmińsko-mazurskiego praktycznie przez cały czas wartość 

współczynnika jest wyższa od jedności; 

    natomiast w przypadku Małopolski wyraźnie potwierdza się jako 

„ciążenie‖ ku nowym krajom członkowskim. Wartości współczynnika 

przez cały badany okres są poniżej jedności; 

    największa intensywność powiązań handlowych ze strefą euro dotyczy 

dwóch województw: lubuskiego oraz opolskiego, co jest rezultatem 

bardzo silnych relacji z Niemcami. Najniższa natomiast odnosi się do 

pomorskiego (ze względu na dużą rolę środków transportu wodnego w 

eksporcie).  

 

Na przestrzeni lat, zmieniał się udział krajów strefy euro w wymianie handlowej 

województw. W latach 1999-2006 w przypadku piętnastu województw mamy do 

czynienia ze spadkiem udziału krajów strefy euro w eksporcie. Wyjątkiem jest 

lubelskie, w którym udział ten wzrósł o blisko 6 pkt. proc. Największy spadek 

miał miejsce w przypadku lubuskiego (-18,3 pkt. %), wielkopolskiego (-16,8 pkt. 

%), oraz kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego (blisko - 13 pkt. %). Udział 

krajów strefy euro w eksporcie praktycznie nie zmienił się w województwach: 

podkarpackim, podlaskim, śląskim oraz zachodniopomorskim.  

W 2006 roku znaczenie krajów strefy euro w eksporcie województw największe 

było (powyżej 60%) w: lubuskim, opolskim, na Śląsku oraz Dolnym Śląsku; 

najniższe natomiast w przypadku pomorskiego. Wyraźna jest prawidłowość, że 

duże znaczenie krajów strefy euro dotyczy województw usytuowanych w 

zachodniej oraz południowo-zachodniej części Polski (zobacz wykres 5 w 

aneksie). Firmy z tych województw mają bardzo silne relacje handlowe z krajami 

UE, zwłaszcza z Niemcami. Są to przede wszystkim duże, dynamicznie 

rozwijające się województwa, gdzie rejestrowany jest znaczny napływ 

zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Pomorze jest województwem 

szczególnym, ze względu na specyfikę eksportu, z dużym udziałem statków, 

które sprzedawane są poza Europę. W podobnej sytuacji jest 

zachodniopomorskie, jednak ze względu na bliskość Niemiec, udział krajów 

strefy euro w eksporcie tegoż województw jest znacznie wyższy. Województwo 

pomorskie ma ponadto silne (i coraz silniejsze) powiązania eksportowe z 

Norwegią (poza EU) oraz Szwecją (w UE, ale poza strefą euro). 
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Wykres 6 (w aneksie) przedstawia porównanie dynamiki wzrostu eksportu do 

krajów strefy euro oraz do pozostałych krajów. Tylko w przypadku dwóch 

województw – podkarpackiego oraz lubelskiego – większa dynamika wzrostu 

dotyczyła krajów strefy euro. W 14 województwach w latach 1999-2006 eksport 

wolniej rósł do krajów strefy euro niż poza strefę euro. Jakie są przyczyny 

takiego stanu rzeczy? Jedną z nich jest specyficzna struktura eksportu – jak np. w 

przypadku opisanego wcześniej eksportu statków (generalnie – środków 

transportu wodnego) z woj. pomorskiego poza Europę. Pod drugie, wielu 

eksporterów „odkryło‖ kraje Europy Środkowo-Wschodniej (głównie nowe kraje 

członkowskie UE, nienależące jeszcze do strefy euro) jako partnerów 

handlowych –  i rozwinęło z nimi intensywne relacje. Po trzecie, rynki krajów 

UE (w tym strefa euro), były relatywnie dobrze znane polskim eksporterom już 

wcześniej. Początek obecnej dekady to – jak widać – odkrywanie „dalszej‖ 

zagranicy. 

Województwa w różnym stopniu uczestniczą w eksporcie Polski, co wynika 

przede wszystkim ze specyfiki tzw. bazy ekonomicznej (eksportowej). Tak jak 

różne są tzw. profile gospodarcze poszczególnych województw determinowane 

przez strukturę gospodarki w ujęciu trzech sektorów (rolnictwo, przemysł, 

usługi), strukturę przemysłu przetwórczego, rolę odgrywaną w regionie przez 

firmy z kapitałem zagranicznym, bliskość granicy, itp. – tak różne jest 

zaangażowanie województw w eksport Polski. Wykres 7 zawiera porównanie 

udziałów województw w eksporcie Polski w roku 1999 oraz 2006. W 2006 roku 

sześć województw charakteryzowały udziały powyżej 5% (mazowieckie, śląskie, 

dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie oraz małopolskie). Jak widać, udziały 

pozostałych województw są mniejsze. 
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Wykres 7: Udziały województw w eksporcie Polski w roku 1999 
oraz 2006 (%) 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

 

W latach 1999-2006 eksport poszczególnych województw charakteryzował się 

zróżnicowaną dynamiką wzrostu. Dynamika ta była największa w przypadku:  

dolnośląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, 

pomorskiego oraz Mazowsza. W dolnośląskim – na przykład – wartość eksportu 

w roku 2006 była 4,6 razy wyższa niż w roku 1999. Warto zauważyć, że w 

grupie województw, których dynamika eksportu była największa znalazły się 

przede wszystkim regiony charakteryzujące się najwyższymi udziałami w 

eksporcie Polski i w zasadzie tylko jedno z województw o małym udziale 

(świętokrzyskie). Taki rozwój sytuacji skutkował tym, że 7 województw w latach 

1999-2006 zwiększyło udziały w eksporcie Polski, ale wśród nich znajduje się 

tylko jeden region zaliczany (ze względu na znaczenie w eksporcie Polski) do 

tzw. małych eksporterów – świętokrzyskie. Nasuwa się zatem wniosek, że wraz z 

upływem czasu następuje proces koncentracji eksportu
12

.  

                                                                                                                                    

12 Koncentracja ta widoczna jest także, jeśli strukturę strumieni HZ według województw zbadamy łącznie (sumując eksport 

i import). Udział tzw. pierwszej szóstki województw w HZ Polski w roku 2006 był o blisko 4 pkt. % większy niż w roku 

1999. „Wkład” pozostałych województw uległ – tym samym – zmniejszeniu. 
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Jedną z częściej stosowanych miar handlu zagranicznego jest eksport per capita. 

Wartość eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca informuje nas – po 

pierwsze – o stopniu „otwarcia‖ regionu, ale też o skali ekspozycji na ryzyko 

wiążące się z wymianą z zagranicą. Nie jest to tylko i wyłącznie ryzyko kursowe, 

gdyż – jak wiadomo – ryzyko handlu zagranicznego jest bardzo złożone 

(obejmuje między innymi ryzyko prawne, niewypłacalności odbiorcy, nie 

wywiązania się odbiorcy lub/i dostawcy z warunków kontraktu, utraty lub 

zniszczenia towaru, kadrowe, finansowe, ceny, transportowe, por.: Kaczmarek, 

2001, 2004). 

W latach 1999-2006 wartość eksportu per capita uległa zasadniczym zmianom: 

w przypadku wszystkich województw wzrosła, przeszacowania zaszły także 

jeżeli chodzi o kolejność województw w rankingu. W 1999 roku najwyższa 

wartość eksportu per capita charakterystyczna była dla województwa lubuskiego 

(959 euro). Prawdopodobnie wynikało to z faktu przygranicznego położenia 

województwa i jego bardzo dobrych kontaktów handlowych z Niemcami. Do 

roku 2006 sytuacja uległa zasadniczej zmianie. Najwyższą wartością eksportu 

per capita charakteryzuje się dolnośląskie (blisko 3,7 tys. euro). Do województw 

z bardzo wysokim eksportem per capita (około 3 tys. euro) zaliczają się także: 

śląskie, pomorskie, wielkopolskie oraz mazowieckie. Wartość najniższa (poniżej 

tysiąca euro) charakterystyczna jest natomiast dla: lubelskiego (647 euro), 

podlaskiego (808 euro) oraz świętokrzyskiego (904 euro).  
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Wykres 8. Eksport i import per capita w województwach w latach 
1999 i 2006. 
 

 

 

 

Regiony: 1 – Polska, 2 – Dolnośląskie, 3 - Kujawsko-pomorskie, 4 – Lubelskie, 5 – Lubuskie, 

6 – Łódzkie, 7 – Małopolskie, 8 – Mazowieckie, 9 – Opolskie, 10 – Podkarpackie, 11 – 

Podlaskie, 12 – Pomorskie, 13 – Śląskie, 14 – Świętokrzyskie, 15 - Warmińsko-mazurskie, 

16 – Wielkopolskie, 17 – Zachodniopomorskie. 

 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

Jak już wspomniano, w latach 1999-2006 wartość eksportu per capita uległa 

poważnym zmianom – wzrosła, przy czym skala tego wzrostu była zróżnicowana 

przestrzennie (por.: wykres 8). W przypadku województwa dolnośląskiego 

wartość eksportu per capita wzrosła 4,8 razy, w przypadku świętokrzyskiego – 
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4,7 razy. Eksport per capita Małopolski wzrósł 4,3 razy. Najmniejsza dynamika 

wzrostu dotyczyła zachodniopomorskiego (1,9 razy). 

Zróżnicowanie dynamiki wzrostu eksportu per capita województw w relacjach z 

poszczególnymi grupami krajów odzwierciedla odmienność profili handlowych. 

Strategie eksportowe podmiotów gospodarczych oraz ich odmienna tzw. 

konkurencyjność wynikowa skutkują różnymi dynamikami wzrostu eksportu na 

poszczególne rynki. Dynamika wzrostu do UE największa była dla 

dolnośląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego – najmniejsza natomiast dla 

zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i łódzkiego oraz 

warmińsko-mazurskiego. W eksporcie na Daleki Wschód zaobserwować można 

bardzo duże przyrosty, co wynika z faktu, że eksport w roku 1999 (rok bazowy 

analizy) był relatywnie niski. Spektakularny wzrost (46 razy) odnotowano w 

przypadku świętokrzyskiego, dwudziestokrotny dla lubuskiego, dziesięciokrotny 

dla Wielkopolski. W pozostałych województwach zmiany były mniej 

dynamiczne.  

Z punktu widzenia rozważań na temat integracji monetarnej, ważnych informacji 

dostarcza analiza dynamiki wzrostu wartości eksportu per capita do krajów 

strefy euro. W latach 1999-2006 dynamika ta największa była dla województw: 

dolnośląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego (więcej niż 

trzykrotny wzrost). Wyższa niż przeciętnie dla Polski była też w podlaskim i 

podkarpackim. Najniższa dynamika wzrostu charakterystyczna była natomiast 

dla województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 

lubuskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Analiza eksportu powinna zostać uzupełniona przez przedstawienie importu. 

Eksport jest składnikiem globalnego popytu, z tego względu jemu zasadniczo 

poświęca się najwięcej uwagi. W powszechnej opinii to eksport tworzy miejsca 

pracy, wartość dodaną, a sukces eksportowy traktowany jest jako tzw. wynikowa 

miara konkurencyjności (bądź pozycji konkurencyjnej). Import natomiast, z 

punktu widzenia przepływów finansowych, traktuje się jako sumę wydatków w 

zamian za sprowadzane z zagranicy produkty. Przywołać można, przy okazji, 

jedno z ciekawszych – ale też kontrowersyjnych – sformułowań, znane z 

ekonomii międzynarodowej, które dowodzi, że eksport jest nam potrzebny „tylko 

po to‖, aby nim zapłacić za import. Powszechnie za korzystną uznaje się 

sytuację, gdy wpływy z eksportu przewyższają wydatki na import, czyli gdy w 
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handlu zagranicznym powstaje dodatnie saldo. Taka ocena nie jest jednoznaczna. 

Współczesna gospodarka jest coraz bardziej otwarta, co oznacza, że aby 

eksportować, niezbędny jest import np. półproduktów, surowców itp. Co więcej, 

w handlu między krajami wysoko rozwiniętymi rośnie znaczenie handlu 

wewnątrzgałęziowego, w ramach którego wymiana dotyczy wariantów danego 

produktu, czyli strumienie eksportu i importu „nakładają się‖. W przypadku 

Polski import dotyczy także dóbr inwestycyjnych. Z czasem przekłada się on na 

wzrost eksportu, gdyż zmodernizowany park maszynowy pozwala na wzrost 

zdolności do konkurowania na rynkach zagranicznych. Ponadto import dostarcza 

artykułów, które z różnych powodów nie mogą być produkowane w kraju (z 

oczywistych względów taniej jest do Polski importować banany, cytryny, 

krewetki niż je uprawiać czy hodować na miejscu). Wiele luksusowych 

artykułów nie jest w Polsce produkowanych. W literaturze ekonomii 

międzynarodowej znana jest koncepcja tzw. preferencji Armingtona. Według niej 

konsumenci zgłaszają popyt nie np. na wino, ale na francuskie wino, 

szwajcarskie zegarki czy włoskie buty. Chodzi tutaj o preferencje konsumentów 

skierowane pod adresem konkretnych, rozpoznawalnych pod względem kraju 

bądź regionu pochodzenia marek produktów.  

Najmniej korzystny – jak już wspomniano – jest import dóbr konsumpcyjnych, 

które są substytutami produktów krajowych. Stanowi on konkurencję dla 

towarów rodzimych, prowadzi do ich „wypychania‖ z rynku, powoduje 

zmniejszenie popytu i ograniczenie produkcji. 

Wartość importu – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – wykazuje bardzo 

duże zróżnicowania. Najwyższą wartość wskaźnik przyjmuje dla Mazowsza – 

6,7 tys. euro, najniższą dla województwa lubelskiego (401 euro). Warto zadać 

pytanie z czego wynika tak wysoka wartość importu per capita na Mazowszu 

(która jest pochodną wysokiego udziału mazowieckiego w imporcie Polski)? Po 

pierwsze, Mazowsze jest regionem o najwyższej liczbie mieszkańców, dlatego 

popyt, w tym również na dobra importowane, jest największy. Po drugie, w 

województwie tym zarobki są znacznie wyższe niż w pozostałych regionach, 

zatem wysoka stopa życiowa odzwierciedla się też w zakupach importowanych 

produktów luksusowych. Po trzecie, część importu ma tzw. charakter pośredni, to 

znaczy dokonywana jest poprzez wyspecjalizowane firmy handlu zagranicznego, 

które bardzo często zlokalizowane są poza obszarem województwa, do którego 

ostatecznie trafiają produkty sprowadzane z zagranicy. Sposób 
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ewidencjonowania obrotów „przypisuje‖ je natomiast regionom, w których 

zlokalizowane są firmy pośredniczące w handlu. W Polsce, najwięcej tego 

rodzaju central jest w Warszawie. 

Tabela 2: Analiza dyspersji wartości eksportu i importu (per capita, 
euro) województw w roku 1999 oraz 2006 
 
  1999 2006 

  Min 

(eur) 

Max 

(eur) 
Wsp. 

zmienności 

Min 

(eur) 

Max 

(eur) 
Wsp. 

zmienności 

Ogółem eksport 191 959 44,1 647 3 656 51,9 

import 228 3 587 93,8 401 6 753 85,2 

UE eksport 159 913 49,0 480 3 241 55,7 

import 162 2 311 82,2 280 3 728 73,8 

Strefa euro eksport 113 821 54,1 337 2 283 59,0 

import 122 1 762 82,4 214 2 846 76,1 

Daleki Wschód eksport 0,5 37 85,7 15 132 71,6 

import 14 497 145,1 37 1 272 136,7 

Pozostałe kraje eksport 19 220 88,3 42 825 95,9 

import 15 405 109,1 32 806 104,6 

Rosja, Ukraina, 

Białoruś 

eksport 10 87 70,4 63 450 61,0 

import 8 375 170,4 20 1 114 169,5 

 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

W tabeli 2 prezentowana jest analiza dyspersji eksportu i importu województw w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca. Sporządzone zestawienie ma na celu 

uchwycenie dynamiki zmian, a zwłaszcza stwierdzenie czy zróżnicowania 

między województwami powiększają się czy maleją (w podziale na poszczególne 

kierunki geograficzne). W tabeli kolorem czerwonym wyróżnione zostały te 

obserwacje, w odniesieniu do których możemy dostrzec wzrost zróżnicowania 

(mierzonego przy wykorzystaniu współczynnika zmienności) w latach 1999-

2006. Jak widać, skala zróżnicowania wzrosła w eksporcie ogółem, w eksporcie 

do UE, do strefy euro oraz w eksporcie do tzw. pozostałych krajów. Warto 

zauważyć, że im mniejsze znaczenie określony kierunek geograficzny ma w 

całości obrotów handlowych Polski ogółem, tym wyższe współczynniki 

zmienności – szczególnie w roku bazowym (1999), ale też tym większe zmiany 

dyspersji do roku 2006. Wynika to z małej skali eksportu niektórych 

województw do określonych grup krajów. Wraz z upływem czasu, eksport 

wzrósł. Istotne są też tutaj procesy poznawania nowych rynków, dyfuzji 

informacji o szansach eksportowych, wdrażanie strategii rozwoju eksportu w 

firmach itp. W 2006 roku najwyższy współczynnik zmienności 

charakterystyczny był dla importu z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Jest to przede 
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wszystkim odzwierciedlenie lokalizacji przemysłu przetwórstwa ropy naftowej 

(główny produkt importowany zwłaszcza z Rosji) w województwach 

mazowieckim i pomorskim. Wartość importu z tych krajów do pozostałych 

województw Polski jest znacznie niższa.  

Jako wskaźnik informujący o znaczeniu sprzedaży za granicę dla gospodarek 

regionalnych można także potraktować relację wartości eksportu do produkcji 

sprzedanej. Pokazuje ona, jaka część produkcji regionalnej jest „uruchamiana‖ 

przez popyt zagranicy. Wskaźnik ten można też potraktować (w dużym 

uproszczeniu) jako ilustrację ekspozycji na ryzyko handlu zagranicznego. Jeśli 

np. nastąpi szok popytowy ze strony rynków zagranicznych, to w przypadku 

regionów z dużym udziałem eksportu w produkcji sprzedanej przemysłu – skutki 

będą poważniejsze. Zależność ta jest jednak bardziej złożona, gdyż wysoki 

eksport jest potwierdzeniem dużej konkurencyjności oferty handlowej. Ponadto 

ważny jest także stopień dywersyfikacji struktury eksportu
13

. Należy zaznaczyć, 

że wyniki obliczeń mają charakter szacunkowy. Jak wiadomo, przedsiębiorstwa 

mogą eksportować produkty de facto wytworzone przez inne firmy – gdzie 

indziej zlokalizowane. Podobny problem występuje też w przypadku produkcji 

sprzedanej, gdyż komponenty do produkcji mogą pochodzić z firm – także 

zlokalizowanych w innych regionach. Na ten problem wskazują też inni autorzy 

badań handlu zagranicznego, zadając pytanie: „gdzie zaczyna się eksport?‖. 

Bąkiewicz (2006) wspomina na przykład o problemie ewidencjonowania 

eksportu małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem wymiany 

międzynarodowej są bowiem produkty firm, które same nie prowadzą wymiany 

zagranicznej, ale współpracują z firmami w taką wymianę zaangażowanymi. 

Powiązania produkcyjne zatem sięgają znacznie głębiej niż wynikałoby to z 

analizy kontaktów z zagranicznymi kontrahentami. Niestety na podobne 

problemy metodologiczne napotykano także w innych krajach. Najszerszy ich 

opis można spotkać w cytowanej już publikacji Leichenko i Ericssona (1997). 

Dane pochodzące z amerykańskiego Bureau of the Census na temat eksportu na 

poziomie stanów USA udostępniane były od lat 60-tych na różnym poziomie 

dezagregacji według klasyfikacji SITC (jedno lub dwucyfrowe SITC). W 

poszczególnych latach zmieniała się nazwa zbioru danych, ze względu na spory 

                                                                                                                                    

13 Wspomina się o tym w teorii optymalnych obszarów walutowych. Peter Kenen, przedstawiciel tzw. tradycyjnej teorii 

optymalnych obszarów walutowych, jako ważny warunek integracji walutowej wymienia zróżnicowanie asortymentowe 

produkcji podlegającej wymianie poprzez handel zagraniczny. Strata wpływów eksportowych jednej branży może być 

zrekompensowana przez zwiększone przychody innej branży. Sytuacja taka zmniejsza zapotrzebowanie na dostosowania 

gospodarki poprzez kursy walutowe. Zobacz szerzej w: Lutkowski (2004, s. 42). 
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metodologiczne między departamentem amerykańskiego Bureau of the Census 

(odpowiednik polskiego GUS) odpowiedzialnym za dane statystyczne o 

przemyśle oraz departamentem odpowiedzialnym za statystyki handlu 

zagranicznego. Dyskusja –  w rzeczy samej – dotyczyła problemu „gdzie zaczyna 

się eksport‖. Statystyki, które do 1986 roku dostępne były pod tytułem „Źródła 

pochodzenia eksportu z lokalizacji przemysłu przetwórczego‖
14

, po roku 1989 

publikowane były pod tytułem „Eksport z lokalizacji przemysłu 

przetwórczego‖
15

. Jak widać, przedmiot metodologicznej dyskusji sprowadzał się 

do tego, że towary „rozpoczynają swoją podróż eksportową‖ nie w miejscu 

wyprodukowania, ale w miejscu w którym znajduje się siedziba eksportującego 

podmiotu (chodzi zatem o podmiot, który realizuje transakcję eksportową). 

Leichenko oraz Erickson wskazują na jeszcze jeden problem. Otóż często w 

transakcjach handlowych kraj przeznaczenia nie jest tym, do którego ostatecznie 

trafia eksport.  

Na inny problem wskazuje Fenstra (1998), nawiązując do szeroko cytowanego i 

komentowanego artykułu Tempesta (1996), w którym opisany jest przykład 

produkcji i eksportu lalki Barbie. Materiały użyte do produkcji lalki Barbie 

pochodzą z Japonii i Tajwanu, produkcja (montaż) przeniesione zostały do 

Indonezji, Malezji i Chin. Formy do plastiku oraz farby pochodzą z USA. Z 

dwóch dolarów wartości eksportu, gdy lalka opuszcza Hong Kong do USA, 

około 35 centów to koszt pracy w Chinach, 65 centów to koszty materiałów, 

pozostałe koszty obejmują transport, narzuty oraz zyski pozostające w Hong 

Kongu. Lalka w USA sprzedawana jest w cenie około 10 USD. Nasuwa się 

zatem pytanie, jakie dokładnie znaczenie mają słowa produkcja, czy producent w 

odniesieniu do firmy Mattel, która sprzedaje lalki Barbie. Jest to klasyczna 

sytuacja oderwania produkcji od firmy i od tzw. logo, opisana przez Klein (2004) 

w książce „No Logo‖. Zatem jaka jest relacja eksportu do rzeczywistej wartości 

produkcji zrealizowanej w USA? W swoim artykule Fisher i May (2006) 

podążają podobnym tokiem rozumowania i zadają pytanie o sposoby określania 

udziału poszczególnych czynników produkcji (factor content) w produktach 

będących przedmiotem handlu międzynarodowego.  

Można także wskazać na inną przyczynę, która zasadniczo powinna służyć jako 

argument na rzecz ostrożnego podchodzenia do statystyk handlu zagranicznego. 

                                                                                                                                    

14 Ang. „Origin of Exports from Manufacturing Establishments”. 

15 Ang. „Exports from Manufacturing Establishments”. 
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Są to wspomniane już wcześniej ceny transferowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

większość handlu zagranicznego Polski przypada na firmy z kapitałem 

zagranicznym. Gdy przyjrzymy się jaki jest udział firm z zagranicznym 

kapitałem w eksporcie województw Polski, dostrzec można poważne 

zróżnicowania. Do województw, w których udział podmiotów z przewagą 

kapitału zagranicznego w eksporcie w 2006 roku jest bardzo wysoki zaliczają się 

lubuskie (70%), wielkopolskie (69%), śląskie (64%), mazowieckie (65%) i 

dolnośląskie (62%). Niski udział firm własności zagranicznej w eksporcie 

dotyczy natomiast takich województw jak: podlaskie (25%), małopolskie (34%), 

lubelskie (35%) czy pomorskie (39%).  

Zdając sobie sprawę z powyżej opisanych uwarunkowań metodologicznych, 

autorzy decydują się na obliczenie relacji strumieni handlu zagranicznego do 

produkcji sprzedanej oraz PKB przede wszystkim ze względu na niezmiernie 

istotną kwestię oszacowania „otwarcia‖ województw na wymianę handlową z 

zagranicą. W teorii optymalnych obszarów walutowych jest to jeden z 

ważniejszych wątków, poruszany przede wszystkim przez McKinnona (1963).  

Rola eksportu – zwłaszcza w stosunku do początku lat 90-tych – bardzo istotnie 

wzrosła. Jest to przede wszystkim wynik procesów transformacji i liberalizacji 

gospodarki. Proces transformacji sprawił, że znaczna część firm niezdolnych do 

funkcjonowania w warunkach gospodarki otwartej i sprostania presji konkurencji 

międzynarodowej została wyeliminowana z rynku. Z drugiej strony proces 

liberalizacji doprowadził do otwarcia rynków zagranicznych, likwidując lub 

łagodząc istniejące wcześniej bariery i granice. Ułatwiło to polskim firmom 

eksport, z drugiej jednak strony umożliwiło konkurentom zagranicznym 

nieograniczoną – wspomnianymi barierami – sprzedaż na polski rynek. 

Dynamika procesu penetracji rynków zagranicznych nie była jednakże 

identyczna, ze względu na odmienny zakres liberalizacji przewidziany w 

zawartych przez Polskę międzynarodowych umowach handlowych. Różne są też 

zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwach. 

Firmy, które wcześniej unowocześniły park maszynowy, zwiększyły 

atrakcyjność oferowanych produktów – łatwiej i szybciej zwiększyły eksport. 

Istotne były też takie czynniki, jak obecność w regionie firm z kapitałem 

zagranicznym (mających większe doświadczenie w zagranicznej ekspansji), 

przygraniczne położenie, czy – zgodnie z zasadą kumulatywnej przyczynowości 
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– wcześniejsze, dobrze ugruntowane kontakty handlowe (które później 

zaowocowały rozwojem dalszej współpracy).  

Relacja eksportu do produkcji sprzedanej w 2006 roku najwyższa jest dla 

województwa dolnośląskiego (65%, por.: wykres 9). Wysokie wartości wskaźnik 

przyjmuje też dla województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, 

pomorskiego. Najniższe natomiast dla: świętokrzyskiego, łódzkiego, 

podlaskiego, lubelskiego i opolskiego.  

Wykres 9. Relacja wartości eksportu do produkcji sprzedanej 
przemysłu w roku 1999 oraz 2006 (%) 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

W latach 1999-2006 największy wzrost relacji eksportu do produkcji sprzedanej 

przemysłu miał miejsce w Małopolsce. Województwo to wykorzystuje swoje 

korzystne położenie, a w ostatnich latach firmy z tego regionu bardzo 

dynamicznie zwiększały sprzedaż przede wszystkim do nowych krajów 

członkowskich UE (Czechy, Słowacja, Węgry itp.). Poważny wzrost roli 

eksportu nastąpił też w świętokrzyskim, dolnośląskim oraz śląskim. Obraz 

przemian w tym względzie nie poddaje się zatem łatwo wnioskowaniu. Z jednej 

strony relacja eksportu do produkcji sprzedanej dynamicznie wzrastała w tzw. 

silnych województwach, o ugruntowanej roli jako eksporterzy, prowadząc do 

dalszej poprawy ich – i tak silnej – pozycji. Z drugiej strony, relacja ta rosła w 
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tzw. słabych województwach, o niskiej roli eksportu, co jest przejawem 

występowania procesów „doganiania‖ i nadrabiania zaległości.  

Wskaźnikiem, który ilustruje stopień „otwarcia‖ gospodarek województw jest – 

obok analizowanego wcześniej udziału eksportu w wartości sprzedanej – relacja 

wartości handlu zagranicznego (suma wartości eksportu i importu) do PKB.  

Różnice między województwami są bardzo poważne. Najwyższe wartości 

wskaźnika (powyżej 80 procent) dotyczą pomorskiego oraz mazowieckiego. 

Wysokie (70-75%) są też dla Wielkopolski i dolnośląskiego. Bardzo niskie 

wartości (poniżej 30%) wskaźnik przyjmuje dla trzech województw: lubelskiego, 

świętokrzyskiego oraz podlaskiego.  

Wykres 10: Relacja wartości sumy eksportu i importu do PKB w 
roku 1999 oraz 2005 (%) 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

W latach 1999-2006 we wszystkich województwach relacja ta wzrosła. 

Dynamika wzrostu była jednak różna. Przyrosty w tempie większym niż dla 

Polski ogółem dotyczyły zwłaszcza województw zaliczanych do tzw. silnych 

eksporterów (dolnośląskie, małopolskie, śląskie, pomorskie oraz wielkopolskie) i 

tylko dwóch województw o mniejszym znaczeniu w ogólnopolskim eksporcie: 

świętokrzyskiego oraz podlaskiego. Analizując zmiany w tym zakresie 

stwierdzić należy, że jeśli dotychczasowy trend będzie kontynuowany, pogłębi 

się polaryzacja między województwami.  
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5.2. STRUKTURA EKSPORTU WEDŁUG PROPORCJI 

CZYNNIKÓW PRODUKCJI 

 

Analizy handlu zagranicznego bardzo często obejmują strukturę wymiany 

według tzw. proporcji czynników produkcji. Jest to nawiązanie do jednej z 

ważniejszych teorii handlu zagranicznego Heckschera-Ohlina, w myśl której w 

produktach będących przedmiotem wymiany zawarte (ucieleśnione) są czynniki 

produkcji, wykorzystane do wytworzenia tychże dóbr. W teorii H-O baza handlu 

(eksportu) określana jest przez relatywne wyposażenie krajów w czynniki 

produkcji (praca i kapitał
16

), determinujące ich względne ceny. W myśl tej teorii, 

region specjalizuje się w produkcji oraz w eksporcie produktów, do których 

wytworzenia potrzeba relatywnie bardziej intensywnego wykorzystania (użycia) 

czynników produkcji, które są bardziej obfite w danym regionie (lub kraju, w 

którym region się znajduje). Zgodnie z przewidywaniami modelu H-O kraj 

(region), który jest relatywnie obficie wyposażony np. w kapitał, będzie się 

specjalizował w produkcji oraz w eksporcie dóbr kapitałochłonnych; podejmie 

natomiast import dóbr pracochłonnych. W myśl teorii H-O, handel 

międzynarodowy prowadzi do wyrównywania się cen czynników produkcji. 

Krytyka teorematu H-O stała się podstawą dla rozwoju kolejnych teorii handlu 

zagranicznego. Model  H-O pozostaje przydatny jako instrument objaśniający 

strumienie handlu na poziomie regionów, szczególnie w odniesieniu do tzw. 

handlu międzygałęziowego, czyli eksportu i importu obejmującego odmienne 

dobra (Gawlikowska-Hueckel, 2002, s. 63). 

Przegląd literatury teoretycznej oraz badań empirycznych z dziedziny handlu 

zagranicznego nie pozostawia jednak wątpliwości, że model H-O jest często 

przedmiotem krytyki, ze względu na jego trudną weryfikację empiryczną. 

Postulaty modelu H-O ulegają zniekształceniu przez znany z teorii ekonomii 

międzynarodowej efekt „odwrócenia proporcji czynników produkcji‖, gdy 

produkt A jest pracochłonny w kraju X, natomiast w kraju Y jest on 

kapitałochłonny. Dodatkową trudnością jest też brak jednomyślności co do tego, 

jak klasyfikować produkty czy działalność ekonomiczną. Według jednych 

                                                                                                                                    

16 Oraz inne czynniki produkcji, w tzw. rozszerzonej teorii H-O. 
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klasyfikacji dany produkt może być zaliczany np. do „wysokich technologii‖ 

bądź „gałęzi intensywnych technologicznie‖ – według innych – do innej grupy.  

Dla porównania struktury eksportu województw według proporcji czynników 

produkcji wykorzystano dwie klasyfikacje: OECD oraz WIFO1
17

.  

Biorąc pod uwagę klasyfikację OECD, najwyższy udział dóbr wysokich 

technologii charakterystyczny jest dla eksportu dwóch województw: 

mazowieckiego oraz pomorskiego (odpowiednio 17,4% oraz  16,6%, por.: 

wykres 11). Wyższy od średniej dla Polski udział produktów high-tech dotyczy 

też podkarpackiego. Udziały najniższe (poniżej 1%) charakterystyczne są dla 

województw: świętokrzyskiego, śląskiego, lubuskiego, opolskiego, warmińsko-

mazurskiego oraz małopolskiego. Największe znaczenie produktów średnio-

wysokich technologii występuje w województwach: śląskim, wielkopolskim oraz 

małopolskim.  

Dwa województwa o największym udziale produktów średnio-niskich 

technologii w eksporcie to pomorskie oraz świętokrzyskie (są to jednocześnie 

gałęzie, które stanowią podstawę eksportu w tych województwach). Natomiast 

najwyższy udział produktów niskich technologii cechuje województwa: 

podlaskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, lubelskie i 

kujawsko-pomorskie. 

                                                                                                                                    

17 Przy obliczeniach wykorzystano metodologię porządkowania poszczególnych grup produktowych i przypisania ich do 

klas według OECD i WIFO1 opracowaną przez T. Brodzickiego (szerzej: Brodzicki, 2003, s. 169). 
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Wykres 11. Struktura eksportu według intensywności czynników 
produkcji w 2006 roku – klasyfikacja OECD 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

Gdy przyjrzymy się strukturze eksportu według klasyfikacji WIFO1, uzyskamy 

odmienny obraz (por.: wykres 12). Największy udział dóbr intensywnych 

technologicznie dotyczy Śląska, Wielkopolski oraz podobnie jak według 

klasyfikacji OECD Mazowsza i Pomorza. Wysoko w rankingu stoją także 

podkarpackie i dolnośląskie. 

Analiza struktury produkcji według klasyfikacji WIFO1 wskazuje na bardzo 

duże udziały pracochłonnych gałęzi przemysłu w pomorskim oraz 

zachodniopomorskim. Warto zwrócić uwagę, że są to dwa województwa, w 

których zlokalizowany jest przemysł stoczniowy. W przypadku czterech 

województw pojawia się kategoria „pozostałe‖, co wynika z faktu, że nie 

wszystkie grupy produktów dają się jednoznacznie przypisać do klas według 

WIFO1.  
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Wykres 12. Struktura eksportu według intensywności czynników 
produkcji w 2006 roku – klasyfikacja WIFO1 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

Porównanie struktury eksportu według OECD i według WIFO1 dowodzi, jak 

bardzo klasyfikacje te różnią się. Lista produktów zaliczanych do kategorii high-

tech według OECD jest stosunkowo krótka
18

, natomiast według WIFO1 do 

„wysokiej intensywności technologicznej‖ zalicza się znacznie więcej 

produktów
19

. Odnosząc się do różnych pozycji województw w obu 

prezentowanych analizach struktury eksportu (OECD vs. WIFO1)  zwrócić warto 

uwagę na województwo śląskie. Zajęło odległą pozycję pod względem udziału 

dóbr high-tech wg. klasyfikacji OECD oraz pierwszą pozycję wg klasyfikacji 

WIFO1. Jak wiadomo, w eksporcie Śląska dużą rolę odgrywają pojazdy 

samochodowe. Według OECD nie są one zaliczane do sektora najwyższych 

technologii, natomiast według WIFO1 – są. Zadać można pytanie, czy 

                                                                                                                                    

18 Obejmuje: komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji, lampy elektronowe i pozostałe elementy 

elektroniczne, leki i wyroby farmaceutyczne, maszyny biurowe i ich części, odbiorniki telewizyjne i radiowe, urządzenia do 

rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoria do nich, statki powietrzne i kosmiczne, substancje 

farmaceutyczne podstawowe, urządzenia nadawcze telewizyjne i radiowe, urządzenia i aparaty dla telefonii i telegrafii 

przewodowej. 

19 Odbiorniki telewizyjne i radiowe, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoria do nich, lampy 

elektronowe i pozostałe elementy elektroniczne, pojazdy samochodowe, aparatura elektryczna rozdzielcza i sterownicza, 

instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, nawigacyjne i podobne instrumenty i przyrządy, urządzenia nadawcze 

telewizyjne i radiowe, urządzenia i aparaty dla telefonii i telegrafii przewodowej, leki i wyroby farmaceutyczne, maszyny 

biurowe i ich części, komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji, pestycydy i pozostałe środki 

agrochemiczne, substancje farmaceutyczne podstawowe, instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny, chemikalia 

fotograficzne, wyroby chemiczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, sprzęt medyczny i chirurgiczny oraz 

przyrządy ortopedyczne, kleje i żelatyny, nośniki informacji niezapisane, gotowe, olejki eteryczne, statki powietrzne i 

kosmiczne, materiały wybuchowe. 
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klasyfikacje stosowane w odniesieniu do wysoko rozwiniętych krajów są 

adekwatne do Polski, bądź innych krajów wciąż doświadczających poważnych 

zmian w strukturze przemysłu. Z pewnością dla krajów wysoko rozwiniętych, 

produkcja samochodów nie może być traktowana jako branża wysokich 

(zaawansowanych) technologii. Jednak dla Polski (i polskich regionów) 

pojawienie się samochodów na liście najważniejszych produktów w eksporcie  – 

było bardzo poważną zmianą jakościową (można ją określić rewolucją). Gdy 

zdamy sobie sprawę jak wygląda struktura eksportu Polski dzisiaj, i porównamy 

ją do stanu na początku transformacji, okazuje się że dokonał się swoisty „żabi 

skok‖. W tym kontekście produkcja samochodów w Polsce powinna zostać 

oceniona jako bardzo poważna zmiana strukturalna zasługująca na miano 

„rewolucji technologicznej‖. 

Jakie są konsekwencje zróżnicowanej struktury eksportu według proporcji 

czynników produkcji? Przede wszystkim wskazać należy na dużą stabilność 

wpływów ze sprzedaży produktów wysokich technologii. Popyt na nie jest 

bowiem mniej zależny od wahań cyklów koniunkturalnych. Po drugie, 

województwa z wysokim udziałem produktów pracochłonnych w eksporcie 

mogą utracić część z przewagi konkurencyjnej na rzecz krajów o niższych 

kosztach pracy (szczególnie w sytuacji, gdy wynagrodzenia w Polsce będą w 

najbliższych latach wzrastać, a nie „nadąży‖ za tym wzrost produktywności). Nie 

można jednakże jednoznacznie stwierdzić, że niski udział wyrobów high-tech 

czy medium-high-tech jest dowodem na niską konkurencyjność oferty 

eksportowej. Przewagę konkurencyjną budować można w oparciu o różne 

czynniki. Ponadto nawet w sektorach zaliczanych do niższych technologii 

wdrażane są innowacje, pozwalające skutecznie zaistnieć na rynkach 

zagranicznych i rozwijać eksport. 

 

5.3. ANALIZA PODOBIEŃSTWA STRUKTURY PRODUKTOWEJ 

EKSPORTU  

 

Jednym z ważniejszych wątków poruszanych w teorii optymalnych obszarów 

walutowych jest problem symetryczności szoków gospodarczych, 

doświadczanych przez podmioty uczestniczące w handlu zagranicznym. Bazując 

na współczynniku dywergencji Clarka, można wyciągać wnioski dotyczące 
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podobieństw struktury eksportu województw. W ten sposób uzyskujemy 

informacje o tym, które z województw mogą – ze względu na podobną (bądź 

różną) strukturę produktową – w bardziej lub mniej symetryczny sposób 

reagować na szoki popytowe ze strony rynków zagranicznych.  

W tabeli 3 (w aneksie) zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych 

obliczeń (macierz współczynników dywergencji Clarka). Kolorem czerwonym 

wyróżniono przypadki z największą wartością współczynnika Clarka – zatem 

wskazują one na największy stopień zróżnicowania struktury eksportu. Kolorem 

zielonym wyróżniono przypadki, gdy wartość współczynnika Clarka jest 

najniższa, co wskazuje na najmniejsze zróżnicowanie porównywanych struktur.  

Produktowa struktura eksportu województwa dolnośląskiego jest najbardziej 

podobna do woj. podkarpackiego oraz śląskiego, natomiast najbardziej różni się 

względem świętokrzyskiego. Kujawsko-pomorskie ma najbardziej zbliżoną 

strukturę eksportu do Wielkopolski, zachodniopomorskiego, Małopolski, 

lubelskiego oraz dolnośląskiego, najbardziej odmienną natomiast od 

świętokrzyskiego. Nie jest naszym celem szczegółowe omawianie wyników dla 

każdego z województw. Analiza tabeli 3 pozwala jednak na wysunięcie bardziej 

ogólnych wniosków: 

 

    województwem, którego struktura eksportu najbardziej różni się od 

pozostałych jest świętokrzyskie. Dla 12 województw współczynniki 

Clarka obliczone względem świętokrzyskiego przyjmują największe 

wartości, co oznacza, że struktura produktowa tych województw 

najbardziej różni się względem świętokrzyskiego. Natomiast struktura 

świętokrzyskiego (jako woj. bazowe) porównana z innymi 

województwami jest najbardziej podobna do lubelskiego, najmniej do 

mazowieckiego; 

    skala podobieństwa/dywergencji struktury eksportowej między 

województwami jest różna. Im większym eksporterem jest dany region 

(im większy ma udział w eksporcie Polski), tym różnica między 

maksymalną oraz minimalną wartością współczynnika Clarka – jest 

większa. Zatem największe zróżnicowania dotyczą województw: 

mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz 



I SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZYJECIEM EURO PRZEZ POLSKĘ W UJĘCIU 

REGIONALNYM 

 60 

śląskiego. W ich przypadku różnica między największą i najmniejszą 

wartością współczynnik Clarka względem pozostałych województw jest 

większa od 0,12. W przypadku natomiast województw odrywających 

mniejszą rolę w eksporcie Polski, zakres zróżnicowań jest znacznie 

mniejszy (warmińsko-mazurskie, lubuskie, opolskie, świętokrzyskie). 

Warto nadmienić, że współczynnik dywergencji Clarka nadaje 

relatywnie większą rangę różnicy elementów o małych udziałach 

(Wyżnikiewicz, 1987, s. 67). 

 

Do problemu podobieństwa/dywergencji struktur eksportu województw podejść 

można także w inny sposób. Współczynniki Clarka obliczone zostały dla 

województw – względem Polski. Struktura produktowa eksportu każdego z 

województw porównywana jest zatem do struktury bazowej – eksportu Polski 

ogółem lub eksportu Polski do strefy euro. Wyniki przedstawia wykres 13.  

 
Wykres 13. Współczynnik dywergencji Clarka ilustrujący 
zróżnicowanie struktury produktowej eksportu (wg 4-cyfrowych 
PKWiU)  poszczególnych województw względem struktury eksportu 
Polski ogółem oraz względem struktury eksportu do strefy euro 
(2006 rok) 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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Analizując wykres 13, pamiętać należy o tym, że im większy udział dane 

województwo ma w ogólnokrajowym eksporcie, tym bardziej kształtuje obraz 

całości i – tym samym – od całości mniej się różni. Do struktury eksportu Polski 

ogółem, najbardziej zbliżony jest eksport Mazowsza oraz Wielkopolski. 

Relatywnie duże podobieństwo charakterystyczne jest też dla małopolskiego, 

łódzkiego i dolnośląskiego. Z drugiej strony, do grupy województw o najbardziej 

odmiennej strukturze eksportu od Polski ogółem zaliczamy: świętokrzyskie, 

warmińsko-mazurskie oraz lubuskie. 

Bardzo podobnie kształtują się wyniki obliczeń dotyczące zróżnicowania 

struktury produktowej eksportu do krajów strefy euro. Do struktury eksportu 

Polski do strefy euro najbardziej zbliżony jest eksport Mazowsza oraz 

Wielkopolski. Relatywnie duże podobieństwo charakterystyczne jest też dla 

dolnośląskiego, małopolskiego i łódzkiego. Z drugiej strony, do grupy 

województw o najbardziej odmiennej strukturze eksportu Polski do strefy euro 

zaliczamy: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie. 

Rekapitulując, stwierdzić należy, że zróżnicowanie struktury produktowej 

eksportu – zilustrowane przy pomocy współczynnika dywergencji Clarka – 

wskazuje na potencjalny problem niesymetryczności reakcji gospodarek 

poszczególnych województw na szoki ze strony rynków zagranicznych 

(popytowe). Przedstawione powyżej wyniki analizy – przeprowadzonej przy 

pomocy dwóch metod – potwierdzają, że ze względu na różne struktury 

produktowe eksportu, ryzyko wystąpienia asymetrycznych regionalnych szoków 

istnieje. Jak jednak wiadomo, wśród ekonomistów nie ma jednomyślności w 

kwestii tego, jaki jest wpływ procesów integracji na nie/symetryczność szoków. 

Z jednej strony, integracja gospodarcza prowadzi do wzrostu intensywności 

handlu wewnątrzgałęziowego, czyli do upodabniania/nakładania się struktur 

handlu – co prowadzi do wzrostu symetryczności szoków. Z drugiej strony nowa 

geografia ekonomiczna mówi nam, że integracja poprzez zniesienie barier w 

handlu i korzyści skali prowadzi do wzrostu koncentracji produkcji – zatem 

asymetryczność szoków rośnie. 

Podsumowując analizę dotyczącą wymiany handlowej województw można 

stwierdzić, że literatura poświęcona problematyce integracji walutowej – 

zarówno w wymiarze teoretycznym jak i empirycznym – daje nam dosyć 

klarowny obraz konsekwencji przyjęcia euro w miejsce waluty narodowej. Wiele 
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kwestii jest jednak dyskusyjnych, a sam proces integracji walutowej 

rozpatrywany jest – nie bez powodu – w kontekście teorii gier, przy czym lista 

czynników, które złożyły się na to, że integracja walutowa nie była grą zaliczaną 

do kooperatywnych – jest dosyć długa (Molle, 2000, s. 412).  

Jednakże Polska – w traktacie o przystąpieniu do UE – zobowiązała się do 

wejścia do unii walutowej. Wiązać się będą z tym określone korzyści oraz koszty 

(zagrożenia). Z całą stanowczością podkreślić należy, że ich charakter oraz skala 

nie będą jednakowe dla wszystkich uczestników życia gospodarczego. Przede 

wszystkim warto zwrócić uwagę na znaczne regionalne zróżnicowania handlu 

zagranicznego. Dotyczą one wielu kwestii, np. siły powiązań handlowych z 

różnymi rynkami, struktury produktowej, zaawansowania technologicznego, 

dynamiki zmian itp. Co więcej, w ostatnich latach w związku z tzw. efektem 

poruszenia, spowodowanym akcesją do UE w handlu zagranicznym badanym na 

poziomie województw widać bardzo poważne zmiany, będące 

odzwierciedleniem odmiennych profili gospodarczych województw oraz ich 

konkurencyjności.  

Wśród czynników determinujących eksport na poziomie regionalnym, wymienia 

się zasadniczo uwarunkowania wewnętrzne (czyli tzw. bazę eksportową) oraz 

zewnętrzne (przede wszystkim popyt zagranicy). W praktyce, wartość, struktura i 

inne cechy eksportu regionu kształtowane są przez jedne i drugie. Baza 

eksportowa niewątpliwie określa ofertę produktową województw. Badania 

struktury eksportu województw nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości (np. 

podstawą eksportu województwa pomorskiego są statki, wschodnie 

województwa Polski specjalizują się w eksporcie artykułów rolno-spożywczych 

itp.). Baza eksportowa podlega oczywiście ewolucji. W wyniku realizowanych 

nowych inwestycji i zachodzących procesów modernizacyjnych konkurencyjność 

tej bazy zmienia się. Ponadto, ze względu na bardzo wysoki udział firm z 

kapitałem zagranicznym w polskim eksporcie oraz zróżnicowania w zakresie 

regionalnej atrakcyjności inwestycyjnej, w nadchodzących latach można 

spodziewać się dalszych dynamicznych zmian w eksporcie. Wszystko wskazuje 

bowiem na to, że napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski 

utrzyma się na wysokim poziomie. 

Specyfika bazy eksportowej przekłada się na różne zaangażowanie firm z 

poszczególnych województw w polski eksport. Największymi eksporterami są: 
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mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie oraz małopolskie. 

Są to jednocześnie regiony, w których eksport charakteryzuje się relatywnie dużą 

dynamiką wzrostu. Należy zatem stwierdzić, że w ostatnich latach eksport 

podlega coraz większej koncentracji. W 2006 roku na 6 województw zaliczanych 

do grona największych eksporterów przypadało 75% eksportu Polski. 

Jednym z ważniejszych wątków poruszanych w teorii optymalnych obszarów 

walutowych jest stopień otwarcia gospodarek. Gdy przyjrzymy się jak kwestia ta 

kształtuje się w odniesieniu do polskich województw, okazuje się, że wraz z 

upływem czasu, otwarcie na handel zagraniczny wzrosło. Dowodem na to jest 

wzrost wartości eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz relacji 

wartości eksportu do regionalnego PKB i produkcji sprzedanej przemysłu 

(traktowanej jako sektor tradables). W latach 1999-2006 otwarcie na handel 

uległo zasadniczym zmianom. Zmieniły się też pozycje poszczególnych 

województw na listach rankingowych. Znaczna część firm niezdolnych do 

funkcjonowania w warunkach gospodarki otwartej i sprostania presji konkurencji 

międzynarodowej została wyeliminowana z rynku. Z drugiej strony proces 

liberalizacji doprowadził do otwarcia rynków zagranicznych, likwidując lub 

łagodząc istniejące wcześniej bariery i granice. Ułatwiło to polskim firmom 

eksport, z drugiej jednak strony umożliwiło konkurentom zagranicznym sprzedaż 

na polski rynek. Różne są też zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw 

zlokalizowanych w województwach. Firmy, które wcześniej unowocześniły park 

maszynowy, zwiększyły atrakcyjność oferowanych produktów – łatwiej i 

szybciej zwiększyły eksport. Istotne były też takie czynniki, jak obecność w 

regionie firm z kapitałem zagranicznym (mających większe doświadczenie w 

zagranicznej ekspansji), przygraniczne położenie, czy – zgodnie z zasadą 

kumulatywnej przyczynowości – wcześniejsze, dobrze ugruntowane kontakty 

handlowe (które później zaowocowały rozwojem dalszej współpracy). 

Najwyższą wartością eksportu per capita charakteryzuje się dolnośląskie (blisko 

3,7 tys. euro). Do województw z bardzo wysokim eksportem per capita (około 3 

tys. euro) zaliczają się także: śląskie, pomorskie, wielkopolskie oraz 

mazowieckie. Wartość najniższa (poniżej tysiąca euro) charakterystyczna jest 

natomiast dla: lubelskiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego. Relacja eksportu 

do produkcji sprzedanej przemysłu w 2006 roku najwyższa była dla 

województwa dolnośląskiego (65%). Wysoka była również dla województw: 

lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego. Najniższa natomiast dla: 
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świętokrzyskiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego i opolskiego. Z kolei 

relacja wartości eksportu do PKB najwyższa jest (ponad 30 %) dla województw: 

dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego; 

najniższa dla: lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego 

(poniżej 20%). 

Na handel zagraniczny województw wpływają też inne – „dalsze‖ czynniki. Nie 

sposób nie wspomnieć o konkurencji ze strony chińskich produktów, z jaką 

spotykają się polscy dostawcy na wielu rynkach zbytu. Ta konkurencja będzie 

coraz większa. Z drugiej jednak strony, część zagranicznych odbiorców zaczyna 

doceniać solidność, trwale wysoką jakość i systematyczność dostaw ze strony 

eksporterów spoza Chin, w tym z Polski. I to jest szansą dla polskich 

przedsiębiorstw (Gawlikowska-Hueckel, Umiński, 2007b, s. 119). Jej pełne 

wykorzystanie zależeć będzie jednak od tego, czy eksportujące firmy obiorą 

drogę konkurowania przez niskie koszty, czy przez innowacje. W przypadku 

wielu produktów, konkurowanie tylko i wyłącznie poprzez koszty jest skazane na 

porażkę, gdyż wyroby z Chin i Dalekiego Wschodu prawdopodobnie okażą się 

bezkonkurencyjne. Konkurowanie przez innowacyjność i budowanie pozycji 

rynkowej w oparciu o coraz nowocześniejsze technologie stwarza natomiast 

szansę na długofalowe zbudowanie solidnej pozycji na rynku
20

. Analiza struktury 

eksportu według proporcji czynników produkcji jest bardzo trudna, przede 

wszystkim ze względu na brak jednej, uniwersalnej klasyfikacji. Biorąc pod 

uwagę klasyfikację OECD, najwyższy udział dóbr wysokich technologii 

charakterystyczny jest dla eksportu dwóch województw: mazowieckiego oraz 

pomorskiego (odpowiednio 17,4% oraz  16,6%). Wyższy od średniej dla Polski 

udział produktów high-tech dotyczy też podkarpackiego. Udziały najniższe 

(poniżej 1%) charakterystyczne są dla województw świętokrzyskiego, śląskiego, 

lubuskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego. 

Największe znaczenie produktów średnio-wysokich technologii występuje w 

województwach: śląskim, wielkopolskim oraz małopolskim. Gdy przyjrzymy się 

strukturze eksportu według klasyfikacji WIFO1, uzyskamy odmienny obraz. 

Największy udział dóbr intensywnych technologicznie dotyczy śląska, 

wielkopolski oraz podobnie jak według klasyfikacji OECD Mazowsza i 

Pomorza. Wysoko w rankingu stoją także podkarpackie i dolnośląskie. 

                                                                                                                                    

20 Warto przypomnieć znany z literatury tzw. paradoks Kaldora, odnoszący się do poza kosztowych czynników 

konkurencyjności. Otóż wzrostowi kosztów pracy mogą towarzyszyć rosnące udziały w rynku, jednak warunkiem tego są 

inwestycje w innowacje i nowoczesne technologie (szerzej: Fagerberg, 1996). 
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W literaturze integracji walutowej szeroko omawianą kwestią jest podobieństwo 

struktur gospodarczych, ze względu na charakter możliwych reakcji gospodarek 

na szoki. Analiza podobieństw struktury produktowej eksportu wskazuje, że do 

eksportu Polski najbardziej zbliżony jest eksport Mazowsza oraz Wielkopolski. 

Relatywnie duże podobieństwo charakterystyczne jest też dla małopolskiego, 

łódzkiego i dolnośląskiego. Z drugiej strony, do grupy województw o najbardziej 

odmiennej strukturze eksportu względem Polski ogółem zaliczamy: 

świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz lubuskie. 

Analiza struktury eksportu polskich regionów pozwala na weryfikację często 

przytaczanej w teorii handlu tezy. Formułuje ona prawidłowość, że gospodarki 

regionalne „ciążą‖ w kierunku – najbliższych im geograficznie – rynków zbytu. 

Wysoki udział UE w eksporcie takich województw jak dolnośląskie, lubuskie, 

opolskie, śląskie oraz wielkopolskie zdaje się potwierdzać tę tezę. Warto 

zauważyć, że również w przypadku Pomorza Zachodniego rola UE jako rynku 

zbytu jest stosunkowo wysoka. Dowodem na to są ponadto intensywne oraz 

bardzo intensywne powiązania handlowe województw zachodnich (dolnośląskie, 

lubuskie, opolskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie) z Niemcami, 

województw północnych (Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury) z 

Danią i Szwecją. Symptomatyczne są także słabe powiązania eksportowe 

dolnośląskiego czy lubuskiego ze Skandynawią, co jest zrozumiałe, z punktu 

widzenia teorii grawitacji, gdyż województwa te ciążą w handlu ku Niemcom. 

W 2006 roku znaczenie krajów strefy euro w eksporcie województw największe 

było (powyżej 60%) w: lubuskim, opolskim, na Śląsku oraz Dolnym Śląsku; 

najniższe natomiast w przypadku pomorskiego. Wyraźna jest prawidłowość, że 

duże znaczenie krajów strefy euro dotyczy województw usytuowanych w 

zachodniej oraz południowo-zachodniej części Polski. Firmy z tych województw 

mają bardzo silne relacje handlowe z krajami UE, zwłaszcza z Niemcami. Są to 

przede wszystkim duże, dynamicznie rozwijające się województwa, gdzie 

rejestrowany jest znaczny napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich. 
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6. ZBIEŻNOŚĆ CYKLI KONIUNKTURALNYCH 

 

Porównanie kształtowania się zatrudnienia w poszczególnych województwach i 

w Polsce na tle strefy euro zilustrowano na wykresie 14. Z wykresu tego można 

wyciągnąć wniosek o znacznej rozbieżności pomiędzy wszystkimi 

województwami a strefą euro. Po pierwsze, wahania zatrudnienia w polskich 

województwach charakteryzowały się, na tle strefy euro, zdecydowanie wyższą 

amplitudą. Co więcej, wykorzystane dane sugerują występowanie w latach 1995-

2007 licznych zaburzeń w poziomie zatrudnienia w przypadku większości 

województw. Można jednak przypuszczać, że swój udział w zilustrowanym na 

wykresie 14 przebiegu badanej zmiennej w województwach mają nie tylko 

gwałtowne zmiany strukturalne, ale także problemy związane z danymi 

statystycznymi (np. zmiany metodologii)
21

.  

O tym, że polski rynek pracy charakteryzował się (szczególnie w latach 90.) 

odmiennymi tendencjami w zakresie zatrudnienia i bezrobocia przekonują liczne, 

wcześniejsze analizy polskiego rynku pracy (por. np. Kryńska, 2001, 2004, a 

także badania powstałe w ramach projektu Regionalne Zróżnicowanie Rynku 

Pracy, pod kierownictwem U. Sztanderskiej i M. Sochy). W badaniach tych 

wskazuje się na występowanie takich zjawisk, jak proces redukcji bezrobocia 

ukrytego, „efekt gąbki‖
22

 w sektorze rolniczym na terenach wschodniej Polski, 

czy procesy migracyjne. Ponieważ zjawiska te nie są ściśle związane z cyklem 

koniunkturalnym, to najprostsza z metod badania stopnia zsynchronizowania 

cyklicznego, czyli wnioskowanie na podstawie korelacji stóp wzrostu 

zatrudnienia (Fatas, 1996), niesie w przypadku Polski, zbyt duże 

prawdopodobieństwo błędu. 

                                                                                                                                    

21 Najbardziej ewidentnym (chociaż nie jedynym) przykładem jest odnotowany w danych GUS spadek zatrudnienia w 

województwie śląskim o prawie 400 tys. osób w czwartym kwartale 1999 w stosunku do trzeciego kwartału tego roku. 

Spadku tego nie można wytłumaczyć nawet zmianami zatrudnienia w górnictwie, które w całym 1999 spadło o ok. 35 

tysięcy osób. 

22 Ang.: sponge effect. Zjawisko absorpcji osób bezrobotnych przez prywatne rolnictwo, działające według zasad 

gospodarki naturalnej - w Polsce obserwowane szczególnie na terenach wschodnich (szerzej: Kwiatkowski, et. al., 2003). 
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Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych polskich województw z Polską i 

strefą euro została przeprowadzona (jak już wspomniano w części 3) w oparciu o 

cykliczne komponenty liczby pracujących, wyodrębnione filtrem C-F
23

.  

W tabeli 4 przedstawiono wyniki testu pierwiastka jednostkowego ADF dla 

poziomów i pierwszych przyrostów liczby pracujących. Na podstawie tych 

wyników można wyciągnąć wniosek, że w większości przypadków szeregi 

czasowe są przyrostostacjonarne. Dlatego też cykliczny komponent badanej 

zmiennej wyodrębniono filtrem C-F, w jego wersji I(1). Przyjęte zostało ponadto 

założenie, że długość cyklu to wahania o długości od 1,5 roku (6 kwartałów) do 

10 lat (40 kwartałów). 

Na wykresie 15 porównano przebieg składowych cyklicznych liczby pracujących 

w poszczególnych województwach na tle Polski. W przypadku większości 

województw można zauważyć większą amplitudę wahań badanej zmiennej, 

chociaż należy pamiętać o problemach związanych z danymi statystycznymi, 

widocznych przede wszystkim w województwach: śląskim, pomorskim, czy 

opolskim. 

Jak wynika z tabeli 5, pod względem kształtowania się cyklicznych wahań liczby 

pracujących najbardziej podobne do Polski jako całości okazało się 

województwo mazowieckie (współczynnik korelacji 0,92), co po części może 

być spowodowane wysokim udziałem tego województwa w zatrudnieniu Polski. 

Generalnie wyższe współczynniki korelacji cyklicznych komponentów 

zatrudnienia z Polską można zaobserwować między województwami położonymi 

w zachodniej części kraju: dolnośląskim (0,86) i lubuskim (0,84), które 

charakteryzują się relatywnie nowoczesną strukturą zatrudnienia (por. np. 

Tokarski, 2005, s. 162-175). Do województw o raczej silnej synchronizacji z 

Polską jako całością zaliczyć należy ponadto: warmińsko-mazurskie, lubelskie, 

zachodniopomorskie, łódzkie oraz pomorskie. Najniższe współczynniki korelacji 

osiągnięto z kolei w przypadku dwóch województw położonych we wschodniej 

części kraju: podkarpackiego i podlaskiego. Warto jednak podkreślić, że trudno, 

w przypadku polskich województw, byłoby obronić hipotezę o związku między 

podobieństwem struktury tworzenia wartości dodanej a synchronizacją 

cyklicznych wahań zatrudnienia. 

                                                                                                                                    

23 Przyjęcie podobnych założeń umożliwiło ponadto porównanie stopnia synchronizacji wahań zatrudnienia między 

województwami a Polską i strefą euro z jednej strony a ustaloną przez Skrzypczyńskiego (2008) zbieżnością wahań PKB i 

produkcji przemysłowej między Polską i innymi krajami europejskimi a strefą euro z drugiej strony. 
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Wykres 16 ilustruje z kolei przebieg składowych cyklicznych liczby pracujących 

w poszczególnych województwach oraz w Polsce na tle strefy euro. Już pobieżna 

analiza tego wykresu skłania do wyciągnięcia wniosku o zdecydowanie wyższej 

amplitudzie cyklu zatrudnienia w każdym województwie, w porównaniu do 

strefy euro.  

Ogólny współczynnik korelacji równoczesnej cyklicznego komponentu liczby 

pracujących między Polską a strefą euro jest relatywnie niski i wynosi ok. 0,09 

(por. tab. 5), co jest wartością niższą niż współczynniki korelacji otrzymywane w 

innych badaniach, opartych na danych dotyczących produkcji przemysłowej lub 

PKB (por. np. Skrzypczyński, 2008). Niemniej jednak, jest to wartość nieco 

wyższa od współczynnika korelacji cyklicznych komponentów stopy bezrobocia 

między Polską a strefą euro, uzyskanego przez Adamowicz et al. (2008), wyniósł 

0,04. 

Kilku zaskakujących wniosków dostarcza porównanie współczynników korelacji 

między poszczególnymi województwami a strefą euro. Po pierwsze, najbardziej 

zsynchronizowane okazało się być województwo podlaskie (współczynnik 

korelacji równy 0,75), charakteryzujące się relatywnie przestarzałą strukturą 

zatrudnienia. Średnią siłę związku cyklicznych komponentów zatrudnienia 

charakteryzowały się z kolei województwa: małopolskie (0,57) oraz 

świętokrzyskie (0,53), które także nie należą do regionów najbardziej podobnych 

do strefy euro pod względem struktury gospodarczej (także zatrudnienia). W 

kilku przypadkach uzyskano też ujemne współczynniki korelacji, w tym 

najwyższe dla śląskiego (-0,55) i podkarpackiego (-0,50). Pierwsze z 

wymienionych województw wyróżnia się bardzo wysokim stopniem specjalizacji 

i nietypową (zarówno na tle strefy euro, jak i Polski) strukturą zatrudnienia oraz 

tworzenia wartości dodanej. Podkarpackie natomiast jest województwem o 

dużym udziale rolnictwa w zatrudnieniu, którego cykl w zakresie zatrudnienia 

charakteryzuje się (jak wspomniano wcześniej), praktycznie brakiem związku z 

cyklem Polski. Ogólnie można jednak wysunąć hipotezę, że nie ma silnego 

związku pomiędzy podobieństwem struktury tworzenia WDB a 

zsynchronizowaniem cyklicznych wahań zatrudnienia między województwami a 

strefą euro. 

Z tabeli 5 można zatem wyciągnąć wnioski, że (po pierwsze) w większości 

wypadków cykle koniunkturalne województw są znacznie lepiej dopasowane do 
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cyklu Polski oraz (po drugie), zróżnicowanie województw pod względem 

synchronizacji ze strefą euro jest bardzo duże. Podobnym lub wyższym niż z 

Polską stopniem zsynchronizowania ze strefą euro charakteryzują się, w świetle 

uzyskanych wyników, województwa: kujawsko-pomorskie, małopolskie, 

podlaskie oraz świętokrzyskie.  

Nieco bardziej pogłębionych informacji dostarczają cross-korelogramy, 

zilustrowane na wykresach 17 (punkt odniesienia: Polska) i 18 (punkt 

odniesienia: strefa euro). Z wykresu 17 wynika między innymi, że w przypadku 

większości województw cykl koniunkturalny przebiega równocześnie z cyklem 

Polski. Do tej grupy należą: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, lubuskie, 

mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Cykl 

województw opolskiego i podkarpackiego jest w stosunku do Polski 

wyprzedzający, natomiast opóźnienie cyklu względem Polski zaobserwowano w 

województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i 

wielkopolskim, przy czym w ostatnim z wymienionych województw 

współczynniki korelacji w ogóle nie osiągają wysokich wartości. 

Analizując wykres 18 można z kolei stwierdzić, że potwierdził się uzyskiwany w 

innych badaniach wniosek o wyprzedzającym względem strefy euro cyklu w 

Polsce (por. np. Adamowicz, et al., 2008, Skrzypczyński, 2008). W niniejszej 

analizie najwyższy współczynnik korelacji uzyskano dla wyprzedzenia o około 

7-8 kwartałów. Biorąc pod uwagę fakt, że wyprzedzenie pod względem 

cyklicznych wahań produkcji jest nieco mniejsze (5-6 kwartałów wg 

Skrzypczyńskiego, 2008), może to świadczyć o procesie „uczenia się‖ 

przedsiębiorstw, które z pewnym opóźnieniem dostosowują zatrudnienie do 

zmian produkcji. Wyprzedzający, w stosunku do strefy euro, charakter 

cyklicznych wahań zatrudnienia zaobserwowano w większości województw. 

Wyjątkiem jest tu kujawsko-pomorskie (opóźnienie względem strefy euro), a 

także województwa śląskie i podkarpackie, których cykle wydają znajdować się 

w przeciwfazie cyklu strefy euro. Województwo podlaskie, które jest opóźnione 

w stosunku do cyklu Polski, w efekcie bardzo dobrze natomiast wpisywało się w 

badanym okresie w cykl strefy euro. 

Podsumowując, z analizy zbieżności cyklicznych wahań liczby pracujących 

wynika, że województwa na ogół są lepiej zsynchronizowane z cyklem Polski niż 

z cyklem strefy euro, co jest wnioskiem oczekiwanym. Warto jednak zauważyć, 
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że województwa: kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie oraz 

świętokrzyskie są podobnie bądź w bardziej dopasowane do strefy euro niż do 

Polski jako całości. Potwierdziła się hipoteza o wyprzedzającym, w stosunku do 

strefy euro, charakterze cyklu koniunkturalnego w Polsce, który jest 

obserwowany w przypadku większości województw. Inną konkluzją zbieżną z 

wcześniej uzyskiwanymi wynikami jest wniosek, że amplitudy wahań 

cyklicznych wydają się być zdecydowanie większe w polskich województwach, 

w porównaniu do strefy euro. 

Województwa zsynchronizowane ze strefą euro mogą liczyć na antycykliczną 

politykę pieniężną, natomiast województwa zsynchronizowane z Polską jako 

całością będą doświadczały stabilizującej wahania koniunkturalne polityki 

fiskalnej (o ile będzie ona adekwatna dla całej gospodarki). W najlepszej sytuacji 

są województwa zsynchronizowane zarówno ze strefą euro jak i z Polską, gdyż 

zarówno polityka pieniężna jak i polityka fiskalna będzie w ich przypadku 

oddziaływać antycyklicznie. Do takich województw zaliczyć można: łódzkie, 

małopolskie i być może świętokrzyskie. Województwa niezsynchronizowane z 

Polską i strefą euro (dotyczy to zwłaszcza podkarpackiego) są potencjalnie w 

najgorszej sytuacji. Przy założeniu, że polityka makroekonomiczna będzie 

prowadzona racjonalnie (antycyklicznie), województwa takie nie mogą liczyć na 

stabilizację wahań koniunkturalnych ze strony polityki fiskalnej i monetarnej. 

 

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Polskie województwa charakteryzują się wyraźnym zróżnicowaniem w zakresie 

czynników, od których zależy bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do 

strefy euro, tymczasem aspekt regionalny w dotychczasowych analizach, 

uwzględniających kontekst przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty, był do tej 

pory właściwie nieobecny. Po części brak takich badań w niektórych obszarach 

może być usprawiedliwiany problemami związanymi z danymi statystycznymi 

na poziomie województw, co znacznie utrudnia poprowadzenie rzetelnej analizy, 

na podstawie której można wnioskować o przestrzennym rozmieszczeniu 

(potencjalnych) korzyści i kosztów przyjęcia euro przez Polskę.  
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Odmienność struktur gospodarczych województw jest oczywiście większa w 

odniesieniu do strefy euro niż na tle Polski jako całości i w bilansie kosztów i 

korzyści akcesji do strefy euro musi być zapisana po stronie kosztów. Co jednak 

ciekawe, to wcale nie województwa słabiej rozwinięte, położone we wschodniej 

części kraju, będą w największym stopniu narażone na szoki asymetryczne. 

Większym problemem może okazać się wysoka specjalizacja województwa 

śląskiego oraz stosunkowo odległa od strefy euro struktura gospodarcza 

wielkopolskiego i mazowieckiego. Relatywnie najbardziej zbliżoną do strefy 

euro strukturą gospodarczą charakteryzują się regiony położone w części 

północnej i zachodniej, oraz częściowo południowej, w tym województwa: 

pomorskie, małopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, w dalszej 

kolejności, lubuskie oraz warmińsko-mazurskie. 

Podsumowując analizy dotyczące wymiany handlowej województw stwierdzić 

należy, że trudno o jednoznaczną ocenę pozycji województw ze względu na 

handel zagraniczny – w kontekście rozważań na temat integracji walutowej 

Polski ze strefą euro. Teoria optymalnych obszarów walutowych nie daje nam 

jednego kryterium „kwalifikowalności‖. Zasadniczo stwierdzić można, że 

największe korzyści z wejścia do strefy euro będą udziałem województw 

charakteryzujących się wysokim stopniem otwarcia, który dowodzi, że 

producenci są w stanie znaleźć nabywców na wytwarzane przez siebie dobra na 

konkurencyjnych rynkach zagranicznych, co potwierdza atrakcyjność oferty 

produkcyjnej i eksportowej regionu, i tym samym jest dowodem na wysoką 

zdolność do sprzedaży
24

. Istotny jest także wysoki udział krajów UE w eksporcie. 

Pod tym względem dostrzegamy poważne różnice między województwami, co 

wynika z odmiennych struktur przemysłu (baza eksportu) oraz z „ciążenia‖ ku 

„bliskiej zagranicy‖. Docelowo, wszystkie kraje UE – za wyjątkiem tych, którym 

przyznano klauzulę „opt – out‖ – powinny wejść do strefy euro. Wysoka 

intensywność powiązań handlowych z UE wskazuje zatem na potencjalnie 

wysokie korzyści ze stabilizacji walutowej. Warto też wspomnieć o roli firm z 

przewagą kapitału zagranicznego w eksporcie (silna pozycja lubuskiego, 

wielkopolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego). Firmy z 

udziałem kapitału zagranicznego charakteryzują się dużymi możliwościami 

eksportowymi. Wpływają zatem na aktualny i przyszły potencjał eksportowy 

województw. To przede wszystkim ich aktywność kształtować będzie bazę 

                                                                                                                                    

24 Jest to zatem miara informująca pośrednio także o konkurencyjności eksportu. 
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eksportową województw. Można też jako kryterium przyjąć różnice w strukturze 

produktowej eksportu poszczególnych województw względem Polski, oraz 

strukturze produktowej eksportu do strefy euro. Jest to nawiązanie do koncepcji 

optymalnych obszarów walutowych i warunku podobieństwa struktur, co 

determinuje zakres symetryczności ewentualnych szoków.  

Zbieżność regionalnych cykli koniunkturalnych w Polsce ze strefą euro powinna 

być oceniana z wielką ostrożnością, z kilku powodów. Po pierwsze, cykliczne 

wahania liczby pracujących (chociaż często wykorzystywane w tego typu 

analizach na poziomie regionalnym) nie są najlepszą zmienną aproksymującą 

cykl koniunkturalny. Po drugie, w Polsce w okresie objętym badaniem rynek 

pracy charakteryzował się wieloma zaburzeniami związanymi z przemianami 

strukturalnymi, które dodatkowo występowały z różnym  przestrzennym 

nasileniem. Po trzecie, dane statystyczne dotyczące liczby pracujących na 

poziomie województw są obarczone błędami. Po czwarte, okres, dla którego 

dane te są dostępne, jest wciąż relatywnie krótki. W miarę upływu czasu i 

pojawiania się kolejnych danych, podejmowane będą z pewnością próby analizy 

synchronizacji cykli koniunkturalnych województw ze strefą euro przy pomocy 

innych zmiennych, takich jak PKB i produkcja przemysłowa. W świetle 

uzyskanych wyników można jednak stwierdzić, że w przypadku większości 

województw ryzyko procykliczności wspólnej polityki pieniężnej w 

początkowym okresie po akcesji Polski do strefy euro będzie większe. Ważne 

jednak, że nie można potwierdzić obaw, iż wzrost zagrożenia szokami dotknie w 

większym stopniu regiony słabiej rozwinięte, i tym samym doprowadzi do 

pogłębienia regionalnych dysproporcji w zakresie poziomu rozwoju 

gospodarczego. 
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Tabela 3: Macierz współczynników dywergencji Clarka obliczonych 
dla struktury eksportu województw według PKWiU w 2006 roku 
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Wykres 5: Udział krajów strefy euro w eksporcie województwa 
ogółem w roku 1999 oraz 2006 (%) 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykres 6. Dynamika wzrostu eksportu do krajów strefy euro oraz 
spoza strefy euro w latach 1999-2006 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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Wykres 14. Liczba pracujących w poszczególnych województwach 
na tle liczby pracujących w strefie euro (dane odsezonowane) 
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Tabela 4. Test ADF dla liczby pracujących, 1995.1-2007.4 
 

 

p-value 

(poziom) Opóźnienie  

p-value 

(pierwsza 

różnica) Opóźnienie 

Strefa euro (13)  0.9999 1 Strefa euro (13)  0.4506 1 

Polska  0.8186 3 Polska  0.1102 2 

Dolnośląskie  0.8021 1 Dolnośląskie  0.0000 0 

Kujawsko-

pomorskie  0.2882 2 

Kujawsko-

pomorskie  0.0004 1 

Lubelskie  0.7090 4 Lubelskie  0.0004 3 

Łódzkie  0.8805 2 Łódzkie  0.0401 3 

Lubuskie  0.9418 0 Lubuskie  0.0000 0 

Mazowieckie  0.9090 0 Mazowieckie  0.0000 0 

Małopolskie  0.5785 0 Małopolskie  0.0002 1 

Opolskie  0.5718 0 Opolskie  0.0000 0 

Podkarpackie  0.7368 0 Podkarpackie  0.0000 0 

Podlaskie  0.5762 3 Podlaskie  0.0029 2 

Pomorskie  0.7122 0 Pomorskie  0.0000 0 

Śląskie  0.6754 0 Śląskie  0.0000 0 

Świętokrzyskie  0.6686 0 Świętokrzyskie  0.0000 0 

Wielkopolskie  0.7979 2 Wielkopolskie  0.0000 1 

Warmińsko-

mazurskie  0.8423 5 

Warmińsko-

mazurskie  0.0965 4 

Zachodniopomorskie  0.4736 0 Zachodniopomorskie  0.0000 1 
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Wykres 15. Składowe cykliczne liczby pracujących w Polsce i 
poszczególnych województwach 
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Wykres 16. Składowe cykliczne liczby pracujących w strefie euro i 
poszczególnych województwach 
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Tabela 5. Korelacje równoczesne cyklicznych komponentów 
zatrudnienia między poszczególnymi województwami, Polską i 
strefą euro 
 

EUR PL DOL KPM LBL LOD LUB MAZ MLP OPO PDK PDL POM SLA SWK WLP WMZZPM

EUR 1

PL 0,09 1

DOL -0,12 0,859 1

KPM 0,282 0,246 -0 1

LBL 0,207 0,687 0,56 -0,03 1

LOD 0,355 0,648 0,45 0,57 0,34 1

LUB -0,08 0,839 0,87 0,01 0,7 0,4 1

MAZ 0,212 0,92 0,7 0,31 0,58 0,61 0,71 1

MLP 0,572 0,459 0,51 0,01 0,19 0,35 0,29 0,45 1

OPO 0,041 0,249 0,25 0,21 -0 0,32 -0,05 0,17 0,49 1

PDK -0,5 0,037 0,15 0,21 -0,2 0 0,02 -0,12 -0,28 -0,1 1

PDL 0,746 0,153 -0,1 0,13 0,46 0,34 -0 0,24 0,27 -0 -0,4 1

POM 0,275 0,627 0,29 0,12 0,7 0,23 0,51 0,67 0,09 -0,2 -0,2 0,29 1

SLA -0,55 0,288 0,15 -0,23 0,34 -0,25 0,37 0,27 -0,5 -0,3 0,08 -0,3 0,56 1

SWK 0,534 0,377 0,22 0,53 0,03 0,6 -0,03 0,36 0,67 0,69 0,01 0,28 0,07 -0,55 1

WLP 0,197 0,277 0,35 0,41 -0,2 0,57 0,06 0,17 0,56 0,49 0,29 -0 -0,3 -0,66 0,69 1

WMZ 0,315 0,73 0,68 0,11 0,45 0,73 0,57 0,67 0,66 0,35 -0,2 0,36 0,17 -0,23 0,45 0,58 1

ZPM -0,07 0,667 0,63 -0,12 0,69 0,15 0,83 0,6 0,11 -0,2 -0,2 0,11 0,56 0,52 -0,3 -0,2 0,5 1  
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Wykres 17. Graficzna ilustracja cross-korelogramów cyklicznych 
komponentów liczby pracujących w poszczególnych 
województwach i Polsce 
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Wykres 18. Graficzna ilustracja Cross-korelogramów cyklicznych 
komponentów liczby pracujących w poszczególnych 
województwach i strefie euro 
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PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY  
PRZYGOTOWAŃ SŁOWACJI DO ZAMIANY 
WALUTY KRAJOWEJ NA EURO1 

 
ANNA GÓRSKA 
WERONIKA LIP 
MAŁGORZATA SIEMASZKO 

 

STRESZCZENIE 

 

Materiał przedstawia obecny stan przygotowań Słowacji do przyjęcia euro z 

dniem 1 stycznia 2009 r. Autorzy skupili się na prawnych, instytucjonalnych i 

praktyczno-logistycznych aspektach tych przygotowań, a także na prowadzonych 

w Słowacji działaniach informacyjnych. W opracowaniu prześledzono ponadto 

kształtowanie się słowackiej opinii publicznej w zakresie postrzegania nowej 

waluty. Intencją autorów nie było omawianie ekonomicznych aspektów procesu 

integracji walutowej Słowacji, np. wyzwań, jakim musiała sprostać Słowacja, 

aby spełnić kryteria zbieżności. Na końcu materiału przedstawiono 

podsumowanie dotychczasowych doświadczeń Słowacji oraz wypływające z 

nich wnioski, również pod kątem ich ewentualnego wykorzystania w przyszłości 

w przygotowaniach do wprowadzenia euro w Polsce.  

 

WPROWADZENIE2 

 

1 stycznia 2009 r. Słowacja stanie się szesnastym państwem członkowskim strefy 

euro. Przyjęcie nowej waluty nastąpiło na podstawie decyzji Rady UE podjętej 8 

lipca 2008 r. W tym dniu Rada, mając na uwadze raporty o konwergencji 

Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego z maja 2008 r., 

                                                                                                                                    

1 Narodowy Bank Polski, Departament Zagraniczny 

2  Autorzy pragną podziękować Panu Tomaszowi Ciszakowi za wszystkie uwagi i komentarze do niniejszego opracowania. 
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zdecydowała, że Słowacja spełnia warunki konieczne do wprowadzenia euro. 

Rada przyjęła ponadto rozporządzenie, które określiło kurs wymiany między 

euro a koroną słowacką (na poziomie 30,1260 korony słowackiej za 1 EUR). 

Usztywnienie kursu na ww. poziomie nastąpi w dniu 1 stycznia 2009 r. 

Celem opracowania jest przedstawienie obecnego stanu przygotowań Słowacji 

do przyjęcia euro. Autorzy skoncentrowali się na prawnych, instytucjonalnych i 

praktyczno-logistycznych aspektach tych przygotowań, a także na prowadzonych 

w Słowacji działaniach informacyjnych. W opracowaniu prześledzono ponadto 

kształtowanie się słowackiej opinii publicznej w zakresie postrzegania nowej 

waluty. Intencją autorów nie było omawianie ekonomicznych aspektów procesu 

integracji walutowej Słowacji, np. wyzwań, jakim musiała sprostać Słowacja, 

aby spełnić kryteria zbieżności. 

Pierwsza część materiału została poświęcona prawnym aspektom przystąpienia 

Słowacji do strefy euro. Omówiono w niej przepisy pierwotnego prawa 

wspólnotowego, będące podstawą prawną przyjęcia wspólnej waluty, oraz 

regulacje wspólnotowego prawa pochodnego, uchwalone w związku z 

przystąpieniem kolejnego państwa do strefy euro. Analizie poddano także 

wybrane regulacje prawa słowackiego, które zostały uchwalone na tym etapie 

przygotowań (dostępne w języku angielskim) oraz ważniejsze opinie EBC, 

wydane w trakcie konsultacji projektów krajowych aktów prawnych.  

Druga część opracowania dotyczy praktyczno-logistycznych aspektów 

przygotowań Słowacji do wprowadzenia euro. Omówiono w niej w 

szczególności organizację procesu wprowadzania euro, sposób pozyskania 

nowych banknotów i monet, terminy i warunki zaopatrywania podmiotów w 

gotówkę euro, stan przygotowań małych i średnich przedsiębiorstw do 

wprowadzenia nowej waluty, a także planowane działania w zakresie 

wycofywania koron słowackich z obiegu. 

W trzecim rozdziale przedstawiono założenia i organizację kampanii 

informacyjnej Słowacji na temat euro. Omówiono wyniki badania opinii 

publicznej od przystąpienia Słowacji do UE. Ponadto, zaprezentowano szeroki 

wachlarz zaplanowanych środków, które mają zapobiec nieuzasadnionym 

podwyżkom cen w procesie zamiany korony słowackiej na euro i wzmocnić 

zaufanie konsumentów do nowej waluty. 
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Na końcu opracowania przedstawiono podsumowanie dotychczasowych 

doświadczeń Słowacji oraz wypływające z nich wnioski, również pod kątem ich 

ewentualnego wykorzystania w przyszłości w przygotowaniach do 

wprowadzenia euro w Polsce.  

 

1. ASPEKTY PRAWNE PRZYSTĄPIENIA SŁOWACJI DO 

STREFY EURO  

1.1. PRZEPISY PIERWOTNEGO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO  

 

Kwestie rozszerzenia strefy euro uregulowane są w dwóch aktach pierwotnego 

prawa wspólnotowego: Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE) 

oraz Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego 

Banku Centralnego (Statut). Przepisy zawarte w nich charakteryzują się 

znacznym stopniem ogólności i uniwersalizmu, aby uniknąć konieczności ich 

zmiany wraz z przystąpieniem kolejnego państwa do strefy euro.  

Podstawą prawną przystąpienia państwa członkowskiego do strefy euro jest art. 

122 ust. 2 TWE. Przepis ten określa tryb zniesienia derogacji, który dokonywany 

jest przez Radę, na wniosek Komisji, po konsultacjach z Parlamentem 

Europejskim. 

Natomiast Statut zawiera regulacje adresowane do banku centralnego państwa 

członkowskiego przystępującego do strefy euro. Artykuł 30 ust. 1 Statutu odnosi 

się do kwestii związanych z transferem środków rezerw dewizowych do 

Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przez narodowe banki centralne (NBC) 

przystępujące do strefy euro. Artykuł 49 Statutu dotyczy odroczonej wpłaty do 

kapitału, rezerw i zasobów EBC, która powinna być dokonana przez NBC 

przystępujący do strefy euro. Określony w nim również został sposób wyliczenia 

kwoty środków rezerw dewizowych, których przekazanie do EBC zostało 

nałożone mocą art. 30 ust. 1 Statutu.  

Powyższe przepisy pierwotnego prawa wspólnotowego są każdorazowo 

podstawą prawną uchwalenia przez właściwe instytucje wspólnotowe przepisów 

pochodnych (m.in. rozporządzeń i decyzji), regulujących szczegółowo kwestie 
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przystąpienia konkretnego państwa do strefy euro. Akty prawa pochodnego 

odnoszące się do Słowacji zostały omówione w pkt 1.2.  

 

1.2. PRZEPISY POCHODNEGO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO  

 

W dniu 7 maja 2008 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie decyzji 

Rady, podjętej zgodnie z art. 122 ust 2 TWE, w którym stwierdzono, że Słowacja 

spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro i wobec powyższego proponuje się 

z dniem 1 stycznia 2009 r. uchylenie w stosunku do niej derogacji. W celu 

uchylenia derogacji Słowacji stosowną decyzję podjęto 8 lipca 2008 r. 

 

    Decyzja Rady (2008/608/WE) z dnia 8 lipca 2008 r. zgodnie z art. 122 

ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowację z dniem 

1 stycznia 2009 r. 
3
 

 

Podstawa prawna ww. decyzji została przywołana w samym tytule aktu 

prawnego. W preambule zaś zostały przytoczone wszystkie etapy tworzenia 

UGW oraz kryteria prawne i ekonomiczne, które zostały spełnione przez 

Słowację, aby mogło nastąpić zniesienie w stosunku do niej derogacji. Decyzja 

Rady została zawarta w art. 1. Stanowi on, że wobec spełnienia przez Słowację 

wszystkich warunków koniecznych do przyjęcia wspólnej waluty, od dnia 1 

stycznia 2009 r. zostaje uchylona wobec niej derogacja. 

W związku z przystąpieniem Słowacji do strefy euro dokonano także nowelizacji 

dwóch rozporządzeń Rady (omówionych poniżej). Regulacje te umożliwiają 

wprowadzenie i funkcjonowanie euro na płaszczyźnie pochodnego prawa 

wspólnotowego i wymagają wprowadzenia stosownych zmian każdorazowo, gdy 

następuje rozszerzenie strefy euro.  

 

                                                                                                                                    

3 Publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 194/24, z dnia 24.07.2008 r. 
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   Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia 

euro na Słowacji
4
  

 

Podstawą prawną uchwalenia ww. rozporządzenia – tak samo jak w przypadku 

rozporządzenia nr 974/98 – są przepisy TWE, a w szczególności art. 123 ust. 4, 

zdanie 3. Rozporządzenie uchwalone w 1998 r. miało na celu uregulowanie 

kwestii związanych z wprowadzeniem euro w pierwszej grupie państw 

członkowskich należących do strefy euro oraz w Grecji. Ze względu na 

planowane rozszerzenie strefy euro o nowe państwa członkowskie UE i 

konieczność ustanowienia odpowiednich ram prawnych dla przyszłego 

wprowadzenia euro, rozporządzenie zostało zmodyfikowane w 2005 r. 

(rozporządzeniem nr 2169/2005). Następnie było ono zmieniane przed 

przyjęciem euro przez Słowenię (rozporządzeniem nr 1647/2006), Cypr 

(rozporządzeniem nr 835/2007) i Maltę (rozporządzeniem nr 836/2007). Aby 

Słowacja mogła zostać uwzględniona w treści rozporządzenia, również 

konieczna była jego nowelizacja poprzez dodanie stosownego odniesienia. 

Zgodnie z art. 1 lit. a) oraz art. 1a rozporządzenia nr 974/98, w tabeli 

zamieszczonej w załączniku, wymienione są państwa członkowskie strefy euro 

oraz informacje na temat daty przyjęcia przez nie wspólnej waluty, daty 

wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego (ang. cash changeover date) i 

informacje, czy dane państwo będzie korzystało z okresu stopniowego 

wycofywania waluty krajowej (ang. phasing-out period). W świetle przepisów 

rozporządzenia nr 693/2008, derogacja w stosunku do Słowacji została uchylona 

ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. (na mocy opisanej powyżej decyzji Rady 

nr 2008/608/WE) i jednocześnie w tym samym dniu Słowacja wprowadzi euro. 

Oznacza to, że przy wprowadzeniu wspólnej waluty w Słowacji, zgodnie z jej 

planem wymiany waluty krajowej na euro, zostanie zastosowany tzw. scenariusz 

                                                                                                                                    

4 Publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/1, z dnia 24.07.2008 r. 
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„big bang‖
5
, czyli przyjęcie euro, jako waluty, z jednoczesnym wprowadzeniem 

do obiegu banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego.
6
 

 

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu 

wymiany na euro dla Słowacji
7
  

 

Nowelizacja rozporządzenia Rady 2866/98 z dnia 31 grudnia 1998 r., 

określającego tzw. nieodwołalne kursy wymiany między euro i walutami 

krajowymi pierwszych państw członkowskich przystępujących do strefy euro 

przeprowadzana jest za każdym razem, gdy do strefy euro przystępuje kolejne 

państwo członkowskie
8
, dlatego zmieniono je także w związku z przystąpieniem 

Słowacji. Podstawą prawną wydania go jest art. 123 ust. 5 TWE, który 

upoważnia Radę UE, działającą na wniosek Komisji, po uwzględnieniu opinii 

EBC
9
, do określenia kursu wymiany waluty krajowej państwa przechodzącego na 

walutę euro.  

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zapisy dotyczące kursu wymiany 

korony słowackiej (na podstawie decyzji Rady nr 2008/608/WE z dnia 8 lipca 

2008 r. w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowację z dniem 1 stycznia 

2009 r.). Kurs wymiany zostały ustalony na: 30,1260 korony słowackiej za 1 

EUR. Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem przystąpienia 

Słowacji do strefy euro, tj. 1 stycznia 2009 r. 

 

# 

                                                                                                                                    

5 Scenariusz „big bang” został wprowadzony jako jeden z możliwych scenariuszy wprowadzania euro rozporządzeniem 

Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia 

euro (Dz. U. L 346/1, z dnia 29.12.2005 r.). 

6 Patrz: rozdział 2. 

7 Publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3, z dnia 24.07.2008 r. 

8 Dotychczasowe zmiany rozporządzenia nr 2866/98: rozporządzenie Rady wydane po podjęciu decyzji Rady o 

przystąpieniu Grecji do strefy euro (1478/2000/WE z 19.06.2000 r.), rozporządzenie Rady po podjęciu decyzji Rady 

znoszącej derogację w stosunku do Słowenii (1086/2006/WE z 11 lipca 2006 r.), rozporządzenie Rady po podjęciu decyzji 

Rady znoszącej derogację w stosunku do Cypru (2007/503/WE z dnia 10 lipca 2007 r.) i Malty (2007/504/WE z dnia 10 

lipca 2007 r.). 

9 Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lipca 2008 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie 

projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro w Słowacji 

oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu 

wymiany euro w odniesieniu do Słowacji (publikacja Dziennik Urzędowy C 180/1 z dnia 17.07.2008 r., dostępna także na 

stronie internetowej EBC: www.ecb.int). 
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Biorąc pod uwagę doświadczenia państw, które przystąpiły już do strefy euro, w 

związku z wprowadzeniem wspólnej waluty w Słowacji w późniejszym terminie 

zostaną uchwalone także regulacje EBC o charakterze technicznym:  

 

1)   dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw 

obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu 

waluty euro w Słowacji,  

2)   w sprawie wpłacenia przez Narodowy Bank Słowacji kapitału, 

przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na 

poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego, 

3)   zmieniające decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro, 

4)   w sprawie porozumienia zawartego pomiędzy Europejskim Bankiem 

Centralnym a Narodowym Bankiem Słowacji (NBS) w sprawie 

wierzytelności przyznawanej na rzecz NBS przez EBC, zgodnie z art. 30 

ust. 3 Statutu ESBC i EBC, 

5)    zalecenia EBC w sprawie zewnętrznych audytorów Narodowego Banku 

Słowacji. 

 

Dodatkowo, warto również wspomnieć w tej części materiału o Zaleceniu 

Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczącego środków ułatwiających przyszłe 

przejście na euro (notyfikowane jako dokument nr C 2007/6912) 
10

. Jest to akt 

prawny, który co prawda nie jest bezpośrednio skierowany do Słowacji i nie ma 

mocy wiążącej, ale został przywoływany wielokrotnie przez Europejski Bank 

Centralny w opiniach wydawanych w związku z projektami słowackich regulacji 

dotyczących wprowadzenia euro (patrz: pkt 1.4). 

Zalecenie zostało uchwalone ze względu na fakt, że większość państw, które w 

przyszłości przystąpią do strefy euro, planuje przyjęcie wspólnej waluty z 

zastosowaniem scenariusz „big bang‖. Z tego względu powinny one stosować 

odmienną strategię od tej, realizowanej w latach 1999-2002, co w konsekwencji 

                                                                                                                                    

10 Publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/30, z dnia 26.01.2008 r. 
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dało impuls do zmiany zalecenia z dnia 11 października 2000 r. w sprawie 

środków ułatwiających przygotowanie podmiotów gospodarczych do przejścia 

na euro
11

, niezawierającego już adekwatnych rozwiązań w tym zakresie. 

Uchwalając nowe zalecenie, Komisja Europejska uwzględniła nowy kontekst 

przyjmowania w przyszłości euro przez państwa członkowskie oraz wykorzystała 

doświadczenia w tym zakresie, zdobyte podczas wprowadzenia euro w latach 

2002, 2007 i 2008 r.  

W nowej regulacji Komisja zaleca m.in. wyznaczenie przez państwa 

członkowskie odpowiednich, wyspecjalizowanych struktur, które będą 

planowały, koordynowały i ułatwiały wszystkie przygotowania do wprowadzenia 

euro. Działania te powinny być przedmiotem szerokiej dyskusji z 

przedstawicielami różnych podmiotów gospodarczych.  

W celu ułatwienia przygotowania obywateli do przejścia na euro, Komisja 

rekomenduje pewne działania w zakresie obowiązkowego podawania cen w 

dwóch walutach; kampanii informacyjnej, w tym prowadzonej przez 

administrację publiczną oraz instytucje kredytowe; szkoleń mających na celu 

zapoznanie się jak największej liczby osób z gotówką euro.  

Aby proces wymiany walut przebiegał sprawnie, wymienione zostały również 

pożądane działania mające na celu zmniejszenie kwot pieniądza podlegającego 

fizycznej wymianie. Komisja podała także przykładowe działania mające 

zapobiegać niewłaściwym praktykom oraz złemu postrzeganiu zmiany cen przez 

obywateli.  

 

1.3. PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO 

 

W związku z wprowadzeniem w Słowacji waluty euro jako prawnego środka 

płatniczego, konieczne było dokonanie stosownych zmian na poziomie prawa 

krajowego. Po dokonaniu przeglądu regulacji, które muszą ulec zmianie, i 

                                                                                                                                    

11 Zalecenie 2000/C 303/05, publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303, z dnia 24.10.2000 r. 
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określeniu zakresu problematyki, podlegającej prawnemu unormowaniu, 

działania legislacyjne podzielono na trzy grupy
12

.  

Do pierwszej grupy zaliczono rozwiązanie problemów legislacyjnych o 

charakterze ogólnym dotyczących porządku prawnego w Słowacji, które 

uregulowane zostaną za pośrednictwem ustawy horyzontalnej (nazwanej ustawą 

dotyczącą niektórych działań związanych z wprowadzeniem euro jako prawnego 

środka płatniczego na terytorium Republiki Słowackiej, patrz poniżej).  

W drugiej grupie znalazły się działania polegające na nowelizacji albo regulacji 

za pośrednictwem nowej legislatywy aktów prawnych (najczęściej z dziedziny 

prawa finansowego i handlowego, ale także kodeksy postępowania karnego, 

cywilnego i administracyjnego), w których podawane są kwoty w koronach 

słowackich.  

Trzecią grupę regulacji stanowią akty prawne (zazwyczaj o mniejszej mocy 

prawnej), które jedynie w bardzo wąskim zakresie dotyczą zmiany waluty. Z 

tego względu będą one nowelizowane sukcesywnie w okresie po 1 stycznia 2009 

roku.  

Przedstawione poniżej słowackie regulacje prawne obejmują stan prawny na 

dzień 1 sierpnia 2008 r. Obecnie przygotowywany jest (jeszcze na etapie 

uzgodnień międzyresortowych) projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemach 

płatności. Przy założeniu, że projekt ten zostanie uchwalony w formie, która 

uwzględnia opinię EBC z dnia 25 kwietnia 2008 r. (CON/2008/18)
13

, i że 

wejdzie on w życie przed 1 stycznia 2009 r., ustawodawstwo Słowacji zostało 

uznane przez EBC
14

 za zgodne z postanowieniami Traktatu i wymogami Statutu 

dotyczącymi trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej. 59 

 

    Ustawa dotycząca niektórych działań związanych z wprowadzeniem 

euro jako prawnego środka płatniczego na terytorium Republiki Słowackiej 

(Nr 659/2007)
15

 

                                                                                                                                    

12 
Patrz: National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update April 2008, Ministerstvo Financii Slovenskej 

Republiky, Narodna Banka Slovenska (część II, pkt 6). 

13 Dostępna na stronie internetowej EBC: www.ecb.int  

14 Patrz: Raport o Konwergencji EBC, maj 2008 r. 

15 Ang. Act on the introduction of the euro in the Slovak Republic and including amendments to certain laws. 
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Ustawa (zwana dalej słowacką ustawą horyzontalną) została przyjęta 28 

listopada 2007 r.
16

 Celem jej uchwalenia było ogólne uregulowanie kwestii 

związanych z zamianą walut. Ma ona jednak charakter horyzontalny, 

nowelizując wiele aktów prawnych, m.in. ustawę o Narodowym Banku Słowacji, 

ustawę o bankach, ustawę o płatnościach, ustawę dewizową, ustawę o 

wykroczeniach, ustawę o giełdzie papierów wartościowych, ustawę o 

obligacjach, ustawę o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych, 

ustawę o kasach mieszkaniowych, ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

ustawę o ubezpieczeniach, ustawę o inwestowaniu grupowym, ustawę o cenach, 

ustawę o zasadach budżetowych administracji publicznej. Zawarte w niej 

regulacje mają również charakter dostosowujący do przepisów wspólnotowych, 

są zatem spełnieniem kryteriów prawnych, wymaganych przez prawo 

wspólnotowe dla przystąpienia do strefy euro (tzw. konwergencja prawna). 

Słowacka ustawa horyzontalna - normując całościowo, jednym aktem w randze 

ustawy, kwestie prawne związane z przyjęciem euro - jest regulacją bardzo 

obszerną (71 stron). Podzielona została na wiele działów (31) i zawiera liczne 

odesłania do innych krajowych regulacji prawnych. 

Główny nacisk w ustawie położony jest na uregulowanie kwestii związanych z 

wprowadzeniem waluty euro do obiegu. Z tego względu ustawa zawiera wiele 

zasad mających na celu bezkolizyjną wymianę walut. W celu wzmocnienie 

pewności i jasności prawnej, w ustawie została zawarta zasada ciągłości umów, 

gwarantująca, że wprowadzenie nowej waluty nie będzie mieć wpływu na 

ciągłość umów i innych instrumentów prawnych, które były nominowane w 

koronach słowackich. Dla zapobieżenia nadmiernemu wzrostowi cen, 

wprowadzono stosowne zasady obowiązujące w czasie wymiany walut, m.in. 

przeliczanie kwot z korony na euro oraz ich zaokrąglanie (szerzej: rozdział 3.3.). 

Przypisy regulują także szczegółowo zagadnienia dotyczące podwójnego obiegu 

pieniądza, warunków wymiany banknotów i monet korony słowackiej na euro, 

operacji bezgotówkowych (szerzej: rozdział 2.6. i 2.8.) oraz systemów płatności, 

w tym zasad przeksięgowania na euro lokat bankowych i innych instrumentów 

prawnych wyrażonych w walucie krajowej.  

                                                                                                                                    

16 Zmieniona ustawą Nr 70/2008. 
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Szczegółowo uregulowane zostały również parametry wartości referencyjnych 

takich jak: stopy procentowe, indeksy, czy kursy wymiany oraz długość 

obowiązkowego okresu podwójnego podawania cen (30 dni po ustaleniu 

oficjalnego kursu wymiany, tj. od 8 sierpnia 2008 r. do końca 2009 r.
 17

) oraz 

podwójnego obiegu euro i korony słowackiej (do 16 stycznia 2009 r. dla osób 

fizycznych). 

Oddzielny dział poświęcony jest podmiotom prawnym (spółkom kapitałowym). 

Przepisy określają m.in. kwestie zamiany wartości udziałów, akcji i kapitału 

wyrażonych w walucie krajowej na wartości wyrażone w euro (przy 

redenominacji zastosowany zostanie oficjalny kurs przeliczeniowy); ponownego 

podziału kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na 

równe części, przy zachowaniu dawnego procentowego udziału poszczególnych 

udziałowców; zaksięgowania różnic w kwotach powstałych na skutek 

przeliczenia wartości kapitału itp. 

Ustawa reguluje także kompetencje instytucji i organizacji (m.in. Narodowego 

Banku Słowacji, Słowackiej Inspekcji Handlowej, władz lokalnych), które 

uczestniczą, jako ciała nadzorujące w procesie wymiany walut.  

W ustawie została również zapisana podstawa prawna dla uchwalenia przez 

Ministra Gospodarki, Narodowy Bank Słowacji, Ministra Finansów, Ministra 

Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny oraz Ministra Zdrowia aktów niższego 

rzędu, które regulować będą szczegółowo zagadnienia związane z kwestiami 

technicznymi związanymi z wymianą waluty krajowej na euro. 

Część ustawy to przepisy nowelizujące akty prawne, w których konieczne było 

dokonanie stosownych zmian. Najwięcej ich wprowadzono do ustawy o 

Narodowym Banku Słowacji. Nowe przepisy mają charakter dostosowujący bank 

centralny Słowacji do prawa wspólnotowego, w zakresie spełnienia przez niego 

wymogów koniecznych dla uczestnictwa w strefie euro
18

. W świetle art. 1 ust. 1 

ww. ustawy, NBS - z dniem przyjęcia waluty euro – będzie włączony do 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych państw strefy euro. W związku z 

tym dodano bankowi nowe zadania: uczestnictwo we wspólnej polityce 

                                                                                                                                    

17 Po obowiązkowym okresie podwójnego podawania cen może ono być kontynuowane na zasadzie dobrowolności. 

18 Jak wskazano w Raporcie o Konwergencji EBC z maja 2008 r. w części odnoszącej się do Słowacji, „Po ostatniej 

nowelizacji ustawy właściwej statut Národná Banka Slovenska jest zgodny z postanowieniami Traktatu i wymogami Statutu 

dotyczącymi trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej”. 
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pieniężnej; wydawanie banknotów i monet euro zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w strefie euro; utrzymywanie rezerw dewizowych wynikających 

z uczestnictwa w strefie euro oraz popieranie sprawnego funkcjonowania 

systemów płatniczych. W konsekwencji wszystkie przepisy odnoszące się do 

dotychczasowych zadań NBS związanych ze sprawowaniem polityki pieniężnej i 

emisyjnej, uległy stosownym zmianom dostosowującym. Przy okazji 

przystąpienia do strefy euro wzmocnieniu uległa niezależność banku. 

Wprowadzono kilka zmian odnoszących się do niezależności personalnej, 

instytucjonalnej i finansowej NBS. Na szczególną uwagę zasługuje 

wprowadzenie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz zakazu 

uprzywilejowanego dostępu, zgodnych z odpowiednimi przepisami TWE i 

Statutu ESBC i EBC. W świetle znowelizowanych przepisów, uczestnictwo 

Narodowego Banku Słowacji w międzynarodowych instytucjach walutowych 

możliwe będzie za zgodą EBC. Uchwalono również przepisy regulujące 

szczegółowo kwestie finansowe związane z uczestnictwem NBS w strefie euro 

(m.in. jego udział w kapitale EBC, kwestie podziału zysków netto i strat EBC), 

transferu środków rezerw dewizowych do EBC, zarządzania rezerwami 

dewizowymi, które nie zostały przekazane w poczet rezerw ESBC. 

Ponadto w ustawie zostało wymienionych szereg regulacji (27), m.in. kodeks 

handlowy, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o papierach 

wartościowych i usługach inwestycyjnych, ustawa o obligacjach, ustawa o 

bankach, ustawa o systemie płatniczym, w których wprowadzone zmiany mają 

charakter techniczny i dotyczą przede wszystkim zmiany nazwy waluty, będącej 

prawnym środkiem płatniczym, albo przeksięgowania kwot podanych w 

koronach słowackich na euro.  

Zasadniczo słowacka ustawa horyzontalna weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2008 r. Natomiast kluczowe przepisy wejdą w życie w momencie przystąpienia 

Słowacji do strefy euro, tj. z dniem 1 stycznia 2009 r.  

 

   Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące szczegółowych zasad 

podwójnego podawania cen w celu ochrony konsumentów
19

 

                                                                                                                                    

19 Ang. Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic concerning the details of dual display with regard to 

consumer protection. 



II PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWAŃ SŁOWACJI DO ZAMIANY WALUTY 

KRAJOWEJ NA EURO 

 99 

 

Podstawą prawną uchwalenia rozporządzenia jest słowacka ustawa horyzontalna. 

Rozporządzenie weszło w życie 27 marca 2008 r. Reguluje ono szczegółowo 

generalne zasady podwójnego podawania cen, płatności i innych kwot (poniżej 

opisane zostały regulacje odnoszące się do specyficznego asortymentu usług). 

Jedną z podstawowych zasad, o których mówi rozporządzenie, jest podwójne 

podawanie cen w sposób jasny i czytelny. Dotyczy ona również tabel 

zawierających informacje na temat oficjalnego kursu wymiany walut. 

Rozporządzenie określa także zakres wyjątków od generalnej zasady w 

odniesieniu do pewnych towarów i usług (np. ceny hurtowych, usług pocztowych 

i telekomunikacyjnych, sprzedaży poprzez automaty i dystrybutory, sprzedaży 

katalogowej, sprzedaży mięsa i ryb w specjalistycznych punktach), czy też 

podawania cen jednostkowych produktu, wyrażonych w litrach, kilogramach, 

metrach itd. Regulacja ustanawia także zasady zaokrąglania cen do czterech 

miejsc po przecinku.  

 

   Rozporządzenie Narodowego Banku Słowacji ustanawiające reguły 

dotyczące podwójnego podawania cen, płatności i innych kwot w sektorach 

bankowym, rynków kapitałowych i ubezpieczeń emerytalnych
20

 

 

Rozporządzenie zostało uchwalone na mocy słowackiej ustawy horyzontalnej i 

weszło w życie z dniem 15 maja 2008 r. Jako akt wykonawczy, rozporządzenie 

reguluje szczegółowo techniki, procedury, metody i inne szczegółowe reguły 

dotyczące podwójnego podawania cen, płatności i innych kwot w zakresie usług 

świadczonych na rynku finansowym. Regulacja określa zakres dokumentów i 

nośników informacji, które podlegać będę przedmiotowemu obowiązkowi. 

Zaliczone do nich zostały dokumenty przekazywane w formie elektronicznej za 

pomocą urządzeń telefonicznych i internetu oraz bankomatów i terminali 

płatniczych.  

                                                                                                                                    

20 Ang. Decree of the National Bank of Slovakia laying down certain rules of the dual display of certain prices, payments 

and other amounts with regard to the field of financial market and the services of financial institutions in the areas of 

banking, capital market, insurance industry and pension saving. 
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W odniesieniu do jednostek emerytalnych ustalono, że w związku z 

przewalutowaniem, zaokrąglenie ich wartości wynosić będzie do sześciu miejsc 

po przecinku.  

Określono także szereg kwestii technicznych związanych z papierami 

wartościowymi, jak np. podawanie ich wartości w okresie pomiędzy ustaleniem 

nieodwracalnego kursu wymiany a wprowadzeniem euro. Uregulowano również 

kwestię zaokrągleń kwot z tytułu ubezpieczeń dokonywanych przy 

przewalutowaniu na euro. 

 

   Rozporządzenie Narodowego Banku Słowacji ustanawiające liczbę 

miejsc po przecinku ustalanych dla pewnego rodzaju papierów 

wartościowych sporządzanych dla celów zaokrągleń przy redenominacji ich 

nominalnej wartości z waluty słowackiej na      euro
21

 

 

Rozporządzenie Narodowego Banku Słowacji jest aktem prawnym o charakterze 

wykonawczym i zostało uchwalone na mocy słowackiej ustawy horyzontalnej. 

Reguluje ono kwestie techniczne związane z przewalutowaniem na euro i 

zaokrąglaniem wartości dla pewnego rodzaju papierów wartościowych (ang. 

equity and debt securieties). Ustalono, że w pierwszym przypadku liczba miejsc 

po przecinku powinna być maksymalnie do czwartego miejsca, natomiast w 

drugim: maksymalnie do drugiego miejsca po przecinku.  

 

   Rozporządzenie Ministra Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 

Republiki Słowackiej ustanawiające dodatkowe szczegółowe reguły na temat 

podwójnego podawania cen, konwersji i zaokrągleń cen, cen jednostkowych, 

płatności i innych kwot ustalanych w trakcie wymiany waluty słowackiej na 

euro w odniesieniu do zarobków, pensji i innych wynagrodzeń za pracę, do 

zwrotów kosztów podróży, obsługi zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, 

oszczędności związanych z przejściem na emeryturę, świadczeń socjalnych, 

                                                                                                                                    

21 Ang. Decree of the National Bank of Slovakia laying down the number of decimal of certain types of securities for the 

purpose of rounding by redenomination of their nominal value from the Slovak currency to the euro. 
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zasiłków z tytułu opieki społecznej, pomocy z tytułu potrzeb materialnych i 

innych form wsparcia socjalnego oraz usług socjalnych
22

 

 

Rozporządzenie zostało uchwalone na mocy ustawy horyzontalnej i weszło w 

życie z dniem 1 czerwca 2008 r. Poszczególne artykuły (47) regulują 

szczegółowo zagadnienia, o których mowa w tytule rozporządzenia.  

W części pierwszej, zawierającej podstawowe przepisy, na uwagę zasługuje 

enumeratywne określenie usług i świadczeń, w stosunku do których ustanowiono 

obowiązek podwójnego podawania cen. 

W kolejnych siedmiu częściach zawarte są szczegółowe zasady zaokrągleń kwot, 

wypłacanych z tytułów, które zostały objęte przedmiotowym rozporządzeniem. 

Zasady te są zgodne z regułami ustalonymi przepisami ustawy horyzontalnej. W 

przypadku przeliczenia kwot, powinna być ona zaokrąglona do najbliższego euro 

centa, z zastrzeżeniem, że przy kwocie poniżej połowy centa, zaokrąglenie 

nastąpi w dół, przy kwocie powyżej połowy centa – w górę.  

Część druga rozporządzenia zawiera szczegółowe reguły odnoszące się do 

podwójnego podawania kwot z tytułu wynagrodzenia za pracę. Ustalono m.in., 

że na liście płac - obok kwoty w koronach słowackich - podana będzie również 

kwota w euro.  

  

   Rozporządzenie Ministra Finansów Republiki Słowackiej 

ustanawiające metody i zakres cen, płatności i innych kwot poddanych 

podwójnemu podawaniu cen z przypadku gier hazardowych
23

 

 

Rozporządzenie zostało uchwalone na mocy słowackiej ustawy horyzontalnej i 

weszło w życie z dniem 1 lipca 2008 r. Poszczególne artykuły odnoszą się do 

                                                                                                                                    

22 Ang. Decree of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic laying down further detailed rules 

on the dual display, conversion and rounding of prices, unit prices, payments and other amounts on the changeover from 

the Slovak currency to the euro in the field of wages, salaries and other remuneration for work, the field of reimbursement 

of travel expenses, the field of employment services, the field of social insurance and retirement pension saving, social 

benefits, social assistance benefits, assistance in material need and other social support and the field of social services. 

23 Ang. Decree of the Ministry of Finance of the Slovak Republic laying down the scope of prices, payments and other 

amounts subject to dual display with regard to the field of gambling games and methods of their dual display. 
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loterii, gier hazardowych organizowanych w kasynach, zakładów wzajemnych, 

grach na automatach, grach z użyciem urządzeń technicznych obsługiwanych 

bezpośrednio przez graczy i za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, video-

gier oraz gier obsługiwanych przy użyciu internetu. Wszystkie gry, objęte 

przedmiotowym rozporządzeniem, podlegają regulacjom dotyczącym 

podwójnego podawania cen. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, podwójne ceny 

powinny być przedstawiony w sposób jasny i czytelny.  

 

1.4. OPINIE EBC DO PROJEKTÓW WSPÓLNOTOWYCH I 

KRAJOWYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZYSTĄPIENIA SŁOWACJI DO STREFY EURO 

 

Przy omawianiu regulacji prawnych, uchwalonych w związku z przystąpieniem 

Słowacji do strefy euro, na specjalną uwagę zasługują także opinie EBC, wydane 

przez niego z racji uczestniczenia w procesie konsultacji projektów 

wspólnotowych i krajowych aktów prawnych, leżących w jego kompetencjach 

(m.in. odnoszących się do funkcjonowania narodowych banków centralnych UE 

oraz strefy euro). Wprawdzie opinie EBC nie mają mocy obowiązującej - i 

dlatego zaliczane są do quasi aktów prawnych - jednak z racji, że zawierają m.in. 

wskazówki co do wykładni prawa wspólnotowego w kontekście opiniowanej 

regulacji krajowej, również zasługują na uwagę przy analizie przepisów 

uchwalonych w związku z wprowadzeniem w Słowacji waluty euro. Są to 

następujące opinie, podane w porządku chronologicznym ich uchwalenia: 

 

   Opinia EBC z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie projektowanego 

prawa dotyczącego przyjęcia euro w Słowacji (CON/2007/43)
24

 

 

EBC z zadowoleniem przyjął tak wczesne przygotowanie przedmiotowego 

projektu ustawy, wskazując, że wpłynie to pozytywnie na dobre przygotowanie 

procesu zamiany walut. Podkreślono także, że proponowane zapisy odnoszą się 

                                                                                                                                    

24 Dostępna na stronie internetowej EBC: www.ecb.int  



II PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWAŃ SŁOWACJI DO ZAMIANY WALUTY 

KRAJOWEJ NA EURO 

 103 

do uwag zgłoszonych przez EBC w Raporcie o konwergencji z grudnia 2006 r. 

EBC konsekwentnie zwraca krajowym legislatorom uwagę, że nie jest konieczne 

powtarzanie w regulacji krajowej niektórych przepisów prawa wspólnotowego 

(rozporządzeń), które mają moc bezwzględnie obowiązującą państwa 

członkowskie. Takie działanie podważa hierarchię acquis communautaire i 

dodatkowo może spowodować błędną lub niejasną transpozycję przepisów 

wspólnotowych przez przepisy krajowe. EBC wskazał także na nieznaczne 

niedociągnięcia w dostosowaniu prawa krajowego z przepisami prawa 

wspólnotowego, m.in. w zakresie emisji banknotów i monet euro. Ze względu na 

proponowane wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., tj. na rok przed 

planowanym przyjęciem euro, zwrócono także uwagę na poprawne używanie 

terminologii euro, jako waluty obcej. 

 

   Opinia EBC z dnia 30 maja 2008 r. wydana na wniosek Narodowego 

Banku Słowacji w sprawie rozporządzenia ustanawiającego reguły 

dotyczące podwójnego podawania cen w sektorach bankowym, rynków 

kapitałowych, ubezpieczeniowym i ubezpieczeń emerytalnych oraz o 

zasadach zaokrąglania wartości nominalnej określonych rodzajów papierów 

wartościowych  (CON/2008/23)
25

 

 

EBC otrzymało z Narodowego Banku Słowacji do zaopiniowania projekty 

dwóch rozporządzeń regulujących kwestie techniczne dotyczące podwójnego 

podawania cen i zasad ich zaokrąglania w odniesieniu do: (i) cen w sektorze 

bankowym, rynkach kapitałowych i ubezpieczeniowych – rozporządzenie nr 1 

oraz (ii) wartości nominalnej określonych rodzajów papierów wartościowych – 

rozporządzenie nr 2.  

Z uwagi na fakt, że podstawą prawną wydania przedmiotowego rozporządzenia 

jest słowacka ustawa horyzontalna, EBC w swojej opinii zawarł jedynie krótką 

informację na temat zalecenia Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczącego 

środków ułatwiających przyszłe przejście na euro, które weszło w życie po jej 

przyjęciu. W świetle przepisów ww. zalecenia (art. 2), obowiązek podawania cen 

w dwóch walutach powinien być wprowadzony jak najszybciej po oficjalnym 

                                                                                                                                    

25 Dostępna na stronie internetowej EBC: www.ecb.int 
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przyjęciu przez Radę nieodwołalnie ustalonego kursu wymiany między walutą 

krajową a euro. Zdaniem EBC powyższe zalecenie powinno być zastosowane w 

ustawie horyzontalnej (w art. 18.1 dot. obowiązku podawania cen w dwóch 

walutach) oraz w projektowanych rozporządzeniach.
26

 

W odniesieniu do rozporządzenia nr 1, EBC zwraca uwagę, że artykuły 

projektowanego rozporządzenia, dotyczą kwestii zaokrąglenia kwot nie będących 

kwotami pieniężnymi, a które mają zostać zapłacone lub rozliczone w trakcie 

zaokrąglania po wymianie na euro, w rozumieniu art. 5 rozporządzenia Rady nr 

1103/97 w sprawie niektórych postanowień dotyczących wprowadzenia euro
27

. 

Wprowadzenie takich przepisów jest zbędne z uwagi na bezpośrednią moc 

obowiązywania rozporządzenia.
28

 

Dodatkowo EBC wskazał na konieczność zachowania spójności przepisów 

projektowanych rozporządzeń z przepisami wspólnotowymi (rozporządzeniem nr 

1103/97 i 2169/2005) i przepisami słowackiej ustawy horyzontalnej. 

  

   Opinia EBC z dnia 1 czerwca 2008 wydana na wniosek słowackiego 

Ministra Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w sprawie podawania cen w 

dwóch walutach i zasad zaokrąglania w sektorach pracowniczym i 

zabezpieczenia społecznego (CON/2008/27)
29

 

 

Podstawą prawną wydania przedmiotowego rozporządzenia jest słowacka ustawa 

horyzontalna. W uwagach ogólnych EBC zawarł sugestię odnoszącą się do 

uwzględnienia zapisów zalecenia Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczącego 

środków ułatwiających przyszłe przejście na euro. Natomiast w uwagach 

szczegółowych podane zostały artykuły projektowanej regulacji, dotyczące 

zaokrąglania cen, które powinny być dostosowane do art. 5 rozporządzenia Rady 

                                                                                                                                    

26 Uwagę taką EBC wyraża konsekwentnie w swoich pozostałych opiniach CON/2008/23, CON/2008/25 i CON/2008/27, 

które wydał w związku z pozostałymi projektami słowackich aktów prawnych, regulującymi kwestie związane z przyjęciem 

euro. 

27 Publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162/1, z dnia 19.06.1997 r. z późn. zm. 

28 Uwagę taką EBC wyraził konsekwentnie w późniejszej swojej opinii (CON/2008/27), którą wydał w związku z projektem 

innego słowackiego aktu prawnego regulującego kwestie związane z przyjęciem euro. 

29 Dostępna na stronie internetowej EBC: www.ecb.int 
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nr 1103/97 w sprawie niektórych postanowień dotyczących wprowadzenia 

euro
30

. 

 

   Opinia EBC z dnia 12 czerwca 2008 r. wydana na wniosek 

słowackiego Ministra Finansów w sprawie podwójnego podawania cen w 

sektorze gier hazardowych (CON/2008/25)
31

 

 

Z uwagi na fakt, że podstawą prawną wydania przedmiotowego rozporządzenia 

jest słowacka ustawa horyzontalna, EBC w swojej opinii zawarł jedynie krótką 

informację na temat zalecenia Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczącego 

środków ułatwiających przyszłe przejście na euro, które weszło w życie po jej 

przyjęciu. W świetle przepisów ww. zalecenia (art. 2), obowiązek podawania cen 

w dwóch walutach powinien być wprowadzony jak najszybciej po oficjalnym 

przyjęciu przez Radę nieodwołalnego kursu wymiany między walutą krajową a 

euro. Zdaniem EBC powyższe zalecenie powinno być zastosowane w ustawie 

horyzontalnej (w art. 18.1 dot. obowiązku podawania cen w dwóch walutach) 

oraz w projektowanym rozporządzeniu. EBC zwrócił również uwagę, że 

wprowadzona przedmiotowym rozporządzeniem metodologia zaokrąglania kwot 

jest niekonsekwentna w stosunku do metodologii i obecnej praktyki 

ustanowionej na mocy słowackich przepisów w zakresie prawa pracy i 

bezpieczeństwa socjalnego.  

 

   Opinia EBC z dnia 1 lipca 2008 r. wydana na wniosek słowackiego 

Ministra Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w sprawie projektu 

rozporządzenia ustanawiającego dodatkowe szczegółowe reguły na temat 

podwójnego podawania cen, konwersji i zaokrągleń cen, cen jednostkowych, 

płatności i innych kwot ustalanych w trakcie wymiany waluty słowackiej na 

euro w odniesieniu do zarobków, pensji i innych wynagrodzeń za pracę, do 

zwrotów kosztów podróży, obsługi zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, 

oszczędności związanych z przejściem na emeryturę, świadczeń socjalnych, 

                                                                                                                                    

30 Publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162/1, z dnia 19.06.1997 r. z późn. zm. 

31 Dostępna na stronie internetowej EBC: www.ecb.int 
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zasiłków z tytułu opieki społecznej, pomocy z tytułu potrzeb materialnych i 

innych form wsparcia socjalnego oraz usług socjalnych (CON/2008/27)
32

 

 

W uwagach ogólnych EBC ponownie ustosunkował się do zapisów słowackiej 

ustawy horyzontalnej w części dotyczącej obowiązku podawania cen w dwóch 

walutach (art. 18.1) i przywołuje w tym zakresie zalecenie Komisji z dnia 10 

stycznia 2008 r. dotyczące środków ułatwiających przyszłe przejście na euro (art. 

2). Zdaniem EBC powyższy artykuł zalecenia powinien być zastosowany w 

ustawie horyzontalnej. 

Ponadto EBC zwraca uwagę, że liczne artykuły projektowanego rozporządzenia 

regulują kwestie zaokrąglenia kwot niebędących kwotami pieniężnymi, które 

mają zostać zapłacone lub rozliczone w trakcie zaokrąglania po wymianie na 

euro, w rozumieniu art. 5 rozporządzenia Rady nr 1103/97 w sprawie niektórych 

postanowień dotyczących wprowadzenia euro
33

. Działanie takie EBC uznaje za 

niecelowe. 

Dodatkowo, w opinii EBC, wprowadzona przedmiotowym rozporządzeniem 

metodologia zaokrąglania kwot jest niekonsekwentna, jeśli wziąć pod uwagę 

metodologię i obecną praktykę ustanowioną na mocy słowackich przepisów w 

zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa socjalnego. Skutkować to może 

zastosowaniem odmiennych reguł zaokrąglania w podobnych przypadkach. 

Na marginesie EBC wskazał, że byłoby pożądane, aby obywatele słowaccy 

zostali poinformowani o zmianach dotyczących zaokrągleń w trakcie zamiany 

walut, wprowadzonych ww. zaleceniem Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. Takie 

działanie z pewnością poprawiłoby efektywne przyjęcie euro w Słowacji. 

 

                                                                                                                                    

32 Dostępna na stronie internetowej EBC: www.ecb.int 

33 Publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162/1, z dnia 19.06.1997 r. z późn. zm. 
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2. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWAŃ SŁOWACJI DO 

WPROWADZENIA EURO DO OBIEGU 

2.1. KRAJOWY PLAN WPROWADZENIA EURO  

 

Pierwsze przygotowania do przyjęcia nowej waluty rozpoczęły się jeszcze przed 

przystąpieniem Słowacji do UE. 16 lipca 2003 r. rząd Słowacji przyjął „Strategię 

wprowadzenia euro w Republice Słowackiej‖, przygotowaną wspólnie przez 

Narodowy Bank Słowacji (NBS) oraz Ministerstwo Finansów. We wspólnej 

deklaracji rządu i NBS stwierdzono, że korzyści z przyjęcia euro przeważają nad 

kosztami i dlatego Słowacja powinna wprowadzić nową walutę jak najszybciej – 

zaraz po tym, jak będzie w stanie w trwały sposób wypełnić kryteria z 

Maastricht. 8 września 2004 r. słowacki rząd zatwierdził kolejny wspólny 

dokument NBS i Ministerstwa Finansów: ‖Specyfikację strategii wprowadzenia 

euro w Republice Słowackiej‖ oraz zdecydował o przygotowaniu krajowego 

planu wprowadzenia nowej waluty
34

.  

Kompleksowy plan wprowadzenia euro opracowany wspólnie przez 

Ministerstwo Finansów i NBS został przyjęty przez rząd Słowacji 6 lipca 2005 

r.
35

, a następnie był dwukrotnie aktualizowany: w marcu 2007 r. i kwietniu 2008 

r. Kolejną aktualizację przewidziano we wrześniu 2008 r. Przy opracowywaniu 

planu współpracowały również inne ministerstwa i organizacje pozarządowe, w 

tym Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo 

Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd 

Nadzoru nad Rynkiem Finansowym, Słowacki Związek Banków, Urząd 

Statystyczny Słowacji, Słowacka Izba Handlu i Przemysłu, Słowacka Inspekcja 

Handlowa, Związek Miast i Gmin Słowacji, Słowackie Radio i Telewizja.  

W planie znalazły się m.in.:  

 

   podstawowe zasady wprowadzenia euro do obiegu: scenariusz 

wprowadzenia nowej waluty, okres podwójnego obiegu korony 

słowackiej i euro, zasada ciągłości umów, zasady zaokrąglania sum 

pieniężnych, działania przeciwdziałające zawyżaniu cen; 

                                                                                                                                    

34 Rezolucja rządu Słowacji nr 862 z 8 września 2004 r. 

35 Rezolucja rządu Słowacji nr 525 z 6 lipca 2005 r. 
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   instytucjonalne ramy wprowadzenia euro; 

   zadania poszczególnych sektorów związane z wprowadzeniem euro, 

obejmujące m.in.: wcześniejsze zaopatrzenie w nową walutę, 

wycofywanie koron słowackich z obiegu, dostosowywanie systemów 

informatycznych do euro, zmiany legislacyjne, podwójne podawanie cen 

oraz strategię komunikacyjną; 

    rekomendacje Krajowego Koordynatora wprowadzenia euro skierowane 

m.in. do banków i instytucji finansowych, administracji rządowej, 

sprzedawców detalicznych oraz społeczeństwa. 

 

2.2. INSTYTUCJONALNE RAMY WPROWADZENIA EURO 

 

Na mocy rezolucji rządu Słowacji z 8 września 2004 r.
36

 Krajowym 

Koordynatorem wprowadzenia euro został Minister Finansów. Wraz z Prezesem 

NBS (jako wiceprzewodniczącym) kieruje on Krajowym Komitetem 

Koordynacyjnym ds. wprowadzenia euro (National Coordinating Committee - 

NCC). W skład Komitetu wchodzą również przedstawiciele innych ministerstw, 

urzędów centralnych i organizacji pozarządowych, w tym m.in.: Wicepremier ds. 

społeczeństwa opartego na wiedzy, spraw europejskich oraz praw człowieka i 

mniejszości, Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister 

Gospodarki, Minister Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Prezes Słowackiego 

Związku Banków, Przewodniczący Słowackiej Izby Handlu i Przemysłu, Prezes 

Narodowej Unii Pracodawców, Prezes Urzędu Statystycznego Słowacji, 

Przewodniczący Związku Miast i Gmin Słowacji oraz przedstawiciel 

stowarzyszeń i organizacji ds. ochrony konsumenta. 

NCC jest głównym organem odpowiedzialnym za zarządzanie i koordynację 

przygotowań do przyjęcia nowej waluty, w tym za wdrażanie krajowego planu 

wprowadzenia euro. Komitet może kierować do centralnych organów rządowych 

oraz innych instytucji zalecenia dotyczące wprowadzenia euro, a także 

rekomendować poszczególnym organizacjom wypełnianie konkretnych zadań.  

                                                                                                                                    

36 Rezolucja rządu Słowacji nr 862, op. cit. 
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W celu zintensyfikowania prowadzonych przygotowań słowacki rząd w grudniu 

2005 r. zdecydował o wyznaczeniu Pełnomocnika Rządu ds. wprowadzenia 

euro
37

 odpowiedzialnego za bieżącą koordynację prac przygotowawczych do 

przyjęcia nowej waluty. Do jego zadań należy w szczególności: organizowanie 

regularnych spotkań przewodniczących komitetów roboczych (patrz dalej), 

aktywne komunikowanie się z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, 

koordynowanie i stymulowanie przygotowań do wprowadzenia euro, 

opracowywanie dla NCC raportów z postępu prac, ostrzeganie przed 

potencjalnymi problemami oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 

nowej waluty. Wypełniając swoje zadania, Pełnomocnik działa zgodnie ze 

strategicznymi zasadami ustanowionymi przez Krajowego Koordynatora i NCC. 

Krajowy Koordynator, we współpracy z właściwymi ministerstwami i NBS, 

powołał pięć komitetów roboczych
38

 odpowiedzialnych za techniczne aspekty 

przygotowań do wprowadzenia euro:  

 

    komitet roboczy ds. banków i sektora finansowego (komitet działa pod 

przewodnictwem NBS i złożony jest m.in. z przedstawicieli Ministerstwa 

Finansów, Słowackiego Związku Banków, Słowackiego Stowarzyszenia 

Zakładów Ubezpieczeń, Słowackiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw 

Zarządzających Aktywami, Słowackiej Poczty); 

    komitet roboczy ds. sektora instytucji rządowych i samorządowych 

(komitet działa pod przewodnictwem Ministerstwa Finansów i złożony 

jest m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych i 

Rodziny, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Związku Miast i Gmin 

Słowacji, Urzędu Statystycznego Słowacji, Ministerstwa Gospodarki, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 

Środowiska, Słowackiej Poczty); 

    komitet roboczy ds. sektora niefinansowego i ochrony konsumentów 

(komitet działa pod przewodnictwem Ministerstwa Gospodarki i złożony 

jest m.in. z przedstawicieli Biura Rządu Republiki Słowackiej, 

Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 

                                                                                                                                    

37 Na początku 2007 r. został mianowany nowy Pełnomocnik. 

38 Pierwotnie utworzono sześć komitetów, ale komitet roboczy ds. technologii informatycznej i statystyki połączono z 

komitetem roboczym ds. sektora instytucji rządowych i samorządowych.  
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Rolnictwa, Weterynarii i Żywności, Ministerstwa Sprawiedliwości, NBS, 

Słowackiej Izby Rolnictwa i Żywności, Słowackiego Stowarzyszenia 

Handlowców, Federacji Stowarzyszeń Pracodawców, Słowackiej Izby 

Handlu i Przemysłu, Urzędu Antymonopolowego, Słowackiej Inspekcji 

Handlowej, organizacji ds. ochrony konsumenta, Unii Miast Słowacji); 

    komitet roboczy ds. legislacji (komitet działa pod przewodnictwem Biura 

Rządu Republiki Słowackiej i złożony jest m.in. z przedstawicieli 

Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa 

Gospodarki, Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, 

Ministerstwa Środowiska, NBS, Słowackiego Związku Banków, 

Słowackiej Izby Handlu i Przemysłu, Związku Miast i Gmin Słowacji); 

    komitet roboczy ds. komunikacji
39

 (komitet działa pod przewodnictwem 

NBS i jest złożony m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, 

Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa 

Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Ministerstwa Edukacji, 

Słowackiego Związku Banków, Słowackiego Radia i Telewizji). 

 

Przewodniczący oraz członkowie komitetów są powoływani przez właściwych 

członków NCC (ministra lub Prezesa NBS) na podstawie nominacji 

poszczególnych instytucji. Przewodniczący komitetów oraz NCC mogą, w razie 

potrzeby, rozszerzyć członkostwo w poszczególnych komitetach oraz zapraszać, 

na spotkania komitetów, ekspertów z innych organizacji. Do obowiązków 

komitetów roboczych należy m.in. rozwiązywanie otwartych kwestii w zakresie 

swoich kompetencji oraz przedkładanie propozycji NCC i Krajowemu 

Koordynatorowi, składnie NCC kwartalnych raportów cząstkowych z realizacji 

krajowego planu wprowadzenia euro, opracowywanie rozwiązań dla konkretnych 

zadań zapisanych w krajowym planie oraz zapewnianie poszczególnym organom 

rządowym i innym organizacjom wskazówek metodologicznych w wypełnianiu 

ww. zadań. Przynajmniej raz na trzy miesiące komitety składają sprawozdanie ze 

swojej działalności NCC oraz Pełnomocnikowi Rządu Słowacji ds. 

wprowadzenia euro.  

                                                                                                                                    

39 Szerzej na ten temat patrz: część 3. 
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Poza powołaniem ww. komitetów, Krajowy Koordynator zalecił samorządom, 

przedsiębiorstwom i innym organizacjom utworzenie grup roboczych ds. 

wprowadzenia euro. Ich zadaniem ma być przygotowanie podmiotów do 

bezpiecznego i sprawnego przyjęcia nowej waluty. Zgodnie z aktualizacją 

krajowego planu wprowadzenia euro (z kwietnia 2008 r.) działalność grup 

powinna koncentrować się przede wszystkim na dostosowywaniu systemów 

informatycznych, kształtowaniu relacji z pracownikami, klientami, dostawcami i 

bankami, a także na działaniach komunikacyjnych.  

Aby zapewnić sprawną koordynację w zakresie rozwiązywania potencjalnych 

sytuacji kryzysowych, NCC utworzył sztab ds. komunikacji kryzysowej złożony 

z Ministra Finansów, Prezesa NBS, Pełnomocnika Rządu Słowacji ds. 

wprowadzenia euro, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Prezesa Słowackiego 

Związku Banków. Wszystkie ministerstwa oraz NBS wyznaczyły ponadto osoby 

odpowiedzialne za wewnętrzną oraz zewnętrzną koordynację kwestii 

organizacyjnych i technicznych związanych z wprowadzeniem euro, a także za 

współpracę z Krajowym Koordynatorem.  

W opinii Komisji Europejskiej, wyrażonej w „Siódmym Raporcie na temat 

praktycznych przygotowań do przyszłego rozszerzenia strefy euro‖
40

 

(opublikowanym 18 lipca 2008 r.), Słowacja zastosowała się do zalecenia 

Komisji w zakresie utworzenia odpowiednich struktur potrzebnych do 

zaplanowania, koordynowania i usprawnienia przygotowań do przyjęcia nowej 

waluty
41

. Wątpliwości Komisji budzi jednak efektywność powołanej struktury 

organizacyjnej – NCC działa na wysokim szczeblu politycznym, więc nie jest w 

stanie zająć się kwestiami szczegółowymi, natomiast Pełnomocnik Rządu 

Słowacji ds. wprowadzenia euro nie posiada wystarczającej liczby pracowników 

i koncentruje się głównie na działaniach komunikacyjnych. Komisja 

zarekomendowała wzmocnienie centralnego monitoringu przygotowań Słowacji 

w taki sposób, aby poprawie uległa koordynacja działań pomiędzy podmiotami 

włączonymi w przygotowania oraz aby została zapewniona zdolność 

efektywnego rozwiązywania potencjalnych sytuacji kryzysowych. 

 

                                                                                                                                    

40 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report on the practical preparations for 

the future enlargement of the euro area, Commission of the European Communities, COM(2008) 480 final 

41 Art. 1 zalecenia Komisji z 10 stycznia 2008 r. w sprawie środków ułatwiających przyszłe przejście na euro (2008/78/WE) 

- szerzej na temat zalecenia patrz część 1. 
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2.3. POZYSKANIE BANKNOTÓW I MONET EURO 

 

W celu pozyskania gotówki euro potrzebnej do zastąpienia koron słowackich, 

NBS wypożyczy banknoty euro, w wysokości 188 milionów, z Narodowego 

Banku Austrii
42

, a następnie zwróci je w kolejnych latach banknotami 

wyprodukowanymi we własnym zakresie. Jest to zgodne z Wytycznymi EBC z 

dnia 14 lipca 2006 r. (z późn. zm.)
43

, według których państwa członkowskie UE 

pozostające poza strefą euro mogą, po podjęciu przez Radę UE decyzji o 

uchyleniu derogacji, otrzymać banknoty euro z jednego lub więcej krajowych 

banków centralnych Eurosystemu, a następnie, po wejściu do strefy euro, oddać 

je w kolejnych latach banknotami wyprodukowanymi lub zamówionymi w 

ramach ustalonego przez EBC udziału w produkcji banknotów na dany rok.  

Monety euro ze słowacką stroną narodową, w wysokości 500 milionów, wybije 

słowacka mennica
44

. W lipcu 2004 r. NBS ogłosił publiczny przetarg na projekt 

narodowej strony monet euro. W przetargu wzięło udział 56 artystów, którzy 

nadesłali 64 propozycje projektów przedstawiających 658 wizerunków dla ośmiu 

nominałów monet euro (włączając w to rozwiązania wariantowe). W marcu 2005 

r. powyższe propozycje zostały ocenione przez dwie komisje, złożone z 

przedstawicieli NBS, ekspertów instytucji naukowych i kulturalnych oraz 

reprezentantów artystów i teoretyków sztuki. Zadecydowano o wyborze 17 

różnych motywów odzwierciedlających historię oraz ważne wartości kulturalne 

Słowacji. Po dokonaniu oceny jakości propozycji zawierających ww. motywy, 

wyselekcjonowano 36 projektów przesłanych przez 15 uczestników przetargu.  

W drugim etapie konkursu ww. artyści zaprezentowali swoje projekty w formie 

modeli gipsowych. Zarząd NBS wybrał 10 z nich i poddał je ocenie 

społeczeństwa w ogólnokrajowym badaniu opinii publicznej. Badanie odbyło się 

w listopadzie 2005 r. Najwięcej głosów otrzymały projekty przedstawiające 

podwójny krzyż na trójwzgórzu, górę Krywań oraz zamek w Bratysławie. 20 

grudnia 2005 r. Zarząd NBS zdecydował o umieszczeniu ww. wizerunków na 

                                                                                                                                    

42 Również Słowenia, Cypr i Malta wypożyczyły banknoty euro z zapasów Eurosystemu.  

43 Wytyczne EBC z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego 

związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i 

monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9). Wytyczne zostały znowelizowane 19 czerwca 2008 r. (Wytyczne 

EBC/2008/4). 

44 Mennica w Kremnicy. 
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słowackiej stronie monet euro
45

. Ostateczne wzory narodowych rewersów 

zatwierdzono w kwietniu 2007 r.  

Monety euro będą produkowane i przechowywane w pomieszczeniach 

spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa. Zgodnie ze stanowiskiem 

Komisji Europejskiej, masowa produkcja monet euro ze słowacką stroną 

narodową może rozpocząć się dopiero po podjęciu przez Radę UE decyzji o 

uchyleniu derogacji (co nastąpiło 8 lipca 2008 r.). Wszystkie działania 

przygotowawcze mogły natomiast zostać zrealizowane przed podjęciem tej 

decyzji. W czerwcu 2007 r. Słowacja zawarła z państwami strefy euro oraz 

Komisją Europejską porozumienie w sprawie rozpoczęcia działań 

przygotowawczych przed rozpoczęciem masowej produkcji monet euro (ang. 

Memorandum of Understanding between the Slovak Republic, euro-area Member 

States and the European Commission on the start of preparatory tasks prior to 

the start of mass production of euro coins). W lipcu 2007 r. NBS oraz słowacka 

mennica podpisały umowę dotyczącą przygotowania próbnej serii monet euro. 

Od 1 stycznia 2009 r. monety euro ze słowacką stroną narodową staną się 

prawnym środkiem płatniczym zarówno w Słowacji, jak i na terenie wszystkich 

pozostałych państw strefy euro.  

 

2.4. ZAOPATRZENIE W BANKNOTY I MONETY EURO PRZED 

1 STYCZNIA 2009 R.  

 

Wcześniejsze dostarczenie bankom komercyjnym i kolejnym podmiotom (np. 

sprzedawcom detalicznym czy urzędom pocztowym) odpowiedniej liczby 

banknotów i monet euro ma kluczowe znaczenie dla sprawnego wprowadzenia 

nowej waluty do obiegu. Rozpoczęcie zaopatrywania banków komercyjnych 

przez NBS (tzw. zaopatrzenie pierwotne – frontloading) planowane jest w 

październiku 2008 r.
46

 Zgodnie z aktualizacją krajowego planu wprowadzenia 

euro (z kwietnia 2008 r.) warunkiem otrzymania gotówki przed 1 stycznia 2009 

r. jest ustanowienie przez banki na rzecz NBS kwalifikowanego zabezpieczenia. 

                                                                                                                                    

45 Na nominałach 1 i 2 euro – podwójnego krzyża na trójwzgórzu, na nominałach 10, 20 i 50 centów – zamku w 

Bratysławie, natomiast na nominałach 1, 2 i 5 centów – góry Krywań.  

46 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op. cit. 
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Za otrzymane banknoty i monety banki zapłacą, zgodnie z ustaleniami 

dotyczącymi odroczonej płatności, w trzech równych ratach w styczniu 2009 r. 

W tym samym czasie nastąpi zwolnienie ustanowionego przez nie 

zabezpieczenia.  

Wcześniejsze zaopatrzenie w gotówkę euro będzie przebiegało zgodnie z 

warunkami określonymi w umowach banku centralnego z bankami 

komercyjnymi. Do 1 stycznia 2009 r. banknoty i monety euro pozostaną 

własnością NBS i nie będą mogły znaleźć się w obiegu. Koszty transportu 

poniosą banki. Dotychczas NBS podpisał umowy z 16 bankami
47

. Według stanu 

na maj 2008 r. poziom zapotrzebowania banków jest raczej niski: banki 

zamówiły 51 milionów banknotów euro i 320 milionów monet euro (tj. 27% 

całkowitej liczby banknotów, jakie zostaną wypożyczone przez NBS z zapasów 

Eurosystemu i 64% ogólnej liczby monet, jakie zostaną wybite przez słowacką 

mennicę)
48

. W najbliższych miesiącach NBS spodziewa się jednak dodatkowych 

zamówień. 

Wcześniejsze zaopatrzenie sektora detalicznego przez banki komercyjne w 

gotówkę euro (tzw. zaopatrzenie wtórne – sub-frontloading) planowane jest w 

okresie listopad-grudzień 2008 r. Podobnie jak w przypadku frontloadingu, 

niewielka liczba przedsiębiorców zasygnalizowała chęć zaopatrzenia się w nową 

walutę przed 1 stycznia 2009 r. W marcu 2008 r. jedynie 16% wszystkich 

przedsiębiorstw obsługujących transakcje gotówkowe (tj. 12 000 z 73 000) 

wyraziło zainteresowanie takimi dostawami
49

. Realizacja zamówień będzie 

odbywała się na podstawie umowy podpisanej przez dany podmiot z bankiem 

komercyjnym. Strona otrzymująca banknoty i monety euro będzie musiała 

zobowiązać się, że nie wprowadzi ich do obiegu przed 1 stycznia 2009 r. 

Transport gotówki będzie dokonywany głównie przez wyspecjalizowanych 

przewoźników gotówki (cash-in-transit companies). W Słowacji nie 

przewidziano sprzedaży zestawów startowych monet euro dla przedsiębiorstw
50

.  

Warto podkreślić, że niewielkie zainteresowanie podmiotów zaopatrzeniem 

wtórnym odnotowano również w 2006 r. - w Słowenii oraz w 2007 r. - na Cyprze 

i Malcie. Wiązało się to przede wszystkim z surowymi wymogami EBC, jakie 

                                                                                                                                    

47 Ibidem 

48 Ibidem 

49 Ibidem 

50 Takie zestawy oferowano natomiast w Słowenii, na Cyprze i Malcie. Ich przygotowanie rekomenduje również Komisja 

Europejska w swoim Zaleceniu z 10 stycznia 2008 r., op. cit. 
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przedsiębiorcy, w tym sprzedawcy detaliczni, musieli wypełnić, aby otrzymać 

nową walutę. Bazując na doświadczeniach tych krajów, 19 czerwca 2008 r. EBC 

znowelizował wytyczne określające warunki frontloadingu i sub-frontloadingu 

gotówki euro
51

, wprowadzając m.in. uproszczoną procedurę dla dostaw 

banknotów i monet euro do wartości nominalnej 10 000 EUR, realizowanych 

przez sprzedawców detalicznych
52

 w ramach zaopatrzenia wtórnego. 

Zaopatrzenie na ww. warunkach może jednak nastąpić nie wcześniej niż na pięć 

dni kalendarzowych przed datą wprowadzenia euro do obiegu.  

Zdaniem Komisji Europejskiej, aby uniknąć problemów logistycznych w 

Słowacji w pierwszych dniach stycznia 2009 r., konieczne jest podjęcie 

dodatkowych wysiłków na rzecz zwiększenia poziomu zamówień dokonywanych 

zarówno w ramach zaopatrzenia pierwotnego, jak i wtórnego. W szczególności 

sprzedawcy detaliczni powinni być zachęcani do wykorzystywania 

uproszczonych warunków dostaw przewidzianych wytycznymi EBC
53

.  

Podobnie jak to miało miejsce w innych państwach strefy euro, na początku 

grudnia 2008 r. społeczeństwo w Słowacji będzie mogło nabyć, w bankach i 

urzędach pocztowych, mini zestawy startowe monet euro. Pojedynczy zestaw (o 

wartości 500 SKK) będzie zawierał 38 sztuk monet o różnych nominałach. Przed 

1 stycznia 2009 r. nie będzie można wprowadzać do obiegu monet zakupionych 

w ww. pakietach. Obecnie planowane jest wprowadzenie do sprzedaży 1,2 mln 

zestawów, ale zdaniem Komisji Europejskiej, ze względu na dotychczasowe 

doświadczenia państw strefy euro w tym zakresie oraz możliwe zainteresowanie 

słowackich przedsiębiorców takimi zestawami, NBS powinien rozważyć 

zwiększenie ich liczby.  

Warto odnotować, że na wcześniejszym etapie Słowacja nie rozważała 

przygotowania zestawów dla społeczeństwa, uznając, że znacząca część 

mieszkańców Słowacji posiada już pewną ilość monet euro oraz, że produkcja i 

dystrybucja takich zestawów byłaby zbyt wymagająca pod względem 

technicznym i finansowym (ze względu na krótki kilkumiesięczny okres 

                                                                                                                                    

51 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/9 w sprawie 

niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie 

zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2008/4) 

(2008/549/WE). Publikacja Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L176/18, z dnia 4.7.2008. 

52 Zgodnie z ww. Wytycznymi EBC sprzedawca detaliczny jest przedsiębiorstwem mikro, tzn. zatrudnia mniej niż 10 osób, 

a jego roczne obroty lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 2 milionów EUR. 

53 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op. cit. 
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przewidziany na wybicie wszystkich potrzebnych monet euro)
54

. Przygotowanie 

pakietów startowych monet euro zostało uwzględnione dopiero w ostatniej 

aktualizacji krajowego planu wprowadzenia euro (z kwietnia 2008 r.). Również 

Komisja Europejska, w swoich dwóch raportach z 2007 r. na temat praktycznych 

przygotowań do przyszłego rozszerzenia strefy euro
55

, wskazała na konieczność 

udostępnienia mieszkańcom Słowacji zestawów startowych monet euro, tak aby 

mogli oni regulować płatności gotówkowe w nowej walucie już od pierwszych 

dni stycznia 2009 r. 

 

2.5. STAN PRZYGOTOWAŃ MAŁYCH I ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTW DO WPROWADZENIA EURO 

 

Przygotowania sektora przedsiębiorstw do wprowadzenia euro są nadzorowane i 

wspierane przez Ministerstwo Gospodarki oraz Krajową Agencję ds. Rozwoju 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do głównych zadań Agencji należy: 

tworzenie zasobów w zakresie doradztwa na szczeblu regionalnym, 

przygotowywanie materiałów i organizowanie seminariów informacyjnych dla 

MŚP
56

. 

Jak wynika z badania Komisji Europejskiej z czerwca 2008 r.
57

, 80% małych i 

średnich przedsiębiorstw rozpoczęło już swoje wewnętrzne przygotowania do 

wprowadzenia euro (58% - w okresie od stycznia do czerwca 2008 r., 21% - w 

2007 r. lub wcześniej)
58

: 

 

   67% określiło konieczne dostosowania systemów informatycznych, 

   65% udzieliło niezbędnych informacji pracownikom, 

                                                                                                                                    

54 National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update March 2007, National Bank of Slovakia, Ministry of 

Finance of the Slovak Republic, s. 26-27. 

55 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Fifth report on the practical preparations for the 

future enlargement of the euro area, Brussels, 16.7.2007 COM(2007) 434 final oraz Commission staff working document. 

Annex to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 

Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Sixth Report on the practical preparations 

for the future enlargement of the euro area, Brussels, 27.11.2007 COM(2007) 756 final. 

56 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op. cit. 

57 Preparing for the euro: survey among Slovak enterprises. Analytical Report, Fieldwork: June 2008, Publication July 2008, 

Flash Eurobarometer 240 – The Gallup Organisation. 

58 Doświadczenia państw strefy euro pokazują, że intensyfikacja działań dostosowawczych następuje po okresie letnim.  
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    49% zdefiniowało obszary, na które będzie miało wpływ wprowadzenie 

nowej waluty, 

   39% wyznaczyło „koordynatora ds. euro‖, tj. osobę odpowiedzialną za 

koordynowanie przygotowań do przyjęcia nowej waluty, 

   37% oszacowało potrzeby szkoleniowe, 

   31% opracowało szczegółowy plan działań. 

 

Kolejnych 11% przedsiębiorstw planowało rozpocząć przygotowania do 

wprowadzenia euro w okresie lipiec – wrzesień 2008 r. 

82% firm nie spodziewa się problemów związanych z koniecznością 

przeprowadzenia zmian w systemach informatycznych. Około 70% badanych 

przedsiębiorstw zleciło to zadanie wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Warto 

podkreślić, że zdecydowana większość słowackich przedsiębiorstw (90%) czuje 

się też bardzo dobrze lub dość dobrze poinformowana na temat euro.  

Jak wynika z krajowego planu wprowadzenia euro (aktualizacja z kwietnia 2008 

r.) każdy podmiot zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, będzie 

odpowiedzialny za przeprowadzenie własnych działań dostosowawczych (np. 

przystosowanie systemów informatycznych) oraz pokrycie kosztów takich 

działań. 

 

2.6. SCENARIUSZ WPROWADZENIA EURO 

 

Podobnie jak to miało miejsce w Słowenii oraz na Cyprze i Malcie, Słowacja 

wprowadzi euro przy wykorzystaniu scenariusza „big bang‖ (bez okresu 

przejściowego, jaki miał miejsce w przypadku pierwszej grupy państw 

przyjmujących nową walutę). 1 stycznia 2009 r. euro zostanie wprowadzone 

jednocześnie do obiegu gotówkowego i bezgotówkowego. Od tego dnia nowa 

waluta ostatecznie zastąpi koronę w obiegu bezgotówkowym (korona słowacka 

stanie się wyrażeniem euro). Decyzja o wyborze tego scenariusza była 

podyktowana chęcią zminimalizowania kosztów związanych z wprowadzaniem 

euro do obiegu oraz potrzebą usprawnienia procesu zamiany dotychczasowej 

waluty na nową walutę.  
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Do 16 stycznia 2009 r., tj. w okresie podwójnego obiegu korony słowackiej i 

euro
59

, dotychczasowe banknoty i monety będą mogły być wykorzystywane, 

wspólnie z nowymi banknotami i monetami, do dokonywania płatności 

gotówkowych. Od 17 stycznia 2009 r. euro stanie się jedynym prawnym 

środkiem płatniczym w Słowacji, natomiast korony będą podlegały wymianie w 

NBS i bankach komercyjnych (patrz dalej).  

 

2.7. KANAŁY WPROWADZANIA EURO DO OBIEGU 

 

W Słowacji, podobnie jak we wszystkich państwach, które przyjęły jednolitą 

walutę, głównymi kanałami wprowadzania euro do obiegu będą:  

 

    bankomaty,  

    sektor bankowy (poprzez sprzedaż zestawów startowych monet euro, 

wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych oraz wymianę koron 

słowackich na banknoty i monety euro),  

    sektor detaliczny (poprzez wydawanie reszty w euro). 

 

Przewiduje się, że od 1 stycznia 2009 r. bankomaty będą wypłacały tylko 

banknoty euro. Początkowo bankomaty zostaną zasilone banknotami o niskich 

nominałach (głównie 10 i 20 euro), co powinno ułatwić dokonywanie płatności 

gotówkowych w pierwszych dniach po wprowadzeniu euro. Bankomaty, których 

ze względów technicznych nie uda się przestawić na czas, zostaną wyłączone z 

użycia. 

Aby usprawnić proces wprowadzania euro banki planują otworzyć oddziały w 

styczniu 2009 r. również w dniach wolnych od pracy (np. 1 stycznia). Niektóre z 

nich uruchomią specjalne okienka dla przedsiębiorców. W okresie bezpośrednio 

poprzedzającym wprowadzenie nowej waluty oraz w pierwszych dniach stycznia 

2009 r. banki planują wypłacać jedynie niskie nominały banknotów euro. Do 1 

                                                                                                                                    

59 W Słowenii okres podwójnego obiegu waluty krajowej i euro wynosił 14 dni, natomiast na Cyprze i Malcie – 1 miesiąc. W 

przypadku pierwszej grupy państw wprowadzających nową walutę – maksymalnie 2 miesiące. 
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stycznia 2009 r. powinno ponadto nastąpić dostosowanie wszystkich (26 800) 

terminali płatniczych POS. Zdaniem Komisji Europejskiej przygotowania sektora 

finansowego Słowacji do wprowadzenia euro są zaawansowane
60

. 

Ważnym kanałem wprowadzenia nowej waluty do obiegu będzie sektor 

detaliczny. Zgodnie ze słowacką ustawą horyzontalną
61

, od 1 stycznia 2009 r. 

sprzedawcy powinni wydawać resztę tylko w nowej walucie. Jednocześnie  mogą 

odmówić przyjęcia koron słowackich (w okresie podwójnego obiegu), jeżeli 

klient chciałby zapłacić banknotami o wartości nominalnej przynajmniej 

czterokrotnie przewyższającej należną kwotę. Rozwiązanie takie ma utrudnić 

wykorzystywanie punktów sprzedaży do celów wymiany waluty krajowej na 

euro
62

. 

Należy podkreślić, że planowane przez Słowację działania w zakresie 

dostosowania bankomatów i terminali płatniczych do euro, a także wydawania 

reszty w nowej walucie oraz wydłużenia godzin pracy banków są zgodne z 

postanowieniami przywołanego wcześniej zalecenia Komisji Europejskiej
63

. 

Podobne działania zarekomendował poszczególnym podmiotom Krajowy 

Koordynator w kwietniowej aktualizacji krajowego planu wprowadzenia euro
64

. 

 

2.8. WYCOFYWANIE KORON SŁOWACKICH Z OBIEGU 

 

Od 1 stycznia 2009 r. NBS oraz banki komercyjne zapewnią bezpłatną wymianę 

koron słowackich na banknoty i monety euro. NBS będzie wymieniał monety 

nominowane w koronach słowackich na nową walutę do końca 2013 r., 

natomiast banknoty – bezterminowo. Banki komercyjne umożliwią 

bezprowizyjną wymianę dotychczasowej waluty do końca czerwca 2009 r. (w 

przypadku monet) oraz do końca 2009 r. (w przypadku banknotów)
65

. Kwoty 

wymieniane w bankach w okresie podwójnego obiegu koron słowackich i euro 

nie będą podlegały ograniczeniom. Po zakończeniu tego okresu dalsza bezpłatna 

                                                                                                                                    

60 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op. cit. 

61 Szerzej na ten temat patrz część 1.  

62 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op.cit.  

63 Zalecenie Komisji z 10 stycznia 2008 r., op. cit. 

64 National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update April 2008, op. cit. 

65 Banki nie będą prowadziły bezpłatnej wymiany przed 1 stycznia 2009 r. 
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wymiana powinna dotyczyć przynajmniej 100 banknotów i 100 monet na 

transakcję
66

. Wymiana będzie odbywała się po ustalonym 8 lipca 2008 r. przez 

Radę UE nieodwołalnym kursie wymiany korony słowackiej do euro (30,1260 

SKK za 1 EUR)
67

. 

Początek wycofywania i niszczenia koron słowackich planowany jest przed 

rozpoczęciem zaopatrywania banków komercyjnych w gotówkę euro. NBS 

spodziewa się zwrotu 165 milionów banknotów oraz 425 milionów monet
68

. 

Rozpoczęcie kampanii zachęcającej społeczeństwo do wyzbywania się 

przechowywanych koron zaplanowano na lipiec 2008 r. W Słowacji promowane 

są już obecnie elektroniczne formy płatności, aczkolwiek nie przewiduje się 

specjalnej kampanii w tym zakresie ze względu na wprowadzenie euro. Wśród 

rekomendacji Krajowego Koordynatora skierowanych do społeczeństwa w 

aktualizacji krajowego planu wprowadzenia euro (z kwietnia 2008 r.) znalazło 

się zalecenie, aby w okresie podwójnego obiegu koron słowackich i euro 

priorytet przyznać bezgotówkowym formom płatności. 

 

3. KAMPANIA INFORMACYJNA I OPINIA PUBLICZNA 

3.1. KAMPANIA INFORMACYJNA W SŁOWACJI 

 

3.1.1. Organizacja i finansowanie kampanii informacyjnej 

 

Koordynatorem działań komunikacyjnych związanych z wprowadzeniem euro w 

Słowacji jest komitet roboczy ds. komunikacji, któremu przewodniczy NBS.69 

Komitet współpracuje z Ministerstwem Finansów oraz z Pełnomocnikiem Rządu 

ds. wprowadzenia euro, a także konsultuje się z przedsiębiorstwami, mediami, 

Słowackim Związkiem Banków, władzami lokalnymi i organizacjami 

                                                                                                                                    

66 National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update April 2008, op. cit. 

67 Szerzej na ten temat: patrz część 1. 

68 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op.cit. 

69 W skład Komitetu wchodzą: NBS, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Ministerstwo Edukacji, Słowacki Związek Banków, Telewizja Słowacka, 

Radio Słowackie, Biuro Rządu Republiki Słowackiej, Przedstawicielstwo KE w Republice Słowackiej, Związek Miast i Gmin, 

Związek Handlu i Turystyki. 
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pozarządowymi. Komitet roboczy ds. komunikacji jest odpowiedzialny za 

przekazanie społeczeństwu odpowiednich informacji związanych z zamianą 

korony słowackiej na euro, natomiast w sprawie treści przekazu jest 

zobowiązany do ścisłej współpracy z Krajowym Komitetem Koordynacyjnym 

oraz innymi komitetami roboczymi (przede wszystkim z komitetem roboczym 

ds. sektora niefinansowego i ochrony konsumentów).
70

  

We współpracy z partnerami, komitet opracował kompleksową kampanię 

komunikacyjną. 10 października 2007 r. „Strategia komunikacyjna w sprawie 

wprowadzenia euro w Słowacji‖ została zaakceptowana przez NBS, a 17 

października 2007 r. przyjęta przez rząd.
71

 Dokument ten zwiera cele, 

metodologię i założenia kampanii oraz opis jej poszczególnych etapów. 

Kampania jest adresowana do całego społeczeństwa, ale pewne grupy (tzw. 

grupy wrażliwe) zostaną objęte szczególną uwagą. Główna część kampanii 

informacyjnej będzie przeprowadzona przez profesjonalną agencję 

komunikacyjną. Zadaniem agencji jest przeprowadzenie większości zadań 

ujętych w strategii, podczas gdy pewne uzupełniające działania informacyjne 

wykonywane są przez NBS i Ministerstwo Finansów (koncentracja na grupach 

wrażliwych), rząd (telefoniczna infolinia, mniejszości narodowe) i inne instytucje 

publiczne.  

Na sfinansowanie kampanii informacyjnej w okresie od końca 2007 r. do 

pierwszego kwartału 2009 r. przeznaczono 180 mln koron słowackich (rząd - 110 

mln, NBS - 70 mln).
72

 Budżet ten opiera się na estymowanych kosztach 

planowanych działań i jest zgodny z doświadczeniami innych państw strefy euro 

z prowadzenia kampanii informacyjnej przed wprowadzeniem euro - koszty 

euro-kampanii w tych krajach wyniosły średnio 1 euro na mieszkańca. 

 

                                                                                                                                    

70 National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update April 2008, op.cit., str 66. 

71 Communication strategy on euro introduction in Slovakia, Communication Working Committee, October 2007, 

Government of the Slovak Republic, Narodna Banka Slovenska.  

72 Ibidem 
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3.1.2. Założenia strategii 

 

Kampania informacyjna jest adresowana do obywateli Republiki Słowackiej, 

jednakże szczególna uwaga poświęcona jest tym grupom odbiorców, którzy mają 

utrudniony dostęp do informacji lub wymagają specyficznej informacji. Główny 

nacisk strategii komunikacyjnej kładzie się na dostosowanie metod i środków do 

potrzeb grupy docelowej przekazu, zwłaszcza w przypadku grup wrażliwych. Do 

grup wrażliwych zakwalifikowano: 

 

    dzieci i młodzież,  

    osoby starsze,  

    osoby niepełnosprawne oraz  

    mniejszości narodowe.  

 

Zwiększoną uwagą objęto także małe i średnie przedsiębiorstwa (zwłaszcza w 

słabiej gospodarczo rozwiniętych regionach Słowacji) w związku z tym, że 

podmioty te będą potrzebowały znacznie szerszego zakresu informacji.
73

  

Znaczącą rolę w kampanii informacyjnej będą odgrywać miasta i gminy, jako 

pośrednicy informacji na temat wprowadzenia euro, w tym także informacji o 

charakterze lokalnym, jak godziny otwarcia banków, urzędów pocztowych, itd. 

Kampania będzie skierowana również do dużych firm oraz administracji 

centralnej, ale nie będą one bezpośrednimi odbiorcami - zakłada się, że podmioty 

te pozyskują informacje przede wszystkim samodzielnie.  

Głównym celem kampanii informacyjnej jest pomoc w procesie zamiany korony 

słowackiej na euro tak, aby każdy obywatel został poinformowany o 

wprowadzeniu euro na czas, w wystarczającym stopniu oraz w taki sposób, aby 

informacja docierała do odbiorcy bez potrzeby podejmowania przez niego 

działań w tym celu.
74

 Najważniejszym przekazem kampanii będzie informacja, 

że euro zostanie wprowadzone 1 stycznia 2009 r. oraz, że wszyscy rezydenci 

                                                                                                                                    

73 National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update April 2008, op. cit. str. 65. 

74 Communication strategy on euro introduction in Slovakia, op. cit., str. 3. 
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Republiki Słowackiej, podmioty i instytucje zlokalizowane w Republice 

Słowackiej oraz wszystkie systemy muszą być przygotowane na używanie euro 

w płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych.
75

 

Do szczegółowych zadań kampanii informacyjnej, przedstawionej w krajowym 

planie wprowadzenia euro, należą: 

 

    wyjaśnienie społeczeństwu, że obawy związane ze wzrostem cen są 

nieuzasadnione;  

    zaznajomienie społeczeństwa z instrumentami służącymi ochronie przed 

nadużyciami cenowymi (obowiązek podwójnego podawania cen, 

inicjatywa „kodeksu etycznego‖, monitoring cen);  

   zaznajomienie społeczeństwa z kursem wymiany, mechanizmem 

przeliczania cen, wynagrodzeń, emerytur i innych dochodów oraz 

wydatków i zobowiązań z koron na euro; 

   zaznajomienie społeczeństwa z wyglądem i zabezpieczeniami banknotów 

i monet euro, wyjaśnienie, że banknoty są jednakowe we wszystkich 

krajach strefy euro, a monety z różnymi stronami narodowymi są ważne 

we wszystkich krajach strefy; 

    wyjaśnienie, iż korona słowacka przestanie być środkiem w płatnościach 

bezgotówkowych od 1 stycznia 2009 r.; 

    przekazanie praktycznych wskazówek związanych z wprowadzeniem 

euro (podwójny obieg korony słowackiej i euro, wymiana korony 

słowackiej na euro, wycofywanie banknotów i monet nominowanych w 

koronach słowackich z obiegu po zakończeniu okresu podwójnego 

obiegu, itp.); 

    przedstawienie informacji na temat etapów procesu wprowadzenia euro 

(okres podwójnego podawania cen, okres podwójnego obiegu, okresy 

wymiany koron na euro), miejsca wymiany koron na euro, godziny 

otwarcia banków w pierwszych dniach wymiany. 

 

                                                                                                                                    

75 National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update April 2008, op. cit., str. 64. 
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Ponadto, w kampanii przekazane będą informacje na temat funkcjonowania unii 

gospodarczej i walutowej, korzyści z wprowadzenia euro, zadań EBC, innych 

źródeł informacji na temat euro oraz miejsc, w których można uzyskać 

odpowiedzi na wątpliwości i pytania.
76

  

Przewidziano, iż w pierwszym etapie kampanii przekazane zostaną informacje 

ogólne (m.in. daty poszczególnych etapów, informacje o euro i strefie euro, 

odpowiedź na obawy przed wzrostem cen), a w kolejnych etapach podawane 

będą bardziej szczegółowe informacje, w miarę intensyfikacji działań 

informacyjnych. Częstotliwość poszczególnych przekazów oraz ich treść będzie 

uzależniona od przebiegu kampanii, potrzeb grup docelowych ocenianych na 

podstawie badań opinii publicznej oraz informacji zwrotnych (uzyskanych 

poprzez infolinię, stronę internetową, itp.).  

Poza zaangażowaniem profesjonalnej agencji komunikacyjnej, w kampanii 

wykorzystane zostaną następujące instrumenty i kanały: 

 

    informacje w mediach;  

    płatne ogłoszenia w mediach
77

;  

    materiały informacyjne dostarczane do każdego gospodarstwa 

domowego przez Słowacką Pocztę;
78

  

    strona internetowa www.euromena.sk poświęcona zamianie korony 

słowackiej na euro; 

    ulotki, broszury, materiały audiowizualne i mulimedialne;  

    reklama zewnętrzna; 

    bezpłatna linia telefoniczna (infolinia);
79

 

    konferencje, wykłady, szkolenia, seminaria, wystawy; 

    Euro day - ogólnonarodowe wydarzenie otwarte dla szerokiej 

publiczności na początku najbardziej intensywnego okresu kampanii 

informacyjnej na 100 dni przed wprowadzeniem euro - 24 września 2008 

r., ale wydarzenie to odbędzie się w sobotę 27 września 2008 r.; 

                                                                                                                                    

76 Communication strategy on euro introduction in Slovakia, op. cit., str. 9. 

77 Zgodnie z zaleceniami KE, EBC i banków centralnych strefy euro, nie jest możliwe przeprowadzenie skutecznej kampanii 

informacyjnej bez wyasygnowania środków na płatne ogłoszenia w mediach, dające możliwość przekazania kompleksowej 

i wiarygodnej informacji.  

78 Zawierające najważniejsze informacje: wygląd i zabezpieczenia banknotów i monet, najważniejsze daty itd. 

79 W tym celu wykorzystana będzie istniejąca infolinia rządu Republiki Słowackiej służąca obecnie zagadnieniom 

dotyczącym integracji europejskiej. 
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    logo i hasło wprowadzenia euro. 

 

Realizację zadań informacyjnych rozpoczęto w 2007 r. W listopadzie 2007 r., w 

drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów, 

wybrano - zgodnie z założeniami strategii - agencję komunikacyjną 

odpowiedzialną za kampanię informacyjną.
80

 Prace agencji są nadzorowane 

przez komitet sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Finansów i NBS. 

Wybrano także logo kampanii. Rozpoczęcie oficjalnej części narodowej 

kampanii informacyjnej miało miejsce w grudniu 2007 r. wraz z uruchomieniem 

oficjalnej strony na temat euro www.euromena.sk. Od początku 2008 r. 

prowadzone są szersze działania informacyjne (m.in. płatne informacje w 

mediach, badania opinii publicznej, kampania skierowana do społeczności 

romskiej, wystawy, seminaria, szkolenia). Po ogłoszeniu nieodwołalnego kursu 

wymiany i podjęciu przez Radę UE decyzji w sprawie uchylenia derogacji dla 

Słowacji w lipcu 2008 r. nastąpiła intensyfikacja działań informacyjnych, a 

najbardziej intensywna część kampanii rozpocznie się we wrześniu 2008 r. 

Znaczące miejsce w strategii kampanii informacyjnej w Słowacji zajmują 

działania skierowane do mniejszości narodowych, zwłaszcza dwóch 

najliczniejszych, tj. węgierskiej i romskiej. W ich językach zostaną 

opublikowane broszury informacyjne oraz ogłoszenia w mediach (prasie, radio i 

telewizji). Ze względu na specyfikę społeczną mniejszości romskiej (niski 

poziom edukacji, wysokie bezrobocie, wykluczenie społeczne) w kampanii 

skierowanej do jej członków przewidziano wykorzystanie odrębnych 

instrumentów i kanałów przekazu (m.in. wzbogacenie przekazu o element 

edukacyjny, zaangażowanie popularnych artystów romskich, występy grup 

teatralnych, opracowanie piosenki o wprowadzeniu euro). Działania 

informacyjne skierowane do mniejszości romskiej nadzorowane są przez 

Pełnomocnika Rządu ds. mniejszości romskiej i zostały rozpoczęte w 2007 r.  

 

                                                                                                                                    

80 Wybrano dwie agencje: Creo/Young & Rubicam, s.r.o. i Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o. 
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3.1.3. Partnerstwo z Komisją Europejską oraz współpraca 

twinningowa 

 

NBS i Ministerstwo Finansów nawiązały w kwestii kampanii informacyjnej 

współpracę z instytucjami międzynarodowymi. 7 grudnia 2007 r. Ministerstwo 

Finansów podpisało z Komisją Europejską porozumienie o partnerstwie, na 

podstawie którego Komisja (głównie Dyrekcja Generalna ds. Ekonomicznych i 

Finansowych) uczestniczy w finansowaniu pewnych projektów w ramach 

kampanii informacyjnej, a także prowadzi własne działania informacyjne we 

współpracy z Ministerstwem Finansów (m.in. materiały informacyjne, 

wypożyczenie wystawy o euro pokazanej w Bratysławie i Koszycach w okresie 

styczeń-luty 2008 r., zorganizowanie seminarium dla dziennikarzy w Brukseli w 

marcu 2008 r.).
81

 Obie strony podpisały 20 grudnia 2007 r. porozumienie o 

grantach, w ramach którego KE zobowiązała się do współfinansowania 

określonej liczby działań do końca lipca 2008 r., w tym zatrudnienia specjalistów 

od komunikacji, kampanii w mediach (np. dla mniejszości romskiej), 

telefonicznej infolinii, strony internetowej, projektów dla szkół i programów 

szkoleń dla pośredników informacji (multipliers).  

Słowacja nawiązała także współpracę twinningową
82

 z Bankiem Austrii w celu 

wykorzystania doświadczeń banku z lat 1999-2000 z zakresu prowadzenia 

kampanii informacyjnej nt. wprowadzania euro oraz z Bankiem Słowenii i 

innymi instytucjami słoweńskimi, w formie formalnych i nieformalnych 

konsultacji, w celu wykorzystania doświadczeń z kampanii informacyjnej na 

temat wprowadzenia euro w Słowenii. 

 

3.2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ OPINII PUBLICZNEJ W ZAKRESIE 

POSTRZEGANIA EURO  

 

Na zlecenie KE od 2004 r. prowadzone są badania Eurobarometru w sprawie 

stosunku opinii publicznej do euro w nowych krajach członkowskich UE. 

                                                                                                                                    

81 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op.cit., str. 10. 

82 Communication strategy on euro introduction in Slovakia, op. cit. str. 7. 
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Najnowsze badanie Eurobarometru przeprowadzone w maju 2008 r.
83

 pokazuje, 

że poparcie dla euro pozostaje w Słowacji powyżej średniej dla nowych państw 

członkowskich UE, choć odnotowuje się jego spadek od wiosny 2007 r. Obecnie 

jest to 52 proc., we wrześniu 2007 r. poparcie dla euro w Słowacji wyrażało 55 

proc. badanych
84

, a w kwietniu 2007 r. 57 proc. (patrz Wykres 1). Tymczasem 

średnia dla nowych państw członkowskich UE objętych badaniem wynosi 47 

proc. poparcia dla euro. 

Wykres 1: Poparcie dla wprowadzenia euro w Słowacji85 (proc.) 
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Źródło: Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 237, The Gallup Organisation, July 2008 

 

Analizując opinie ankietowanych w Słowacji na temat przewidywanego wpływu 

przyjęcia euro na stabilność cen należy zaznaczyć, że w 2007 r. w badaniach 

Eurobarometru zmieniono treść pytania w stosunku do poprzednich badań (patrz 

Wykres 2) - w tym okresie pytanie ankietowe dotyczyło wpływu euro na 

obniżenie cen.
86

 

                                                                                                                                    

83 Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash Eurobarometer 237, The Gallup 

Organisation, July 2008 

84 W tym samym czasie poparcie dla euro na Cyprze wynosiło 44%, a na Malcie 56%. W rezolucji z 17 czerwca 2008 r. 

Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie z powodu niskiej akceptacji społeczeństwa dla euro i wezwał władze Słowacji 

do nasilenia społecznej kampanii informacyjnej na rzecz wyjaśnienia korzyści z wprowadzenia jednej waluty i podjęcia 

wszelkich koniecznych kroków w celu ograniczenia wzrostu cen w okresie wymiany waluty krajowej na euro. 

85 Odsetek osób, które pozytywnie lub negatywnie odpowiedziały na pytanie ankietowe: „Are people happy that the euro 

will replace their national currency?” 

86 Pytanie ankietowe „Do you think the euro’s introduction will increase or lower prices?” 



II PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWAŃ SŁOWACJI DO ZAMIANY WALUTY 

KRAJOWEJ NA EURO 

 128 

Wykres 2: Opinia Słowaków nt. wpływu wprowadzenia euro na 
inflację (proc.) 
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Źródło: Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 191 i 237 - The Gallup Organisation, November 2006 i July 2008.  

 

Od września 2005 r. do września 2006 r. odsetek osób uważających, że 

wprowadzenie euro w Słowacji przyczyni się do zwiększenia inflacji, powoli 

spadał z 46 do 42 proc. Jednakże we wrześniu 2007 r. aż 83 proc. mieszkańców 

Słowacji było zdania, że wprowadzenie euro zwiększy inflację, a jedynie 3 proc. 

uważało, że obniży ceny towarów i usług. Obserwując jednak najnowsze wyniki 

badań opinii publicznej należy stwierdzić, że odsetek ankietowanych 

przewidujących pozytywny wpływ wprowadzenia euro na stabilność cen 

zwiększył się o 11 pp, tj. do poziomu 14 proc. Odnotowano także zmniejszenie 

odsetka ankietowanych przewidujących negatywny wpływ wprowadzenia euro 

na inflację do poziomu 76 proc. Przyczyniło się do tego rozpoczęcie kampanii 

informacyjnej. Mimo tych działań, spośród badanych państw, Słowacja jest 

trzecim krajem (po Polsce i Estonii) najbardziej pesymistycznie oceniającym 

wpływ euro na stabilność cen.  

Poniższy wykres przedstawia katalog obaw związanych z wprowadzeniem euro, 

wyrażanych przez ankietowanych w Słowacji: nadużycia cenowe, utrata 

tożsamości, niewygoda i utrata kontroli nad polityką gospodarczą. W okresie 

2004-2008 respondenci najbardziej obawiali się nieuczciwego podnoszenia cen 

przez przedsiębiorców. 
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Wykres 3: Obawy Słowaków związane z wprowadzeniem euro 
(proc.) 
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Źródło: Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 183, 191 i 237 - The Gallup Organisation, June 2006, November 2006 i July 

2008. 

 

W maju 2008 r. najczęściej wyrażaną przez Słowaków obawą były nadużycia 

cenowe przy przechodzeniu na gotówkę euro (68 proc. ankietowanych). Należy 

jednak odnotować, że w porównaniu z badaniem z września 2007 r. (72 proc.) 

nastąpiło zmniejszenie odsetka wyrażających takie obawy, co można przypisać 

prowadzonej kampanii informacyjnej. Na siedem miesięcy przed 

wprowadzeniem euro odsetek tych, którzy boją się związanej z tym utraty 

tożsamości wzrósł o 6 pp do poziomu 40 proc. 

Uruchomienie kampanii informacyjnej w Słowacji w styczniu 2008 r. już 

wywołało widoczne skutki. Poziom wiedzy mieszkańców Słowacji na temat euro 

wzrósł o 17 pp do najwyższego poziomu ze wszystkich krajów badanych przez 

Eurobarometr - 64 proc. Słowaków czuje się dobrze poinformowanymi na temat 

euro, w porównaniu do 40 proc. średniej dla wszystkich krajów poddanych 

badaniu (patrz Wykres 4).  
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Wykres 4: Odczuwany poziom poinformowania na temat euro87 
(proc.)  
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Źródło: Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 237 - The Gallup Organisation, July 2008. 

 

Badania Eurobarometru wskazują także na wzrost zapotrzebowania na 

informację. Znajomość słowackich respondentów w zakresie podstawowych 

elementów euro i UGW częściowo poprawiła się (m.in. skład strefy euro, wygląd 

monet euro), choć w pewnych kwestiach odsetek poprawnych odpowiedzi 

zmniejszył się (m.in. wygląd banknotów euro).
88

 

Wyniki badań Eurobarometru wśród Słowaków potwierdzają zapotrzebowanie 

na informacje dotyczące euro, zwłaszcza w celu budowania zaufania obywateli 

do euro. Po kilku miesiącach od uruchomienia kampanii informacyjnej w 

Słowacji, obserwuje się jej pozytywne skutki: nastąpił wzrost wiedzy o euro oraz 

stopnia poinformowania obywateli na temat euro, co pokazuje, że działania 

informacyjne mają znaczący wpływ na zmiany w zakresie postrzegania euro 

przez społeczeństwo. Z drugiej strony, wyniki badań opinii publicznej stanowią 

ważne źródło informacji dla kształtowania strategii komunikacyjnej Słowacji. 

 

                                                                                                                                    

87 Odsetek badanych, którzy czują się bardzo dobrze lub dobrze poinformowani na temat euro. 

88 Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash Eurobarometer 237 - The Gallup 

Organisation, July 2008, str.8. 
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3.3. OCHRONA KONSUMENTÓW PRZED NADUŻYCIAMI 

CENOWYMI 

 

3.3.1. Strategia na rzecz ochrony konsumentów 

 

Jak wynika z najnowszych badań Eurobarometru, 68 proc. Słowaków obawia się 

wzrostu cen oraz nadużyć w związku z wprowadzeniem euro. Mimo że liczba 

osób obawiających się wzrostów cen w związku z zamianą waluty spadła (we 

wrześniu 2007 r. aż 72 proc. badanych w Słowacji uważało, że wprowadzenie 

euro przyczyni się do wzrostu cen), obalenie tych obaw będzie jednym z 

największych wyzwań rządu Słowacji w związku z zamianą waluty. Aby 

zapobiec nadużyciom cenowym, związanym z zamianą korony słowackiej na 

euro, i zwiększyć zaufanie obywateli do nowej waluty, Słowacja przygotowała 

wiele działań na rzecz ochrony konsumentów. Działania te, ujęte w „Strategii na 

rzecz ochrony konsumentów w związku z wprowadzeniem euro‖
89

 przyjętej 

przez Krajowy Komitet Koordynacyjny 22 lutego 2007 r., opierają się na dwóch 

filarach: informowaniu konsumentów oraz monitorowaniu i kontrolowaniu 

poziomu cen.  

 

3.3.2. Zasady zaokrąglania cen 

 

Przy przeliczaniu wszystkich kwot pieniężnych na euro należy użyć oficjalnego 

kursu wymiany i powstałą w ten sposób kwotę zaokrąglić do najbliższego 

eurocenta.
90

 W administracji publicznej zaokrąglanie ma być przeprowadzane 

zgodnie z zasadą przeciwdziałania szkodzeniu obywatelom (principle of not 

harming the citizen). Płatności na rzecz państwa (np. opłaty, podatki) będą 

zaokrąglane w dół, natomiast na rzecz obywateli (np. emerytury, zasiłki 

społeczne) – w górę.  

                                                                                                                                    

89 Koncepcia ochrany spotrebiteľa v procese zavedenia eura v SR, Ministerstvo Hospodárstva SR, 2007. 

90 Zgodnie z rozporządzeniem Rady UE 1103/97 w sprawie niektórych przepisów dotyczących wprowadzenia euro. 
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3.3.3. Obowiązek podwójnego podawania cen w koronach 

słowackich i euro 

 

Nałożenie na przedsiębiorców tego obowiązku pomaga konsumentom 

przyzwyczaić się do nowej waluty, zapewnia przejrzystość procesu zamiany 

korony na euro i buduje poczucie bezpieczeństwa konsumentów. Rząd przyjął 

zasady podwójnego podawania cen w rozporządzeniu z 12 marca 2008 r., a NBS 

opracował zasady dotyczące sektora finansowego.
91

 Okres obowiązkowego 

podawania cen w koronach słowackich i euro rozpocznie się w sierpniu 2008 r. i 

potrwa do 31 grudnia 2009 r.
92

 Po tym okresie, przedsiębiorcy mogą dobrowolnie 

przedłużyć podawanie cen w obu walutach na 6 kolejnych miesięcy.
93

 Praktyczne 

strony podwójnego podawania cen zostaną szczegółowo przedstawione w 

kampanii informacyjnej.  

 

3.3.4. Dobrowolny kodeks etyczny przedsiębiorstw  

 

Pełnomocnik Rządu ds. wprowadzenia euro w Słowacji wraz ze Słowackim 

Stowarzyszeniem Przedsiębiorców uruchomili projekt „kodeksu etycznego‖ 

zobowiązującego jego sygnatariuszy do przestrzegania zasad zamiany waluty 

słowackiej na euro i niezawyżania cen.
94

 Dotychczas kodeks podpisało ok. 1000 

uczestników rynku, władz gmin, miast i regionów. Podmioty, które podpiszą i 

będą przestrzegać zasad ww. kodeksu, będą mogły umieścić logo kodeksu w 

swoich sklepach i oddziałach. Planowane są liczne imprezy promujące logo 

sygnatariuszy kodeksu. KE ocenia jednak, że dotychczasowa ich liczba 

(sygnatariuszy kodeksu w Słowacji) jest niska - instrument ten wymaga 

                                                                                                                                    

91 Decree of the Ministry of Economy of the Slovak Republic of 12 March 2008 concerning the details of dual display with 

regard to consumer protection, Zbierka zákonov ĉ. 97/2008  

92 Rozpoczęcie okresu podwójnego podawania cen planowane było na 30 dni po ustaleniu kursu wymiany korony na euro, 

tj. 8 sierpnia 2008 r. Według słowackich informacji prasowych, rząd przesunął rozpoczęcie tego okresu na 24 sierpnia 

2008 r., aby umożliwić słowackim podmiotom gospodarczym lepsze przygotowanie się. 

93 National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update April 2008, op. cit. str. 46. 

94 Code of Ethics for the Euro Changeover, www.euromena.sk 
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szerokiego rozpowszechnienia, aby jak najwięcej podmiotów zostało 

sygnatariuszami porozumienia.
95

  

 

3.3.5. Monitorowanie i kontrola cen 

 

Za systematyczne monitorowanie cen odpowiedzialna jest Słowacka Inspekcja 

Handlowa (SIH).
96

 Wśród instrumentów, którymi może posługiwać się SIH 

wobec podmiotów, które dopuściły się nadużyć cenowych, są ostrzeżenia oraz 

grzywny i kary pieniężne (maksymalna wysokość kary to 60 tys. euro dla osoby 

prawnej i 3 tys. euro dla osoby fizycznej bezpośrednio zaangażowanej w 

nadużycie)
97

. Instytucja ta będzie kontrolować prawidłowość podwójnego 

podawania cen, przestrzeganie zasad zaokrąglania cen i poprawne stosowanie 

kursu wymiany, a także monitorować przestrzeganie zakazu wliczania kosztów 

zamiany korony słowackiej na euro w cenę produktów i usług. Obserwacje będą 

przeprowadzane w czasie trwania obowiązku podwójnego podawania cen oraz 

kilka miesięcy później. Kontrole będą przeprowadzane przypadkowo (mystery 

shopping) oraz w reakcji na skargi konsumentów wpływające bezpośrednio do 

SIH. 

Oficjalny monitoring będzie przeprowadzany we współpracy ze słowackim 

Urzędem Statystycznym i NBS. Od czerwca 2008 r., co dwa tygodnie 

publikowane mają być raporty z monitoringu cen. Urząd Statystyczny prowadzi 

także regularny monitoring społecznego odbioru zmian cen oraz kampanii 

informacyjnej, co pozwala na bieżące dostosowywanie przebiegu kampanii 

informacyjnej do potrzeb obywateli.
98

 Wyniki badania opinii publicznej z 

czerwca 2008 r. wskazały m.in., iż: 

 

                                                                                                                                    

95 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op.cit., str. 8. 

96 National Euro Changeover Plan for the Slovak Republic. Update April 2008, op. cit. str. 20. 

97 Zakres instrumentów, jakimi dysponuje instytucja nadzorująca prawidłowość procesu przeliczania cen na euro reguluje 

ustawa horyzontalna (patrz str. 11). 

98 Ibidem, str. 40. 
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    najczęściej wskazanymi źródłami informacji o wprowadzeniu euro są 

telewizja państwowa, inne telewizje, prasa codzienna, znajomi i rodzina;  

    najpopularniejszymi nadawcami informacji o wprowadzeniu euro są 

członkowie rządu, oddziały banków, przedstawiciele Ministerstwa 

Finansów, przedstawiciele partii politycznych i przedstawiciele NBS; 

    informacje na temat wprowadzenia euro 85 proc. ankietowanych 

odebrało jako użyteczne, 78 proc. ankietowanych jako zrozumiałe, zaś 

66 proc. jako wystarczające.
99

 

 

Uzupełnieniem dla oficjalnych działań będzie system monitoringu cen 

prowadzony przez organizacje konsumenckie. W założeniu inspektorzy-

ochotnicy mają monitorować ceny w ok. 350 punktach, przy czym kontrole będą 

przeprowadzane w danym punkcie systematycznie i będą dotyczyć ustalonego 

zestawu produktów.  

W ocenie KE działania SIH w zakresie monitorowania cen w Słowacji są dobrze 

przygotowane, jednakże plan włączenia organizacji konsumenckich do tego 

procesu wymaga zmian. Obserwacje poczynione na Cyprze w 2008 r. wykazały, 

że systematyczne monitorowanie stałego zestawu produktów w określonych 

punktach nie daje wiarygodnego obrazu sytuacji - podmioty kontrolowane 

świadome istnienia monitoringu nie dokonują nadużyć.
100

 Ponadto, założono 

przeprowadzenie kontroli cen w bardzo ograniczonej liczbie punktów. Zdaniem 

KE, system kar pieniężnych za nadużycia cenowe w związku z wprowadzeniem 

euro w Słowacji jest niewystarczająco zrozumiały.  

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Przygotowania do wprowadzenia euro w Słowacji rozpoczęły się z dużym 

wyprzedzeniem. Pierwszy dokument na temat strategii wprowadzenia nowej 

waluty został przyjęty już 16 lipca 2003 r. Kompleksowy krajowy plan 

                                                                                                                                    

99 NÁZORY OBĈANOV NA ZAVEDENIE SPOLOĈNEJ MENY EURO, Ńtatisticky Úrad SR, JÚL 2008 

100 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Seventh report, op. cit. str. 8. 
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wprowadzenia euro zatwierdzono 6 lipca 2005 r. Odpowiednio wcześnie podjęte 

działania przygotowawcze były dotychczas jednym ze źródeł sukcesu szybkiego 

wprowadzenia do obiegu nowej waluty (tak było w przypadku Słowenii, Malty i 

Cypru). Kolejnym istotnym elementem warunkującym sprawne przyjęcie euro 

jest dobra współpraca pomiędzy bankiem centralnym a ministerstwem finansów, 

a także innymi urzędami centralnymi i organizacjami pozarządowymi. Warto 

zauważyć, że w prace Krajowego Komitetu Koordynacyjnego ds. wprowadzenia 

euro oraz komitetów roboczych w Słowacji włączeni są zarówno przedstawiciele 

podmiotów z sektora rządowego, jak i pozarządowego. 

Praktyczne działania przygotowawcze prowadzone przez Słowację, podobnie jak 

to miało miejsce w Słowenii oraz na Cyprze i Malcie, są przedmiotem regularnej 

i szczegółowej oceny Komisji Europejskiej w raportach publikowanych od 2004 

r. Słowacja zastosowała się do większości rekomendacji sformułowanych przez 

Komisję w 2007 r. Dotyczyły one m.in. uszczegółowienia krajowego planu 

wprowadzenia euro w zakresie zaopatrywania podmiotów w gotówkę euro oraz 

strategii komunikacyjnej, a także udostępnienia społeczeństwu zestawów 

startowych monet euro przed 1 stycznia 2009 r. Najnowsze postulaty Komisji (z 

lipca 2008 r.) odnoszą się m.in. do konieczności poprawy koordynacji działań 

pomiędzy podmiotami włączonymi w przygotowania, wzmocnienia wysiłków na 

rzecz zwiększenia poziomu zamówień dokonywanych w ramach zaopatrzenia 

pierwotnego i wtórnego, promowania kodeksu etycznego wśród przedsiębiorców 

oraz konieczności przeprowadzenia zmian w zakresie monitorowania cen przez 

organizacje konsumenckie. Wiele z ww. rekomendacji Komisji było 

formułowanych również w odniesieniu do Słowenii, Malty i Cypru, a w 

przyszłości mogą dotyczyć również praktycznych przygotowań do 

wprowadzenia euro w Polsce.  

Biorąc pod uwagę doświadczenia państw strefy euro, w szczególności Słowenii, 

Cypru i Malty, Słowacja przygotowała szeroki zakres działań informacyjnych 

(przy wykorzystaniu różnych kanałów). Choć oficjalna kampania informacyjna 

jeszcze nie została uruchomiona, dotychczas przeprowadzone działania 

informacyjne przyczyniły się do zdecydowanego wzrostu poziomu wiedzy na 

temat euro: w maju 2008 r. 64 proc. Słowaków czuło się dobrze 

poinformowanymi na temat euro, podczas gdy we wrześniu 2007 r. wskaźnik 

respondentów uważających się za dobrze lub bardzo dobrze poinformowanych 

wynosił 47 proc. Rozpoczęcie działań informacyjnych spowodowało również 
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spadek obaw związanych z nową walutą o 4 pp. Słowacki Urząd Statystyczny 

przeprowadza regularne badania opinii publicznej, które pozwalają na 

kształtowanie przebiegu kampanii informacyjnej z uwzględnieniem informacji 

zwrotnych od obywateli (przede wszystkim na temat ich wątpliwości związanych 

z euro). Badania te w przyszłości pomogą w ocenie skuteczności słowackiej 

kampanii informacyjnej.  

Słowacja jest kolejnym państwem (po Słowenii, Cyprze i Malcie), w którym w 

procesie wprowadzenia euro szczególnie istotną rolę odgrywają działania na 

rzecz zwiększenia zaufania konsumentów do nowej waluty (m.in. nałożenie na 

przedsiębiorstwa obowiązku podwójnego podawania cen, wprowadzenie 

kodeksu uczciwych praktyk cenowych oraz systematyczne monitorowanie cen 

produktów i usług). Do procesu monitorowania cen włączono organizacje 

konsumentów, a także zapewniono konsumentom możliwość zgłaszania 

przypadków nieuzasadnionego zawyżania cen. W maju 2008 r. aż 76 proc. 

badanych w Słowacji uważało, że wprowadzenie nowej waluty przyczyni się do 

wzrostu cen. W Polsce tego samego zdania było w tym czasie 83 proc. 

ankietowanych, dlatego też w przyszłości będzie konieczne podjęcie podobnych 

działań zapobiegawczych. 

Doświadczenie nabyte przez państwa strefy euro pokazuje, że kluczowym 

elementem udanego procesu wprowadzenia euro jest pozytywne nastawienie 

obywateli, którzy powinni być w pełni poinformowani i świadomi konsekwencji 

zachodzących zmian, przy czym głównym źródłem niechęci opinii publicznej do 

euro wydaje się być obawa przed wzrostem cen. Zatem kluczem do pozyskania 

zaufania społecznego dla procesu wprowadzenia euro jest wczesne zaplanowanie 

i podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych mających na celu ograniczenie 

wspomnianego ryzyka. Powinno być to jednym z podstawowych celów przyszłej 

kampanii informacyjnej w Polsce.  

Analizując dotychczasowe doświadczenia Słowacji w zakresie prowadzonych 

działań przygotowawczych oraz doświadczenia Słowenii, Cypru i Malty z okresu 

wprowadzania euro można odnaleźć wiele punktów zbieżnych. Wśród nich 

należy wymienić m.in.: 

 

    przyjęcie ustaw o charakterze horyzontalnym; 
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    wcześnie podejmowane działania przygotowawcze (nawet na kilka lat 

przed decyzją Rady o uchyleniu derogacji); 

    ścisłą współpracę pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces 

wprowadzania euro (zarówno przedstawicieli ministerstw i urzędów 

centralnych, jak również instytucji pozarządowych); 

    wprowadzenie euro przy wykorzystaniu scenariusza „big bang‖
101

;  

    zastosowanie krótkich okresów podwójnego obiegu walut krajowych i 

euro, mobilizujących społeczeństwo i podmioty gospodarcze do 

wczesnego posługiwania się nową walutą (okres ten nie przekroczył 

jednego miesiąca, choć Rozporządzenie Rady 974/98 (z późn. zm.) 

umożliwia jego wydłużenie do 6 miesięcy
102

); 

    szybkie dostosowanie bankomatów do wypłaty banknotów euro; 

    nałożenie na detalistów obowiązku wydawania reszty tylko w euro; 

    prowadzenie intensywnych kampanii informacyjnych oraz działań na 

rzecz ochrony konsumentów;  

    korzystanie z zaleceń Komisji Europejskiej formułowanych od 2004 r. w 

regularnych raportach na temat praktycznych przygotowań 

poszczególnych państw do przyszłego rozszerzenia strefy euro. 

 

Wprowadzane rozwiązania determinowane były w dużej mierze specyfiką 

danego kraju (wielkością gospodarki, liczbą podmiotów, stopniem zaznajomienia 

społeczeństwa z nową walutą etc.) oraz chęcią minimalizowania kosztów i 

usprawnienia procesu zamiany dotychczasowej waluty na nową walutę
103

. 

Analizując doświadczenia tych państw, należy pamiętać, że skala działań 

przygotowawczych podczas wprowadzania euro w Polsce będzie znacznie 

większa. Dotyczyć to będzie w szczególności kwestii logistycznych, w tym 

produkcji monet euro z polską stroną narodową, jej dystrybucji oraz organizacji 

wcześniejszego zaopatrzenia w nową walutę. Dlatego podejmując decyzję 

dotyczącą np. wyboru scenariusza („big bang‖ czy okres przejściowy) oraz 

długości okresu podwójnego obiegu, konieczne będzie uwzględnienie ww. 

czynników. Niektóre zastosowane przez dotychczasowe państwa strefy euro 

                                                                                                                                    

101 Zastosowanie tego scenariusza planują również inne państwa członkowskie UE z derogacją, np. Czechy, Estonia, Litwa, 

Łotwa i Węgry. 

102 Również w pozostałych państwach strefy euro okres podwójnego obiegu trwał maksymalnie dwa miesiące. 

103 Te dwa argumenty były często przywoływane przy uzasadnianiu przez dany kraj wyboru scenariusza „big bang” oraz 

wprowadzenia krótkiego okresu podwójnego obiegu waluty krajowej i euro. 
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rozwiązania mają jednak charakter uniwersalny i warto z nich skorzystać (np. 

wczesne rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia nowej waluty, nawiązanie ścisłej 

współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przygotowania, podjęcie 

działań służących wzmocnieniu zaufania konsumentów do euro oraz 

prowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej). Zebranie doświadczeń 

ostatnich dwóch fal rozszerzenia strefy euro oraz doświadczeń z okresu 

przygotowań prowadzonych przez Słowację jest tym bardziej istotne, że tempo 

dalszego rozszerzania strefy euro w najbliższym czasie może ulec 

spowolnieniu
104

. 

Warto podkreślić, że wprowadzenie euro w Słowacji (tak samo jak w Słowenii, 

Cyprze i Malcie) nie wiązało się z uchwaleniem zmian w konstytucji, gdyż nie 

zawiera ona przepisów, które wymagałyby dostosowania do przepisów 

wspólnotowych. 

W opiniach EBC dotyczących słowackich projektów aktów prawnych warto 

zwrócić uwagę na pewne powtarzające się elementy, m.in. obowiązek 

zachowania spójności prawa krajowego z prawem wspólnotowym (w 

szczególności z rozporządzeniami nr 1103/97 i 2169/2005), brak konieczności 

transpozycji do prawa krajowego przepisów prawa wspólnotowego mających 

moc bezpośredniego obowiązywania (dot. w szczególności rozporządzeń), 

sugestię uwzględniania w prawie krajowym Zalecenia Komisji z dnia 10 stycznia 

2008 r. dot. środków ułatwiających przyszłe przejście na euro. Należy także 

odnotować, że ECB przychylnie ustosunkowuje się do regulacji z odpowiednio 

długim vacatio legis, co ma znaczenie dla odpowiedniego zaznajomienia się osób 

fizycznych i prawnych z nowymi przepisami.  

Komisja Europejska oraz EBC, uwzględniając doświadczenia państw 

członkowskich, które wprowadziły nową walutę, a także mając na uwadze 

zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i konieczność usprawnienia procesu 

wymiany w przyszłości, wydały w 2008 r. akty prawne, które będą miały 

zastosowanie do kolejnych krajów przyjmujących nową walutę, w tym Polski. 

Należą do nich: wytyczne EBC z 19 czerwca 2008 r. upraszczające warunki 

wcześniejszego zaopatrzenia podmiotów w banknoty i monety euro oraz 

                                                                                                                                    

104 Jak wynika z Siódmego Raportu Komisji Europejskiej z lipca 2008 r. na temat praktycznych przygotowań do przyszłego 

rozszerzenia strefy euro zdecydowana większość państw członkowskich z derogacją nie ustaliła docelowej daty 

wprowadzenia euro. 
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wspomniane wcześniej zalecenie Komisji w sprawie środków ułatwiających 

przyszłe przejście na euro. 

Przystąpienie Polski do strefy euro pociągnie za sobą konieczność uchwalenia 

stosownych regulacji zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym. 

Odnośnie do regulacji wspólnotowego prawa wtórnego należy założyć, że będą 

one zbliżone do regulacji uchwalonych w związku z przystąpieniem do strefy 

euro Słowenii, Cypru, Malty i Słowacji. Zatem wydane zostaną akty prawne 

Rady (jak decyzja znosząca w stosunku do Polski derogację, czy rozporządzenie 

w sprawie kursu wymiany złotego na euro) oraz EBC, konieczne w związku z 

przystąpieniem NBP do Eurosystemu (ze względu na termin przygotowania 

niniejszego opracowania, nie zostały one uwzględnione w materiale). 

Drugą grupę regulacji stanowić będą akty prawa krajowego. Zakres regulacji 

powinien być zbliżony do tych, które podjęły władze ustawodawcze Słowacji. A 

zatem konieczne będzie uchwalenie aktu prawnego, który będzie szczegółowo 

regulować kwestie prawne i techniczne. Ponadto część obowiązujących 

przepisów - w szczególności tych, które zawierają odniesienie do waluty 

krajowej - wymagać będzie nowelizacji. Szczególnie w pierwszym działaniu 

legislacyjnym pomocna będzie szczegółowa analiza przepisów słowackiej 

ustawy horyzontalnej i przepisów wykonawczych oraz opinii EBC do projektów 

tychże regulacji.  
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WPROWADZENIE 

 

Z dniem 1 stycznia 2008 r. Cypr i Malta  przyjęły wspólną walutę euro. Od tego 

dnia strefa euro obejmuje 15 państw członkowskich Unii Europejskiej, liczących 

w sumie 320 mln mieszkańców. Przyjęcie nowej waluty nastąpiło na podstawie 

decyzji Rady UE podjętej w dniu 10 lipca 2007 r. Rada, mając na uwadze 

pozytywną ocenę Komisji Europejskiej (KE) i Europejskiego Banku Centralnego 

(EBC), wyrażoną w raportach o konwergencji z 16 maja 2007 r.
2
, zdecydowała, 

że Cypr i Malta spełniają warunki konieczne do przyjęcia euro. Rada UE przyjęła 

ponadto rozporządzenia, które określiły kursy wymiany między euro a funtem 

cypryjskim (na poziomie 0,585274 funta cypryjskiego za 1 EUR) oraz między 

euro a lirą maltańską (na poziomie 0,429300 liry maltańskiej za 1 EUR), 

odpowiadające kursom centralnym tych walut w ERM II. Usztywnienie kursów 

na ww. poziomie nastąpiło w dniu 1 stycznia 2008 roku. 

Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych doświadczeń Cypru i 

Malty związanych z zastąpieniem funta cypryjskiego i liry maltańskiej przez 

euro. Autorzy skoncentrowali się na doświadczeniach wynikających z ostatniego 

                                                                                                                                    

1 Narodowy Bank Polski, Departament Zagraniczny  

2 Convergence Report 2007 on Cyprus. Convergence Report 2007 on Malta. European Economy nr 6/2007, European 

Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs; Convergence Report, European Central Bank, maj 

2007. 
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etapu integracji walutowej tych krajów (tj. przyjęcia euro i wprowadzenia 

banknotów i monet do obiegu). 

W pierwszym rozdziale omówiono ekonomiczne aspekty przystąpienia Cypru i 

Malty do strefy euro. Zaprezentowano ocenę gospodarek obydwu państw z 

punktu widzenia wypełniania przez nie kryteriów zbieżności, przedstawiono 

bieżącą i prognozowaną sytuację gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem 

programów stabilności Cypru i Malty oraz opisano pierwszy szacunkowy wpływ 

wprowadzenia euro na poziom cen. Poruszono także kwestię inflacji postrzeganej 

i czynników ją kształtujących. 

Część druga materiału została poświęcona prawnym aspektom przystąpienia 

Cypru i Malty do strefy euro. Omówiono w niej przepisy pierwotnego prawa 

wspólnotowego, będące podstawą prawną przyjęcia wspólnej waluty, oraz 

regulacje wspólnotowego prawa pochodnego, uchwalone w związku z 

przystąpieniem tych państw do strefy euro. Analizie poddano także wybrane 

regulacje prawa cypryjskiego i maltańskiego (dostępne w języku angielskim) 

oraz ważniejsze opinie EBC, wydane w trakcie konsultacji projektów krajowych 

aktów prawnych. 

W trzeciej części opracowania przedstawiono praktyczno-logistyczne aspekty 

wprowadzania euro do obiegu na Cyprze i Malcie. Rozdział podzielono na dwie 

części. W pierwszej opisano przygotowania prowadzone w tych krajach przed 

przyjęciem nowej waluty, tj. organizację wprowadzania euro, proces wyboru 

projektu strony narodowej monet euro, sposób pozyskania nowych banknotów i 

monet oraz przebieg i skalę wcześniejszego zaopatrzenia banków komercyjnych i 

detalistów w gotówkę euro. W drugiej części rozdziału przedstawiono 

praktyczny przebieg operacji zamiany dotychczasowych walut krajowych na 

nową walutę. Ta część zawiera m.in. informacje na temat scenariusza 

przyjmowania nowej waluty, tempa wprowadzania euro do obiegu oraz 

warunków wymiany funtów cypryjskich i lir maltańskich na euro. 

W czwartym rozdziale zaprezentowano przebieg i założenia kampanii 

informacyjnych Cypru i Malty na temat euro. Przedstawiono wyniki badania 

opinii publicznej w okresie od przystąpienia tych krajów do UE do momentu 

wprowadzenia euro, wskazując na wpływ prowadzonych działań informacyjnych 

na postrzeganie i poziom poparcia dla euro. Opisano ponadto środki, jakie 
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podjęto na Cyprze i Malcie aby wzmocnić zaufanie konsumentów do nowej 

waluty i zapobiec nieuzasadnionym podwyżkom cen. 

W podsumowaniu przedstawiono najważniejsze wnioski wypływające z 

doświadczeń Malty i Cypru, również pod kątem ich ewentualnego wykorzystania 

przez Polskę w przygotowaniach do wprowadzenia euro.  

Autorzy mają świadomość różnic występujących pomiędzy Polską a 

opisywanymi krajami i implikacji tych różnic dla zakresu ewentualnego 

wykorzystania doświadczeń Cypru i Malty przez Polskę. Niewielkie rozmiary 

gospodarek Cypru i Malty przekładają się w szczególności na skalę praktycznych 

przygotowań do przyjęcia nowej waluty. W przypadku Polski będzie ona 

znacznie większa, zwłaszcza w zakresie działań logistycznych. Również w 

aspekcie ekonomicznym, doświadczenia Cypru i Malty w zakresie procesu 

dochodzenia do spełniania nominalnych kryteriów konwergencji i następującej 

konwergencji realnej, mają ograniczoną użyteczność dla Polski. Oprócz różnic 

potencjału gospodarczego, kluczowe znaczenie ma fakt, że żaden z omawianych 

krajów nie przechodził procesu transformacji od systemu gospodarki nakazowo-

rozdzielczej do gospodarki rynkowej. Obydwa kraje to gospodarki o wysokim 

stopniu otwartości, w dużym stopniu uzależnione od importu, z dominującą rolą 

sektora usług, w tym przede wszystkim usług turystycznych.  

Dodatkowym specyficznym elementem, odróżniającym doświadczenia Cypru od 

Polski w zakresie integracji z UE, jest podział wyspy. Wprawdzie negocjacje 

dotyczące przystąpienia Cypru do UE były przyczynkiem do najpoważniejszej 

próby zjednoczenia greckiej i tureckiej części wyspy (tzw. plan Annana, który 

przewidywał utworzenie państwa konfederacyjnego), zakończyła się ona jednak 

fiaskiem. Ostatecznie do UE w 2004 r. weszła jedynie Republika Cypryjska
3
 bez 

terytorium Cypru północnego.  

Specyfika uwarunkowań Cypru i Malty oznacza, że tylko część doświadczeń 

tych krajów będzie mogła stanowić punkt odniesienia dla przyszłych 

przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce. 

                                                                                                                                    

3 Republika Cypryjska jest niepodległym państwem od 1960 r. i wchodzi w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W wyniku 

inwazji Turcji w 1974 r. od Republiki oderwała się północna część wyspy, na terenie której w 1983 r. proklamowano 

niepodległą, uznawaną tylko przez Turcję, Republikę Turecką Cypru Północnego. Republika Cypryjska nie uznaje tego 

faktu, ponadto Republika Cypryjska i Turcja nie uznają się wzajemnie. Rząd Republiki Cypryjskiej występuje jako 

reprezentant całej wyspy i jest uznawany przez prawie wszystkie kraje świata. 
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I. EKONOMICZNE ASPEKTY PROCESU ZAMIANY WALUT   

1. KRYTERIA ZBIEŻNOŚCI 

 

Ocena procesu konwergencji gospodarczej Cypru i Malty została dokonana w 

raportach o konwergencji przygotowanych przez EBC i KE, opublikowanych w 

dniu 16 maja 2007 r.
4
 

Raporty o konwergencji, czyli sprawozdania oceniające postępy państw 

członkowskich w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie Unii Gospodarczej i 

Walutowej (UGW), są przyjmowane przez KE i EBC przynajmniej co dwa lata 

lub na żądanie państwa członkowskiego objętego derogacją, zgodnie z art. 122 

ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Cypr złożył 

stosowny wniosek 13 lutego 2007 r., a Malta 27 lutego 2007 r. 

Treść raportów przygotowywanych przez KE i EBC reguluje art. 121 ust. 1 

TWE. Raporty określają m.in. czy osiągnięty został wysoki poziom trwałej 

konwergencji w przedmiotowych państwach członkowskich poprzez odniesienie 

do spełnienia kryteriów konwergencji (stabilność cen, sytuacja budżetowa, 

stabilność kursu walutowego, długoterminowe stopy procentowe)
5
, a także 

biorąc pod uwagę szereg innych czynników określonych w ostatnim akapicie art. 

121 ust. 1 TWE, takich jak integracja rynków finansowych i rynków produktów, 

kształtowanie się bilansu płatniczego oraz jednostkowych kosztów pracy i innych 

wskaźników cen, przedstawionych w ocenie stabilności cen. 

Należy podkreślić, że proces wprowadzania euro na Cyprze i Malcie odbywał się 

w warunkach silnego wzrostu cen surowców energetycznych na rynkach 

globalnych i rosnących cen żywności, a więc w odmiennych globalnych 

uwarunkowaniach makroekonomicznych od tych, które towarzyszyły 

wprowadzaniu euro do obiegu przez pierwszą grupę państw w 2002 r. Wartość 

                                                                                                                                    

4 zob. przypis nr 2 

5 Kraj ubiegający się o członkostwo w unii walutowej nie może wykazywać planowanego lub faktycznego deficytu sektora 

finansów publicznych wyższego niż 3proc. PKB, a relacja jego długu publicznego do PKB nie powinna przekraczać 60proc. 

Tempo wzrostu cen nie może przekraczać w okresie referencyjnym o więcej niż 1,5 pkt proc. średniej inflacji w trzech 

krajach UE o najbardziej stabilnych cenach. Długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać o więcej niż 2 pkt 

proc. średniej z takich stóp w trzech krajach UE mających największą stabilność cen. Wymagane jest również co najmniej 

dwuletnie uczestnictwo w mechanizmie kursowym ERM II. W tym czasie kurs waluty krajowej powinien utrzymywać się w 

ustalonym paśmie wahań względem parytetu centralnego, nie szerszym niż +/-15proc. Ponadto, w okresie uczestnictwa w 

systemie ERM II nie mogą wystąpić poważne napięcia na rynku walutowym, w szczególności przybierające formę 

dewaluacji kursu centralnego.  



III DOŚWIADCZENIA CYPRU I MALTY ZWIĄZANE Z ZAMIANĄ WALUT KRAJOWYCH NA EURO 

 145 

referencyjna inflacji w marcu 2007 r. wyniosła 3,0 proc. i została obliczona na 

podstawie danych Finlandii, Polski i Szwecji - trzech państw członkowskich o 

najlepszych wynikach w zakresie stabilności cen. Wartość referencyjną stóp 

procentowych określono natomiast na 6,4 proc.  

Dwuletni okres badania stabilności kursu walutowego obejmował okres od 27 

kwietnia 2005 r. do 26 marca 2007 r. 

 

1.1. CYPR 

 

W Raporcie o konwergencji KE analizie poddano jedynie obszary, na terenie 

których rząd Republiki Cypru sprawuje efektywną kontrolę, zgodnie z 

postanowieniami Protokołu nr 10 dołączonym do Aktu przystąpienia z 2003 r. 

Należy przypomnieć, że w poprzednim, „regularnym‖ raporcie o konwergencji (z 

grudnia 2006 r.)
6
 KE stwierdziła, że Cypr spełnił trzy kryteria konwergencji 

(stabilności cen, sytuacji budżetowej i długoterminowych stóp procentowych). 

Jeżeli chodzi o kryterium stabilności cen, KE wskazała, że średnia stopa inflacji 

na Cyprze w okresie 12 miesięcy poprzedzających marzec 2007 r. wyniosła 2,0 

proc., czyli poniżej wartości odniesienia wynoszącej 3,0 proc. Inflacja na Cyprze 

również w poprzednich latach utrzymywała się na niskim poziomie, a od sierpnia 

2005 r. pozostawała poniżej wartości odniesienia
7
, choć czasami ulegała 

wahaniom z uwagi na wrażliwość niewielkiej, otwartej gospodarki na szoki 

cenowe na rynku międzynarodowym. Wiosną 2000 r. i ponownie zimą 2003 r. 

wartość inflacji osiągnęła poziom około 6 proc. – po raz pierwszy głównie ze 

względu na wzrost cen energii i żywności, a w drugim przypadku przede 

wszystkim w związku z podwyżką stawek podatku VAT i akcyzy, związaną z 

przystąpieniem Cypru do UE. Inflacja HICP, bez uwzględnienia cen 

nieprzetworzonej żywności, pozostawała pod kontrolą i od 2004 r. jej średnia 

wartość nie przekraczała 1 proc. Zdaniem KE, niewielka inflacja bazowa 

wskazywała na ograniczone oddziaływanie głównych czynników inflacyjnych, 

co było związane z ujemną luką popytową i niewielkim wzrostem jednostkowych 

kosztów pracy. KE przewidywała, że w kolejnych miesiącach inflacja pozostanie 

                                                                                                                                    

6 Convergence Report 2006. European Economy nr 1/2006, European Commission, Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs 

7 W latach 1999-2006 średnia inflacja HICP wynosiła 2,6 proc. 
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poniżej wartości odniesienia, głównie ze względu na korzystny efekt bazowy cen 

ropy, niższe ceny odzieży i obuwia oraz obniżkę akcyzy na samochody. 

Jednocześnie KE wskazywała, że poziom inflacji w perspektywie 

średnioterminowej zależeć będzie w dużym stopniu od zmian w zakresie cen 

energii i cen importowych oraz od ograniczenia ewentualnej presji popytowej i 

płacowej. KE przewidywała, że podniesienie stawek VAT na żywność, produkty 

farmaceutyczne i restauracje, wynikające z konieczności spełnienia wymogów 

UE, będzie miało znaczny wpływ na inflację (około jednego punktu 

procentowego). W konkluzji KE stwierdziła, że w chwili dokonywania oceny 

Cypr spełniał kryterium stabilności cen. 

EBC w swoim raporcie wskazał dodatkowo, że korzystna długoterminowa 

sytuacja cenowa odzwierciedla sposób prowadzenia polityki pieniężnej, w tym 

zwłaszcza długoletnią, sięgającą lat sześćdziesiątych XX w., tradycję 

prowadzenia polityki sztywnego kursu walutowego. Od 1992 r. funt cypryjski 

został sztywno powiązany z ECU, a następnie z euro; z dniem 2 maja 2005 r. 

Cypr przystąpił do ERM II ze standardowym pasmem wahań w przedziale 

±15proc. Stosunkowo niski poziom inflacji był również wynikiem liberalizacji 

rynków produktów oraz sektora usług publicznych. Z drugiej strony, EBC 

wskazał, że od 1996 r. polityka fiskalna nie w pełni sprzyjała osiągnięciu 

stabilności cen, chociaż w ostatnich latach zaczęła w większym stopniu 

przyczyniać się do realizacji tego celu. Względnie niski ogólny wzrost cen w 

latach 1998-2001 należy rozpatrywać w zestawieniu z wysokim realnym tempem 

wzrostu gospodarczego, które przez większość tego okresu wynosiło około 5 

proc. W latach 2002-2003 realne tempo wzrostu PKB spadło do około 2 proc., 

lecz wzrosło ponownie do niemal 4 proc. w latach 2004-2006. Stopa bezrobocia 

była stosunkowo niska, chociaż od 2002 r. nieznacznie wzrosła, a rynek pracy na 

Cyprze pozostawał dość elastyczny. Wśród zagrożeń mogących wpłynąć na 

wzrost inflacji, EBC wymienił, obok tych wskazanych przez KE, obniżanie 

oprocentowania kredytów w walucie krajowej do poziomu notowanego w strefie 

euro oraz zmniejszenie wymogów wobec monetarnych instytucji finansowych 

dotyczących rezerw obowiązkowych. Z kolei na spadek inflacji, zdaniem EBC, 

mogłyby wpływać skutki liberalizacji, m.in. w sektorach telekomunikacyjnym i 

energetycznym, oraz ograniczenie wzrostu płac w sektorze publicznym, 

zwiększony napływ pracowników, przyczyniający się do spowolnienia tempa 

wzrostu płac, korzystne ceny ropy naftowej, a także możliwe osłabienie popytu 

międzynarodowego i jego wpływ na eksport turystyczny.  
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W odniesieniu do kryterium fiskalnego, KE wskazała, że w momencie publikacji 

raportu Cypr nie był objęty decyzją Rady o istnieniu nadmiernego deficytu
8
. 

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, po gwałtownym 

wzroście w 2003 r. do 6,3 proc. PKB, w następnych latach znacznie spadł, 

osiągając poziom 1,5 proc. PKB w 2006 r. W opinii z grudnia 2006 r. na temat 

zaktualizowanej wersji programu konwergencji Cypru, Rada uznała
9
, że po 

korekcie nadmiernego deficytu dokonanej w 2005 r., Cypr osiągał znaczące 

postępy na drodze do osiągnięcia celu średniookresowego, a przedstawiona w 

programie strategia budżetowa wystarczy, aby zapewnić osiągnięcie tego celu do 

2008 r. Rada wezwała również Cypr do kontrolowania wydatków na publiczne 

świadczenia emerytalne i wdrażanie dalszych reform w dziedzinie systemu 

emerytalnego i opieki zdrowotnej w celu długoterminowej poprawy stabilności 

finansów publicznych oraz do realizacji ścieżki konsolidacji fiskalnej 

przewidzianej w programie. W ciągu siedmiu lat do 2006 r. zarówno całkowite 

przychody, jak i całkowite wydatki sektora instytucji rządowych i 

samorządowych wykazywały tendencję wzrostową. Działania strukturalne 

polegały między innymi na dostosowaniu stawek podatku VAT do acquis w 

maju 2004 r. oraz na przeciwdziałaniu uchylaniu się od płacenia podatków, 

natomiast działania jednorazowe dotyczyły nadzwyczajnych dywidend od 

przeszłych zysków organizacji częściowo rządowych oraz amnestii podatkowej. 

Odnotowano wzrost wydatków bieżących, spowodowany głównie wzrostem płac 

i transferów socjalnych. Począwszy od 2005 r., wzrost wydatków został 

zahamowany poprzez określanie maksymalnych stawek nominalnego wzrostu 

bieżących wydatków podstawowych i kapitałowych.  

KE odnotowała, że w latach 2000-2004 zadłużenie publiczne wskazywało 

tendencję wzrostową, wskazując jednocześnie, że od 2005 r. wskaźnik 

zadłużenia ulegał obniżaniu, osiągając poziom 65,3 proc. PKB w 2006 r. W 

konkluzji KE stwierdziła, że w chwili dokonywania oceny Cypr spełniał 

kryterium sytuacji budżetowej.
10

  

EBC w swoim raporcie podkreślił, że osiągnięcie przez Cypr średniookresowego 

celu określonego w Pakcie Stabilności i Wzrostu, który w programie 

                                                                                                                                    

8 Decyzja o istnieniu nadmiernego deficytu przyjęta przez Radę dnia 5 lipca 2004 r. została uchylona decyzją Rady z dnia 

11 lipca 2006 r. 

9 Council Opinion of 27 February 2007 on the updated convergence programme of Cyprus, 2006-2010, Official Journal, C 

71, 28.03.2007 

10 Zgodnie z art. 104 ustęp 2 TWE stosunek długu publicznego do PKB może przekraczać wartość referencyjną (60 proc.), 

pod warunkiem, że „stosunek ten zmniejsza się dostatecznie i zbliża się do wartości odniesienia w zadowalającym tempie”. 
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konwergencji z grudnia 2006 r. został zdefiniowany jako deficyt na poziomie 0,5 

proc. PKB w ujęciu strukturalnym, będzie wymagać dalszej konsolidacji 

budżetowej. EBC powołał się ponadto na projekcje Komitetu Polityki 

Gospodarczej UE oraz KE, zgodnie z którymi wzrost wydatków związanych ze 

starzeniem się społeczeństwa na Cyprze będzie znaczny i w latach 2004-2050 

wyniesie 11,8 punktu procentowego PKB. Zdaniem EBC, sprostanie 

obciążeniom z tego tytułu będzie łatwiejsze, jeśli w finansach publicznych 

stworzy się odpowiedni margines, zanim sytuacja demograficzna ulegnie 

pogorszeniu. EBC podkreślił, że Cypr powinien nadal podążać ścieżką trwałej i 

wiarygodnej konsolidacji fiskalnej opartej na działaniach strukturalnych, a także 

poprawić sytuację budżetową poprzez wyraźną redukcję wysokiego wskaźnika 

zadłużenia. Ważnym elementem, zwłaszcza w sektorze publicznym, będzie 

utrzymanie wzrostu płac na umiarkowanym poziomie i powiązanie go ze 

wzrostem wydajności pracy, sytuacją na rynku pracy oraz sytuacją w krajach 

konkurencyjnych. Podstawowe znaczenie będzie miała ponadto kontynuacja 

reform strukturalnych na rynkach pracy i produktów. Reformy strukturalne, 

zdaniem EBC, nie tylko zwiększą odporność gospodarki na wstrząsy, ale także 

stworzą najlepsze warunki dla trwałego wzrostu gospodarczego i wzrostu 

zatrudnienia. EBC wskazał, że dodatkowe wyzwania strukturalne i budżetowe 

mogą pojawić się w razie ewentualnego zjednoczenia politycznego Cypru.  

W odniesieniu do kryterium stabilności kursu walutowego, KE odnotowała, że 

funt cypryjski uczestniczył w ERM II od 2 maja 2005 r., czyli przez okres ponad 

24 miesięcy do momentu przyjęcia raportu. Kurs centralny waluty został 

ustalony na poziomie 0,585274 funta za euro – według tego samego kursu funt 

został związany jednostronnie z euro na początku 1999 r. – przy standardowym 

paśmie wahań ±15proc. Od momentu przystąpienia do ERM II kurs funta 

utrzymywał się w górnym przedziale pasma wahań, w pobliżu kursu centralnego 

i nie ulegał znacznym wahaniom.
11

 Dodatkowe wskaźniki, takie jak 

kształtowanie się krótkoterminowych stóp procentowych czy poziom rezerw 

walutowych, nie wskazywały, zdaniem KE, na istnienie potencjalnych źródeł 

nacisku na kurs walutowy. KE w konkluzji stwierdziła, że w chwili dokonywania 

oceny Cypr spełniał kryterium kursu walutowego.  

EBC zwrócił uwagę na fakt, że pod koniec badanego okresu znacznie 

zmniejszyła się różnica między krótkoterminowymi stopami procentowymi a 3-

                                                                                                                                    

11 Maksymalne odchylenie kursu funta cypryjskiego od kursu centralnego wyniosło w badanym okresie 2,1 proc. 
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miesięczną stopą EURIBOR. Realny kurs funta cypryjskiego, zarówno 

dwustronny wobec euro, jak i efektywny, był w marcu 2007 r. bliski średnim 

historycznym liczonym od stycznia 1996 r. oraz od wprowadzenia euro w 1999 r.   

EBC wskazał, że jeżeli chodzi o bilans płatniczy, Cypr wykazywał okresowo 

znaczne deficyty na połączonym rachunku obrotów bieżących i kapitałowym. W 

ostatnich latach deficyty te wzrosły – z 2 proc. PKB w 2003 r. do 5,9 proc. PKB 

w 2006 r. – głównie z powodu powiększenia się deficytu towarowego przy 

prawie niezmienionej nadwyżce w handlu usługami. Głównym źródłem 

finansowania tych deficytów był napływ netto bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych (częściowo reinwestowane zyski) oraz napływ kapitału w formie 

„pozostałych inwestycji‖, obejmujących przede wszystkim kredyty i depozyty 

nierezydentów. Ponieważ w latach 2004-2006 napływ kapitału przewyższał 

deficyt na rachunku obrotów bieżących i kapitałowym, Cypr notował w tym 

okresie akumulację rezerw banku centralnego.  

W odniesieniu do kryterium długookresowych stóp procentowych, KE 

odnotowała, że w ciągu roku poprzedzającego marzec 2007 r. średnia 

długoterminowa stopa procentowa wynosiła 4,2 proc., czyli pozostawała poniżej 

wartości referencyjnej wynoszącej 6,4 proc. Średnie długoterminowe stopy 

procentowe utrzymywały się poniżej wartości referencyjnej od listopada 2005 r. 

W ciągu ostatnich kilku lat długoterminowe stopy procentowe na Cyprze 

znacznie zmalały, podobnie jak różnica w ich wysokości w stosunku do strefy 

euro. KE stwierdziła, że w chwili dokonywania oceny Cypr spełniał kryterium 

długoterminowych stóp procentowych. 

Również EBC w swoim raporcie zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnich latach 

zarówno poziom długoterminowych stóp procentowych, jak i różnica w stosunku 

do rentowności obligacji skarbowych strefy euro, prawie wyłącznie spadały.  

Ponadto, KE dokonała analizy dodatkowych czynników, tj. rozwoju systemu 

finansowego w ostatnich latach, stopnia integracji gospodarki z jednolitym 

rynkiem UE, w tym intensywności powiązań handlowych i kapitałowych oraz 

sytuacji bilansu płatniczego. Konkludując KE uznała, że Cypr osiągnął wysoki 

stopień trwałej konwergencji. 
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Tabela 1: Stopień wypełniania kryteriów zbieżności przez Cypr 
wiosną 2007 r. 
 

 Wartość referencyjna Cypr 

Kryterium stabilności cen 3,0 proc. 2,0 proc. 

Deficyt budżetowy (jako proc. PKB) 3 proc. 1,5 proc. 

Dług publiczny (jako proc. PKB) 60 proc. 65,3 proc. 

Kryterium stabilności kursowej 
Dwa lata w ERM II bez 

poważnych napięć 

Dwa lata w ERM II bez 

poważnych napięć 

Kryterium długookresowych stóp 

procentowych 
6,4 proc. 4,2 proc. 

  

 

1.2. MALTA 

 

W odniesieniu do kryterium stabilności cen, KE stwierdziła, że średnia 

dwunastomiesięczna inflacja na Malcie utrzymywała się od lipca 2005 r. na 

poziomie wartości referencyjnej lub poniżej tej wartości, za wyjątkiem okresu od 

maja do października 2006 r. Średnia stopa inflacji na Malcie w okresie 12 

miesięcy poprzedzających marzec 2007 r. wyniosła 2,2 proc., czyli poniżej 

wartości referencyjnej wynoszącej 3,0 proc. KE przewidywała, że w kolejnych 

miesiącach inflacja pozostanie poniżej wartości referencyjnej. Wahania inflacji, 

zdaniem KE, spowodowane były wrażliwością niewielkiej, otwartej gospodarki 

Malty na gwałtowne zmiany zewnętrzne (głównie zmiany cen żywności i 

energii) oraz zmiany podatków pośrednich. Jesienią 2005 r. inflacja znacznie 

wzrosła w reakcji na gwałtowny wzrost urzędowych cen energii i produktów 

związanych z energią, wynikający ze wzrostu cen ropy. Po ustąpieniu skutków 

wstrząsu spowodowanego wzrostem cen energii, odnotowano znaczny spadek 

inflacji pod koniec 2006 r. poniżej 1 proc. Poza istotnymi efektami bazowymi 

wzrostu cen energii, spadek inflacji odzwierciedlał obniżkę cen odzieży i obuwia 

oraz transportu lotniczego. Inflacja HICP, bez uwzględnienia cen energii i 

nieprzetworzonej żywności, spadła do wartości 1,6 proc. w 2006 r. z poziomu 2 

proc. w 2005 r. Niewielka inflacja bazowa sugerowała, zdaniem KE, ograniczone 

oddziaływanie głównych czynników inflacyjnych, co związane było z ujemną 

luką popytową i niską presją płacową. KE wskazała, że do momentu publikacji 
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raportu nie odnotowano wtórnych skutków wzrostu cen energii, co sugeruje 

stabilność prognoz inflacyjnych. Główne zagrożenia inflacyjne wiązały się, 

zdaniem KE, z cenami ropy oraz możliwym zacieśnieniem rynku pracy i 

poprawą koniunktury. Do czynników mogących spowodować spadek cen 

należały: liberalizacja maltańskiego sektora energii oraz inne reformy 

strukturalne realizowane w celu poprawy działania rynków produktowych. KE 

stwierdziła, że w chwili dokonywania oceny Malta spełniała kryterium 

stabilności cen. 

EBC w swoim raporcie wskazał, że utrzymanie inflacji na stosunkowo stabilnym 

poziomie przez tak długi okres wynikało z decyzji o prowadzeniu polityki 

sztywnego kursu walutowego od momentu uzyskania przez Maltę niepodległości 

w 1964 r. (przez większość tego okresu kurs związany był z koszykiem walut). 

Od 2 maja 2005 r. lira maltańska należała do mechanizmu ERM II i była sztywno 

powiązana z euro. Zdaniem EBC, w ostatnich latach również polityka fiskalna 

zaczęła bardziej sprzyjać stabilności cen. W latach 90. wzrost gospodarczy na 

Malcie był wysoki. Natomiast od 2001 r. dynamika PKB była niska, a przez dwa 

lata notowano wręcz spadek produktu krajowego. Stagnacja gospodarcza 

wynikała z połączenia niekorzystnej sytuacji zewnętrznej (częściowo wskutek 

nasilenia się konkurencji na głównych rynkach eksportowych tego kraju) oraz 

czynników wewnętrznych, takich jak przejściowe skutki restrukturyzacji w 

sektorze przetwórstwa przemysłowego. W 2005 r. rozpoczęło się stopniowe 

ożywienie gospodarcze, które utrzymywało się także w 2006 r., jednak presja 

cenowa po stronie popytu pozostała ograniczona. Rozważając zagrożenia 

inflacyjne, EBC wskazał na tempo wzrostu kredytów, które utrzymywało się na 

wysokim poziomie, choć było nieco niższe niż w innych krajach o słabiej 

rozwiniętych rynkach finansowych. 

W odniesieniu do kryterium fiskalnego, KE stwierdziła, że Malta pozostawała 

objęta decyzją Rady o istnieniu nadmiernego deficytu (decyzja Rady z dnia 5 

lipca 2004 r.). Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych Malty był 

stosunkowo wysoki na początku dekady i w 2003 r. osiągnął najwyższą wartość 

około 10 proc. PKB. Od tego czasu deficyt budżetowy znacznie się zmniejszył 

dzięki realizowanemu przez rząd programowi konsolidacji fiskalnej. Wskaźnik 

wielkości deficytu w stosunku do PKB osiągnął 2,6 proc. w 2006 r. Wskaźnik 

dochodów wzrastał, a wydatki, ujmowane jako odsetek PKB, rosły do 2003 r., po 

czym zaczęły spadać. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 
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pierwszej połowie dekady znacznie wzrósł, do około 74 proc. PKB w 2004 r. 

Jednak począwszy od 2005 r. wskaźnik długu malał i osiągnął około 66,5 proc. 

PKB w 2006 r.
12

 KE uznała, że skorygowano nadmierny deficyt oraz osiągnięto 

wiarygodną i trwałą redukcję deficytu budżetowego do poziomu poniżej 3 proc. 

PKB, a wskaźnik zadłużenia do PKB maleje w kierunku wartości referencyjnej 

wynoszącej 60 proc.
13

 KE jednocześnie zaleciła, aby Rada uchyliła decyzję o 

istnieniu nadmiernego deficytu na Malcie, konkludując, że jeżeli Rada zdecyduje 

się uchylić procedurę nadmiernego deficytu, kraj ten spełni kryterium sytuacji 

budżetowej.  

EBC w swoim raporcie wyraził przekonanie, że osiągnięcie przez Maltę 

średniookresowego celu określonego w Pakcie Stabilności i Wzrostu, który w 

programie konwergencji z grudnia 2006 r.
14

 został zdefiniowany jako 

równowaga budżetowa w ujęciu strukturalnym, będzie wymagać dalszej 

konsolidacji budżetowej. EBC przywołał projekcje Komitetu Polityki 

Gospodarczej UE oraz KE, zgodnie z którymi wydatki związane ze starzeniem 

się społeczeństwa na Malcie w okresie do 2020 r. będą rosnąć w tempie 2,2 

punktu procentowego PKB. Tempo wzrostu tych wydatków następnie obniży się, 

choć pozostanie dodatnie, i do roku 2050 będzie wynosić 0,3 punktu 

procentowego. Sprostanie obciążeniom z tego tytułu będzie, zdaniem EBC, 

łatwiejsze, jeśli w finansach publicznych stworzy się odpowiedni margines, 

zanim sytuacja demograficzna ulegnie pogorszeniu. EBC wyraził przekonanie, że 

Malta powinna dążyć do poprawy sytuacji budżetowej poprzez wyraźną redukcję 

wysokiego wskaźnika zadłużenia. Zdaniem EBC, należy również dążyć do 

przezwyciężenia ograniczeń o charakterze strukturalnym, szczególnie poprzez 

zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej, gdyż ograniczenia te 

negatywnie wpływają na wzrost gospodarczy i utrudniają tworzenie miejsc 

pracy. EBC zwrócił uwagę, że zdolność amortyzacji wstrząsów gospodarczych 

jest szczególnie ważna z uwagi na stosunkowo wysoki stopień specjalizacji 

gospodarki maltańskiej.  

                                                                                                                                    

12 W swojej opinii z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji z grudnia 2006 r. Rada 

zauważyła, że wskaźnik zadłużenia ma obniżać się w zadowalającym tempie i zbliżyć się do wartości odniesienia 

wynoszącej 60 proc. PKB, a program jest zgodny z założeniem korekty nadmiernego deficytu do 2006 r. Rada zwróciła 

ponadto uwagę na ryzyko związane z przedstawionymi w programie prognozami budżetowymi, zwłaszcza ze względu na 

optymistyczne założenia dotyczące sytuacji makroekonomicznej na lata 2008 i 2009. Rada wezwała Maltę do osiągnięcia 

planowanych postępów w realizacji celu średniookresowego, zapewnienia odpowiedniej redukcji wskaźnika zadłużenia 

względem PKB oraz dalszych postępów w opracowywaniu i realizacji reformy systemu opieki zdrowotnej w celu poprawy 

długoterminowej stabilności finansów publicznych. 

13 zob. przypis nr 10 

14 Malta: Update of Convergence Programme 2006 – 2009, Ministry of Finance, grudzień 2006 
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W odniesieniu do kryterium stabilności kursu walutowego, KE odnotowała, że 

lira maltańska uczestniczyła w ERM II od 2 maja 2005 r., czyli przez okres 

ponad 24 miesięcy do momentu przyjęcia raportu. Przed przystąpieniem do ERM 

II lira była związana z koszykiem walutowym euro-dolar-funt szterling. W 

momencie przystąpienia do ERM II władze maltańskie jednostronnie 

zobowiązały się utrzymywać lirę na poziomie kursu centralnego. Od początku 

uczestnictwa w ERM II lira utrzymywała zatem stały kurs względem kursu 

centralnego, który nie podlegał znacznym naciskom. Zdaniem KE, dodatkowe 

wskaźniki, takie jak zmiany w zakresie kształtowania się krótkoterminowych 

stóp procentowych czy poziomu rezerw walutowych, nie wskazywały na 

istnienie potencjalnych źródeł nacisku na kurs walutowy. KE stwierdziła, że w 

chwili dokonywania oceny Malta spełniała kryterium kursu walutowego. 

EBC wskazał, że różnice między krótkoterminowymi stopami procentowymi i 3-

miesięczną stopą EURIBOR zmniejszyły się w 2006 r., a w okresie trzech 

miesięcy do marca 2007 r. wyniosły 0,2 punktu procentowego. Realny kurs liry 

maltańskiej, zarówno dwustronny wobec euro, jak i efektywny, był w marcu 

2007 r. bliski historycznym średnim liczonym od stycznia 1996 r. oraz od 

wprowadzenia euro w 1999 r.  Jeżeli chodzi o bilans płatniczy, EBC zaznaczył, 

że od 1997 r. Malta wykazywała (okresowo znaczny) deficyt na połączonym 

rachunku obrotów bieżących i kapitałowym. W latach 2004 i 2005 deficyt ten 

wyniósł 4,9 proc. PKB, ulegając zmniejszeniu do 3,3 proc. w 2006 r. Od 2003 r. 

napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z nawiązką równoważył deficyt. 

Napływ kapitału w formie „pozostałych inwestycji‖ został natomiast w dużym 

stopniu zrównoważony silnym odpływem inwestycji portfelowych netto. 

Zarówno w 2005 r., jak i w 2006 r. Malta notowała akumulację rezerw banku 

centralnego.  

W odniesieniu do kryterium stóp procentowych, KE stwierdziła, że w ciągu roku 

poprzedzającego marzec 2007 r. średnia długoterminowa stopa procentowa 

wynosiła 4,3 proc., czyli poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 6,4 proc. 

Średnie długoterminowe stopy procentowe na Malcie utrzymywały się poniżej 

wartości referencyjnej od momentu przystąpienia Malty do UE. KE stwierdziła, 

że w chwili dokonywania oceny Malta spełniała kryterium długoterminowych 

stóp procentowych. EBC w swoim raporcie zaznaczył ponadto, że w ostatnich 

latach zarówno poziom długoterminowych stóp procentowych, jak i różnica w 
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stosunku do rentowności obligacji skarbowych strefy euro prawie wyłącznie 

spadały.  

Ponadto, KE dokonała analizy dodatkowych czynników, tj. rozwoju systemu 

finansowego w ostatnich latach, stopnia integracji gospodarki z jednolitym 

rynkiem UE, w tym intensywności powiązań handlowych i kapitałowych oraz 

sytuacji bilansu płatniczego. Konkludując, KE uznała, że w świetle oceny 

spełnienia kryteriów konwergencji i przy założeniu, że Rada postąpi zgodnie z 

zaleceniem Komisji i uchyli procedurę nadmiernego deficytu, Malta osiągnęła 

wysoki stopień trwałej konwergencji.   

 

Tabela 2: Stopień wypełniania kryteriów zbieżności przez Maltę 
wiosną 2007 r. 
 

 Wartość referencyjna Malta 

Kryterium stabilności cen 3,0 proc. 2,2 proc. 

Deficyt budżetowy (jako proc. PKB) 3 proc. 2,6 proc. 

Dług publiczny (jako proc. PKB) 60 proc. 66,5 proc. 

Kryterium stabilności kursowej 
Dwa lata w ERM II bez 

poważnych napięć 

Dwa lata w ERM II bez 

poważnych napięć 

Kryterium długookresowych stóp 

procentowych 
6,4 proc. 4,3 proc. 

  

  

2. OCENA PROGRAMÓW STABILNOŚCI CYPRU I MALTY I 

PROGNOZY ROZWOJU SYTUACJI GOSPODARCZEJ  

2.1. CYPR 

 

Cypr przedstawił pierwszy program stabilności na lata 2007–2011 w grudniu  

2007 r.
15

 4 marca 2008 r. Rada ECOFIN przyjęła opinię ws. programu.
16

 Rada 

wyraziła przekonanie, że przedstawiona w programie strategia budżetowa 

                                                                                                                                    

15 Stability Programme of the Republic of Cyprus 2007-2011, Ministry of Finance, grudzień 2007 

16 Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie programu stabilności na lata 2007–2011 przedstawionego przez Cypr, 

Dziennik Urzędowy C 073 , 19.03.2008 r.  
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powinna być wystarczająca dla utrzymania stabilnej sytuacji budżetowej i 

stabilności makroekonomicznej w całym okresie objętym programem. Program 

zakładał osiągnięcie ambitnego celu średniookresowego w postaci 

zrównoważenia budżetu w kategoriach strukturalnych (wobec wcześniej 

zakładanego deficytu w wysokości 0,5 proc. PKB), który zresztą został już 

zrealizowany z nawiązką w 2007 r. Było to wynikiem nieoczekiwanego wzrostu 

dochodów o ponad 3 punkty procentowe PKB, wynikającego głównie z wysokiej 

rentowności sektora finansowego i znacznych inwestycji w nieruchomości, które 

jednak w nadchodzących latach — zgodnie z przewidywaniami zawartymi w 

programie — mają powrócić do występujących w przeszłości tendencji. Cele 

budżetowe, które są znacznie ambitniejsze niż w poprzednim programie, mogą 

zostać osiągnięte z nawiązką również w latach 2008 i 2009, zważywszy na lepszą 

pozycję wyjściową w 2007 r. Rada wyraziła jednak przekonanie, że następnie 

sytuacja może ulec pogorszeniu z uwagi na optymistyczne założenia dotyczące 

wzrostu gospodarczego. Mimo, że planowane zmniejszenie nadwyżki 

budżetowej w porównaniu do 2007 r. odzwierciedla spodziewaną normalizację 

dochodów z podatków, zdaniem Rady istnieje ryzyko, że kurs polityki budże-

towej w 2008 r. może okazać się procykliczny. Poziom długu ma się znacznie 

obniżyć, szczególnie w 2008 r. Rada wyraziła przekonanie, że wziąwszy pod 

uwagę przewidywane zwiększenie wydatków związanych ze starzeniem się 

społeczeństwa, reforma systemu emerytalnego i terminowa realizacja przyjętych 

reform w zakresie opieki zdrowotnej miałyby pozytywny wpływ na 

długoterminową stabilność finansów publicznych, która wydaje się poważnie 

zagrożona. W świetle powyższej oceny Rada wezwała Cypr do: 

 

    unikania procyklicznej polityki budżetowej poprzez dalsze zwiększanie 

kontroli wydatków bieżących, przy jednoczesnym wykorzystaniu 

dodatkowych niespodziewanych dochodów do dalszej redukcji długu; 

    ograniczenia wydatków publicznych, w szczególności poprzez 

zreformowanie systemu emerytalnego i terminową realizację przyjętych 

reform w zakresie opieki zdrowotnej, w celu poprawy długoterminowej 

stabilności finansów publicznych. 
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Tabela 3: Porównanie głównych wskaźników makroekonomicznych 
i budżetowych w Programie Stabilności Cypru (PS) i w wiosennych 
prognozach Komisji Europejskiej (KOM)17 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Realny PKB 

(zmiana w 

proc.) 

PS  

grudzień 2007 
3,8 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 

KOM 

kwiecień 2008 
4,0 4,4 3,7 3,7 b.d. b.d. 

Inflacja HICP (proc.) 

PS  

grudzień 2007 
2,2 2,2 2,5 2,0 2,0 2,0 

KOM 

kwiecień 2008 
2,2 2,2 3,8 2,5 b.d. b.d. 

Wierzytelności/zadłu-

żenie netto wobec 

reszty świata (proc. 

PKB) 

PS  

grudzień 2007 
-5,9 -6,6 -6,5 -6,3 -5,9 -5,6 

KOM 

kwiecień 2008 
- 5,7 - 7,1 - 8,3 - 7,9 b.d. b.d. 

Wynik sektora 

instytucji rządowych i 

samorządowych (proc. 

PKB) 

PS  

grudzień 2007 
-1,2 1,5 0,5 0,5 0,7 0,7 

KOM 

kwiecień 2008 
-1,2 3,3 1,7 1,8 b.d. b.d. 

Dług sektora instytucji 

rządowych i 

pozarządowych brutto 

(proc. PKB) 

PS  

grudzień 2007 
65,2 60,0 48,5 45,3 43,8 40,5 

KOM 

kwiecień 2008 
64,8 59,8 47,3 43,2 b.d. b.d. 

 

 

2.2. MALTA 

 

Malta przedstawiła pierwszy program stabilności na lata 2007–2010 w 

listopadzie 2007 r.
18

 4 marca 2008 r. Rada ECOFIN przyjęła opinię ws. 

programu.
19

 W programie stabilności zakłada się dalszy postęp w kierunku 

osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego, co ma nastąpić do 2010 r. w 

wyniku ograniczenia wydatków przy stabilnym wzroście gospodarczym. Planuje 

się, że dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie się 

zmniejszać w zadowalającym tempie i oczekuje się, że do 2009 r. spadnie 

poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 60 proc. PKB. W swojej opinii Rada 

wyraziła przekonanie, że istnieją zagrożenia dla realizacji celów budżetowych, 

                                                                                                                                    

17 Economic Forecast. Spring 2008. European Economy nr 1/2008, European Commission, Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs 

18 Malta: Stability Programme 2007-2010, Ministry of Finance, grudzień 2007 

19 Opinia Rady z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie programu stabilności na lata 2007–2010 przedstawionego przez Maltę, 

Dziennik Urzędowy C 074 , 20.03.2008 r.  
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związane z opieraniem się na niepewnych źródłach dochodów podatkowych w 

2008 r., przewidzianym poziomie ograniczenia wydatków, optymistyczną 

prognozą makroekonomiczną na okres po 2008 r. i brakiem informacji na temat 

działań stanowiących podstawę osiągnięcia celów budżetowych, w szczególności 

w odniesieniu do planowanego dalszego ograniczenia wysokości wynagrodzeń w 

sektorze publicznym. Zdaniem Rady, mogą one stanąć na przeszkodzie w 

osiągnięciu średniookresowego celu budżetowego do 2010 r. Ponadto, 

konkurencyjność Malty w ramach strefy euro może być zagrożona w przypadku 

odejścia od polityki umiarkowanego wzrostu płac w sektorze publicznym, co 

może przenieść się na sektor prywatny. Rada konkluduje, że zagrożenia dla 

stabilności finansów publicznych Malty w długim okresie kształtują się na 

średnim poziomie. 

W świetle powyższej oceny Rada wezwała Maltę do: 

 

    kontynuowania konsolidacji budżetowej zgodnie z programem, w 

dążeniu do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego do 2010 r. 

i doprowadzenia do odpowiedniej redukcji udziału długu w PKB, 

poprzez określenie środków wspierających planowaną konsolidację, 

szczególnie po stronie wydatków; 

    poprawy efektywności i elastyczności wydatków publicznych, w tym 

poprzez przyspieszenie planowania i realizacji kompleksowej reformy 

systemu opieki zdrowotnej. 
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Tabela 4: Porównanie głównych wskaźników makroekonomicznych 
i budżetowych w Programie Stabilności Malty (PS) i w  wiosennych 
prognozach Komisji Europejskiej (KOM)20 

            

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Realny PKB 

(zmiana w proc.) 

PS  

listopad 2007 
3,2 3,5 3,1 3,2 3,4 

KOM  

kwiecień 2008 
3,4 3,8 2,6 2,5 b.d. 

Inflacja HICP 

(proc.) 

PS  

listopad 2007 
2,6 0,9 2,5 2,3 2,1 

KOM  

kwiecień 2008 
2,6 0,7 3,4 2,2 b.d. 

Wierzytelności/zadłużenie 

netto wobec reszty świata 

(proc. PKB) 

PS  

listopad 2007 
-3,7 -0,5 0,2 3,2 5,5 

KOM  

kwiecień 2008 
- 5,3 -4,6 -5,0 -4,8 b.d. 

Wynik sektora instytucji 

rządowych i 

samorządowych (proc. 

PKB) 

PS  

listopad 2007 
-2,5 -1,6 -1,2 -0,1 0,9 

KOM  

kwiecień 2008 
-2,5 -1,8 - 1,6 -1,0 b.d. 

Dług brutto sektora 

instytucji rządowych i 

samorządowych (proc. 

PKB) 

PS  

listopad 2007 
64,7 62,9 60,0 57,2 53,3 

KOM  

kwiecień 2008 
64,2 62,6 60,6 58,8 b.d. 

 

 

3. WPŁYW WPROWADZENIA EURO NA POZIOM CEN 

3.1. TENDENCJE W ZAKRESIE ZMIAN CEN PO 

WPROWADZENIU EURO 

 

Stosunkowo niska inflacja na Cyprze i Malcie w pierwszej połowie 2007 r. 

wynikała w znacznej części z korzystnego efektu bazy związanego z cenami 

energii. W drugiej połowie 2007 r. niekorzystny wzrost cen energii w połączeniu 

ze wzrostem cen surowców przyczyniły się do wzrostu inflacji.  

W 2007 r. średnioroczna stopa inflacji na Cyprze wyniosła 2,2 proc., przy czym 

w pierwszej połowie roku była niska, a w drugiej – wysoka. Odnotowana w 2007 

r. tendencja wzrostowa inflacji HICP utrzymała się w pierwszych miesiącach 

2008 r. W lutym 2008 r. roczna stopa inflacji wyniosła 4,7 proc. wobec 4,1 proc. 

w styczniu.  

                                                                                                                                    

20 zob. przypis nr 17 
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Na Malcie średnioroczna stopa inflacji wyniosła w 2007 r. 0,7 proc., przy czym 

podlegała ona znacznym wahaniom. Po okresie spadku w pierwszej połowie 

roku, w drugiej połowie nastąpił jej wzrost. W lutym inflacja w ujęciu rok do 

roku wyniosła 4,0 proc. wobec 3,8 proc. w styczniu 2008 r.  

Ze wstępnej oceny przygotowanej przez Eurostat
21

 wynika, że łączny 

(jednorazowy) wpływ przejścia na euro na wysokość inflacji na Cyprze i Malcie 

podczas operacji wprowadzenia nowej waluty i bezpośrednio po niej wyniósł 

prawdopodobnie pomiędzy 0,2 i 0,3 punktu procentowego.
22

 Szacunki te 

pokrywają się z doświadczeniami krajów, które wprowadziły euro w 2002 r., 

oraz Słowenii w 2007 r.  

Eurostat przeprowadził wstępną analizę, mającą na celu zidentyfikowanie takich 

wzrostów cen, które miały „nietypowy‖ charakter. Zdaniem Eurostatu, w grudniu 

2007 r. i styczniu 2008 r. zarówno na Cyprze jak i na Malcie, w przypadku 

niektórych rodzajów usług można było zaobserwować „nietypowe‖ wzrosty cen. 

W przypadku Cypru odnotowano wzrost cen w restauracjach i kawiarniach oraz 

wzrost cen usług rekreacyjnych i fryzjerskich oraz niektórych innych usług. Na 

Malcie „nietypowe‖ wzrosty cen dotyczyły usług telekomunikacyjnych, 

samochodów, napojów alkoholowych, napraw i niektórych innych usług. W tym 

samym okresie zaobserwowano wzrost cen m.in. na niektóre usługi medyczne 

(na Cyprze) oraz na obuwie (na Malcie); zdaniem Eurostatu nie były one jednak 

bezpośrednio związane z przejściem na euro i nie zostały uwzględnione przy 

szacowaniu wpływu przejścia na euro na wysokość inflacji. 

Zdaniem Eurostatu, skutki wprowadzenia euro na Cyprze i Malcie wydają się 

wprawdzie zauważalne, lecz nie na tyle duże, by mogły przyczynić się do 

wzrostu inflacji rejestrowanej (headline inflation) w którymkolwiek z tych 

krajów. 

 

                                                                                                                                    

21 Euro Changeover and Inflation in Cyprus and Malta, Eurostat, kwiecień 2008 

22 Urzędy statystyczne Cypru i Malty nie opublikowały swojej oceny wpływu przejścia na euro na wysokość inflacji. 
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3.2. INFLACJA POSTRZEGANA A INFLACJA RZECZYWISTA23 

 

Ze względu na fakt, że inflacja postrzegana może wpływać na oczekiwania 

inflacyjne, a przez to na inflację rzeczywistą (żądania płacowe), warto w 

ogólnym zarysie przedstawić najważniejsze czynniki różnicujące inflację 

postrzeganą od rzeczywistej. Najczęściej podawane wyjaśnienia są następujące: 

 

    konsumenci postrzegają inflację przede wszystkim poprzez ceny 

towarów i usług nabywanych najczęściej (np. gazety, papierosy, 

pieczywo), a nie kupowanych rzadziej (np. odtwarzaczy dvd). W tym 

kontekście warto zaznaczyć, że w państwach, które wprowadziły euro do 

obiegu gotówkowego w 2002 r. ceny tych towarów i usług rzeczywiście 

wzrosły (wzrost ten mógł być jednak spowodowany także innymi 

czynnikami, np. podwyżką podatków pośrednich, wzrostem cen 

surowców itd.); 

    ze względu na awersję do ponoszenia strat, konsumenci w większym 

stopniu odczuwają podwyżki cen (straty), niż ich obniżki (zyski). 

 

W odniesieniu do zaistniałej różnicy między inflacją rzeczywistą a postrzeganą w 

strefie euro w 2002 r. i latach następnych, jako dodatkowe czynniki wyjaśniające 

podaje się: 

 

    wpływ oczekiwań inflacyjnych na postrzeganą inflację – opinia 

publiczna oczekiwała powszechnego wzrostu cen po wprowadzeniu 

euro, co mogło wzmocnić jej odczucia dotyczące inflacji; 

    porównywanie cen w euro nie z ich poziomem sprzed roku, lecz z 

historycznymi cenami w walucie krajowej, często sprzed wielu lat. 

 

                                                                                                                                    

23 Por. T. Ciszak, A. Górska, S. Jakubiec, M. Siemaszko „Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tolara na 

euro”, Materiały i Studia, Zeszyt nr 224 
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Z danych KE wynika, że w ostatnich latach inflacja postrzegana na Cyprze i 

Malcie generalnie podąża za tendencją inflacji HICP.
24

 Na Cyprze inflacja 

postrzegana ściśle podąża za ścieżką inflacji rejestrowanej; od pierwszych 

miesięcy 2007 r. oba wskaźniki wykazują tendencję wzrostową. Na Malcie 

postrzeganie inflacji również podąża za inflacją HICP, choć już nie tak ściśle, 

ponieważ gwałtownemu spadkowi inflacji HICP w kwietniu 2007 r. nie 

towarzyszył odpowiedni spadek inflacji postrzeganej. Z dostępnych danych 

dotyczących okresu po wprowadzeniu euro wynika, że operacja ta początkowo 

nie miała wpływu na postrzeganie inflacji. Niezależnie od wzrostu inflacji HICP, 

inflacja postrzegana na Cyprze spadła z 45,7 punktu procentowego w grudniu 

ubiegłego roku do 42,3 punktu procentowego w styczniu 2008 r., a na Malcie w 

styczniu 2008 r. wyniosła 40,5 punktu procentowego wobec 51 punktów 

procentowych w grudniu ubiegłego roku.
25

 Wydaje się zatem, że na postrzeganie 

inflacji przez konsumentów nie miały wpływu ani przyspieszenie inflacji HICP, 

ani możliwy wpływ wprowadzenia euro na wysokość cen. Do niskiego 

postrzegania inflacji przyczynić się mogły inne czynniki, takie jak kampanie 

informacyjne. Sytuacja uległa jednak częściowo zmianie w lutym 2008 r. Na 

Malcie inflacja postrzegana nadal spadała i wyniosła 34 punkty procentowe 

wobec 40,5 punktu procentowego w styczniu 2008 r., natomiast na Cyprze 

wzrosła z 42,3 punktu procentowego w styczniu 2008 r. do 48,2 punktu 

procentowego w lutym. Zdaniem KE, jest jednak zbyt wcześnie, aby wyciągać 

wnioski na temat dalszego rozwoju inflacji postrzeganej na Cyprze i Malcie.  

 

II. ASPEKTY PRAWNE PRZYSTĄPIENIA CYPRU I MALTY DO 

STREFY EURO 

1. PRZEPISY PIERWOTNEGO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 

 

Przepisy prawa pierwotnego - Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 

(TWE) oraz Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego 

Banku Centralnego (Statut) - regulują bardzo ogólnie kwestie związane z 

rozszerzeniem strefy euro.  

                                                                                                                                    

24 The introduction of the euro in Cyprus and Malta. Communication from the Commission to the Council, the European 

Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. 

COM (2008)/204, Brussels, 18.4.2008 

25 Wskaźnik inflacji postrzeganej odpowiada różnicy pomiędzy ważonym odsetkiem respondentów, którzy uważają, że 

ceny wzrosły w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie a ważonym odsetkiem respondentów, którzy uważają, że w 

tym samym okresie ceny spadły lub nie zmieniły się. 
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W art. 122 ust. 2 TWE
26

 sformułowano podstawę prawną przystąpienia do strefy 

euro państwa członkowskiego objętego derogacją. Przepis ten określa tryb 

zniesienia derogacji przez Radę, na wniosek Komisji, po konsultacjach z 

Parlamentem Europejskim.  

Natomiast postanowienia Statutu adresowane są do banku centralnego państwa 

członkowskiego przystępującego do strefy euro. W artykule 30 ust. 1 Statutu 

uregulowano kwestie związane z transferem środków rezerw dewizowych do 

EBC przez narodowe banki centralne (NBC) przystępujące do strefy euro. 

Artykuł 49 Statutu dotyczy odroczonej wpłaty do kapitału, rezerw i zasobów 

EBC, która powinna być dokonana przez NBC przystępujący do strefy euro. 

Określono w nim również sposób wyliczenia kwoty środków rezerw 

dewizowych, których przekazanie do EBC zostało nałożone mocą art. 30 ust. 1 

Statutu.  

Wyżej wymienione artykuły pierwotnego prawa wspólnotowego są podstawą 

prawną uchwalenia przez właściwe instytucje wspólnotowe przepisów 

pochodnych (m.in. rozporządzeń i decyzji) odnoszących się do Cypru i Malty. 

Przepisy te zostały omówione w pkt 2.  

 

2. PRZEPISY POCHODNEGO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 

 

Przygotowania na gruncie prawa pochodnego do przyjęcia przez Cypr i Maltę 

wspólnej waluty objęły zmiany niektórych przepisów prawa UE dotyczących 

euro. Konieczne było znowelizowanie czterech rozporządzeń Rady
27

 

(omówionych poniżej), które są podstawą wprowadzenia i funkcjonowania euro 

                                                                                                                                    

26 Art. 122 ust. 2. TWE: „Przynajmniej co dwa lata lub na żądanie Państwa Członkowskiego objętego derogacją Komisja i 

EBC składają sprawozdanie Radzie, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 121 ustęp 1. Po konsultacji z 

Parlamentem Europejskim i dyskusji w ramach Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów, Rada, stanowiąc 

większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, decyduje, które Państwa Członkowskie objęte derogacją spełniają 

niezbędne warunki, na podstawie kryteriów określonych w artykule 121 ustęp 1, i uchyla derogacje w stosunku do danych 

Państw Członkowskich.” 

27 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 835/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w 

sprawie wprowadzenia euro na Cyprze,  

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie 

wprowadzenia euro na Malcie,  

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1134/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w 

odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Malty,  

4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1135/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w 

odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Cypru. 
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na płaszczyźnie prawa pochodnego. Nieodzowne było także uchwalenie niższych 

rangą regulacji prawa pochodnego.  

Zmiany ram prawnych Eurosystemu zostały przeprowadzone w wyniku dwóch 

opisanych poniżej decyzji z 10 lipca 2007 r., które Rada ECOFIN podjęła w celu 

uchylenia derogacji Cypru i Malty. 

 

    Decyzje Rady w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr
28

 i 

Maltę
29

 z dniem 1 stycznia 2008 r. 

 

Obie decyzje, wydane na podstawie art. 122 ust. 2 TWE, określają termin 

uchylenia derogacji w stosunku do Cypru i Malty ze skutkiem od dnia 1 stycznia 

2008 r. Wydając decyzje, Rada uwzględniła ocenę prawną przepisów prawa 

krajowego Cypru i Malty przygotowaną przez EBC i KE w raportach o 

konwergencji z 16 maja 2007 r. Na podstawie raportów Rada stwierdziła, że 

przepisy prawa krajowego na Cyprze i Malcie, w tym statuty krajowych banków 

centralnych, są zgodne z art. 108 i 109 TWE oraz ze Statutem. Osiągnięcie takiej 

zgodności było jednym z warunków, które Cypr i Malta musiały spełnić, aby 

przyjąć jedną walutę. 

W preambułach decyzji wskazano etapy tworzenia UGW, a także kryteria 

prawne i ekonomiczne, które musiały zostać spełnione przez oba państwa 

członkowskie, aby możliwe było zniesienie w stosunku do nich derogacji.  

 

                                                                                                                                    

28 Decyzja Rady (WE) nr 2007/503 z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu WE w sprawie przyjęcia jednej 

waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r., Dz.U. L 186 z 18.7.2007 r., str. 29-31. 

29 Decyzja Rady (WE) nr 2007/504 z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu WE w sprawie przyjęcia jednej 

waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r., Dz.U. L 186 z 18.7.2007 r., str. 32-34. 
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    Rozporządzenia Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w 

sprawie wprowadzenia euro na Cyprze
30

 i na Malcie 
31

 

 

Rada wydała dwa rozporządzenia na podstawie art. 123 ust. 5 TWE
32

 w celu 

rozszerzenia strefy euro o Cypr i Maltę.  

Zmiany rozporządzenia 974/98/WE
33

 dotyczą w istocie treści jego załącznika, 

który w formie tabeli podaje datę przyjęcia euro przez nowe państwo 

członkowskie strefy euro, datę wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego 

(ang. cash changeover date) i informuje czy dane państwo będzie korzystało z 

okresu stopniowego wycofywania waluty krajowej (ang. phasing-out period). 

Zgodnie z tymi zmianami, derogacja w stosunku do obu państw została uchylona 

ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. na mocy opisanych powyżej decyzji Rady 

(2007/503/WE i 2007/504/WE) i jednocześnie w tym samym dniu zarówno Cypr 

jak i Malta wprowadziły euro. W planach wprowadzenia wspólnej waluty na 

Cyprze i Malcie zastosowano tzw. scenariusz „big bang‖
34

, czyli przyjęcie euro, 

jako waluty Cypru i Malty, z jednoczesnym wprowadzeniem do obiegu 

banknotów i monet euro jako prawnego środka płatniczego (por. rozdz. 3). 

 

                                                                                                                                    

30 Rozporządzenie Rady (WE) NR 835/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie 

wprowadzenia euro na Cyprze,  Dz. U. L 186 z dnia 18.7.2007 r., str. 1-2. 

31 Rozporządzenie Rady (WE) NR 836/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie 

wprowadzenia euro na Malcie Dz. U. L 186 z dnia 18.7.2007 r., str. 3-4. 

32 Art. 123.ust.5 TWE: „Jeśli decyduje się, zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 122 ustęp 2, o uchyleniu derogacji, 

Rada, stanowiąc jednomyślnie głosami Państw Członkowskich nieobjętych derogacją oraz danego Państwa Członkowskiego 

na wniosek Komisji i po konsultacji z EBC, określa kurs, po jakim ECU zastępuje walutę danego Państwa Członkowskiego, 

oraz decyduje o innych środkach niezbędnych do wprowadzenia ECU jako jednej waluty w danym Państwie Członkowskim.” 

33 Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (Dz. U. L 139 z dnia 11.5.1998 r., str. 1-5) reguluje 

wprowadzenie euro w pierwszej grupie państw członkowskich należących do strefy euro oraz w Grecji. Zmiany do 

rozporządzenia w celu przygotowania przyszłych rozszerzeń strefy euro wprowadziło rozporządzenie (WE) nr 2169/2005, 

a w celu uwzględnienia Słowenii, która przyjęła euro dnia 1 stycznia 2007 r. - rozporządzenie (WE) nr 1647/2006. 

34 Scenariusz „big bang” został wprowadzony jako jeden z możliwych scenariuszy wprowadzania euro rozporządzeniem 

Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia 

euro (Dz. U. L 346/1, z dnia 29.12.2005 r.). 
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    Rozporządzenia Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 

w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Cypru
35

 i dla Malty
36

  

 

Rozporządzenia zostały wydane na podstawie art. 123 ust. 5 TWE 

upoważniającego Radę UE, działającą na wniosek Komisji, po uwzględnieniu 

opinii EBC
37

, do określenia kursu wymiany waluty krajowej państwa 

przystępującego do strefy euro na walutę euro. Nowelizacja rozporządzenia Rady 

2866/98 z dnia 31 grudnia 1998 r., określającego tzw. nieodwołalne kursy 

wymiany między euro i walutami krajowymi pierwszych państw członkowskich 

przystępujących do strefy euro przeprowadzana jest za każdym razem, gdy do 

strefy euro przystępuje kolejne państwo członkowskie
38

, dlatego zmieniono je 

także w związku z przystąpieniem Cypru i Malty. 

Rozporządzenia zmieniające wprowadzają zapisy dotyczące kursu wymiany 

funta cypryjskiego (na podstawie decyzji Rady nr 2007/503/WE z dnia 10 lipca 

2007 r. w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r.) 

oraz kursu wymiany liry maltańskiej (w oparciu o decyzję Rady nr 2007/504/WE 

z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 

stycznia 2008 r.). Kursy wymiany zostały ustalone na: 0,585274 funta 

cypryjskiego za 1 EUR oraz na: 0,429300 liry maltańskiej za 1 EUR
39

. Oba 

rozporządzenia zmieniające weszły w życie z dniem przystąpienia Cypru i Malty 

do strefy euro. 

 

                                                                                                                                    

35 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1135/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w 

odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Cypru, Dz.U. L 256 z 2.10.2007 r., str. 2-2. 

36 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1134/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w 

odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Malty Dz.U. L 256 z 2.10.2007 r., str. 1-1. 

37 Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie 

projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze, w 

sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na 

Malcie, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu 

wymiany euro w odniesieniu do Cypru oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty (CON/2007/19), Dz.U. C 161, z 13.07.2007 r., 

str. 1. 

38 Zmiany: rozporządzenie Rady wydane po podjęciu decyzji Rady o przystąpieniu Grecji do strefy euro (1478/2000/WE z 

19.06.2000 r.), rozporządzenie Rady po podjęciu decyzji Rady znoszącej derogację w stosunku do Słowenii 

(1086/2006/WE z 11 lipca 2006 r.). 

39 Według takich samych kursów, przy standardowym paśmie wahań ±15proc., funt i lira przystąpiły do ERM II w dniu 2 

maja 2005 r. 
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    Rozporządzenie EBC dotyczące przepisów przejściowych w zakresie 

stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po 

wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i na Malcie
40

 

 

Rozporządzenie zostało wydane z uwzględnieniem art. 19 ust. 1 Statutu
41

 

dotyczącego rezerwy obowiązkowej oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 

z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego stosowania stóp rezerw obowiązkowych 

przez Europejski Bank Centralny
42

 i rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 

(EBC/2003/9) z dnia 12 września 2003 r. dotyczącego stosowania rezerw 

obowiązkowych
43

.  

Rozporządzenie zostało wydane w związku z objęciem instytucji kredytowych 

oraz oddziałów instytucji kredytowych mających siedzibę na Cyprze i na Malcie 

obowiązkiem utrzymywania rezerw od momentu wprowadzenia w tych krajach 

euro, czyli od dnia 1 stycznia 2008 r. Zawarte w rozporządzeniu przepisy 

przejściowe zostały przyjęte w celu zapewnienia tym podmiotom niezakłóconej 

integracji i zapobieżenia wysokim obciążeniom finansowym instytucji 

kredytowych w państwach strefy euro. Ustalono okresy przejściowe 

utrzymywania rezerw, podstawy ich naliczania (zgodnie z zasadami 

sprawozdawczości EBC w zakresie statystyki pieniężnej i bankowej określonymi 

w rozporządzeniu EBC nr 2423/2001/WE
44

) oraz szczegółowe harmonogramy 

działań podejmowanych przez instytucje kredytowe oraz banki centralne Cypru i 

Malty. Rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe odnoszące się do 

instytucji mających siedzibę w innych niż Cypr i Malta państwach 

członkowskich strefy euro. 

 

                                                                                                                                    

40 Rozporządzenie (WE) nr 1348/2007 z dnia 9 listopada 2007 r., (EBC/2007/11), Dz.U. L 300 z dnia 17.11.2007 r., str. 

44-46. 

41 Art. 19.1. Statutu: „Z zastrzeżeniem artykułu 2, realizując cele polityki pieniężnej, EBC ma prawo żądać od instytucji 

kredytowych ustanowionych w Państwach Członkowskich utrzymywania obowiązkowych rezerw na rachunkach EBC i 

krajowych banków centralnych. Zasady dotyczące obliczania i określania wymaganych rezerw obowiązkowych mogą być 

ustalane przez Radę Prezesów. W przypadkach niestosowania się do powyższych wymagań EBC jest uprawniony pobierać 

odsetki karne oraz nakładać inne sankcje o porównywalnym skutku.” 

42 Dz.U. L 318 z dnia 27.11.1998 r., str. 1, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 134/2002, Dz.U. L 24 z dnia 26.1.2002 r., 

str. 1. 

43 Dz.U. L 250 z dnia 2.10.2003 r., str. 10. 

44 Rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące 

skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13), Dz.U. L 333 z dnia 17.12.2001 r., 

str. 1., ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 4/2007 (EBC/2006/20), Dz.U. L 2 z dnia 5.1.2007 r., str. 3. 
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    Zalecenia EBC w sprawie zewnętrznych audytorów banków 

centralnych Cypru
45

 i Malty
46

 

 

W związku z przystąpieniem Cypru i Malty do strefy euro EBC, uwzględniając 

art. 27 ust. 1 Statutu
47

 o kontroli rachunków, zalecił ustanowienie zewnętrznych 

niezależnych audytorów zarówno dla Centralnego Banku Cypru (CBC) - w 

odniesieniu do lat obrachunkowych 2008-2012, jak i dla Centralnego Banku 

Malty (CBM) - w odniesieniu do roku obrachunkowego 2008. Dla banku Cypru 

EBC zalecił ustanowienie PricewaterhouseCoopers Limited, jako niezależnego 

audytora zewnętrznego, a dla banku Malty PricewaterhouseCoopers oraz Ernest 

& Young jako łącznych niezależnych audytorów zewnętrznych.  

 

    Decyzja EBC zmieniająca decyzję w sprawie emisji banknotów 

euro
48

 

 

Decyzja została wydana na podstawie art. 106 ust. 1 TWE
49

 oraz art. 16 

Statutu
50

, zgodnie z którymi EBC ma wyłączne prawo do upoważnienia do 

emisji banknotów euro. Wydanie decyzji było konieczne w celu określenia 

„klucza przydziału banknotów‖
51

 mającego zastosowanie od momentu przyjęcia 

przez Cypr i Maltę wspólnej waluty, czyli od 1 stycznia 2008 r. Zgodnie z 

                                                                                                                                    

45 Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie 

zewnętrznych audytorów Central Bank of Cyprus (EBC/2007/12), Dz. U. C 277 z dnia 20.11.2007 r., str. 1. 

46 Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 listopada 2007 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie 

zewnętrznych audytorów Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta (EBC/2007/17)Dz. U. C 304 z dnia 15.12.2007 r., 

str. 1. 

47 Art. 27.1. Statutu: „Kontrola rachunków. Rachunki EBC i rachunki krajowych banków centralnych są kontrolowane przez 

niezależnych rewidentów z zewnątrz wyznaczonych na zalecenie Rady Prezesów i zatwierdzonych przez Radę. Rewidenci 

księgowi mają wszelkie pełnomocnictwa do badania wszystkich ksiąg i rachunków EBC i krajowych banków centralnych 

oraz do otrzymywania wszystkich informacji na temat ich operacji.” 

48 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 

2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2007/19), Dz. U. L 1 z dnia 4.01.2008 r., str.1-2. 

49 Art. 106 TWE: „1. EBC ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów we Wspólnocie. Banknoty takie mogą 

emitować EBC i krajowe banki centralne. Banknoty emitowane przez EBC i krajowe banki centralne są jedynym legalnym 

środkiem płatniczym we Wspólnocie. 2. Państwa Członkowskie mogą emitować monety, z zastrzeżeniem zgody EBC co do 

wielkości emisji. Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 252 i po konsultacji z EBC, może przyjąć 

środki w celu zharmonizowania nominałów i specyfikacji technicznych wszystkich monet przeznaczonych do obiegu, w 

zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia należytego ich obiegu we Wspólnocie.” 

50 Art. 16. Statutu: „Banknoty. Zgodnie z artykułem 106 ustępem 1 niniejszego Traktatu Rada Prezesów ma wyłączne 

prawo do upoważnienia do emisji banknotów we Wspólnocie. Banknoty takie mogą emitować EBC i krajowe banki 

centralne. Banknoty emitowane przez EBC i krajowe banki centralne są jedynym legalnym środkiem płatniczym we 

Wspólnocie. EBC respektuje, w miarę możliwości, istniejące praktyki związane z emisją i projektowaniem banknotów.” 

51„Klucz przydziału banknotów” oznacza wartości procentowe, które wynikają z uwzględnienia udziału EBC  

w całkowitej emisji banknotów euro i zastosowania klucza subskrybowanego kapitału (w zaokrągleniu do najbliższej 

wielokrotności  0,0005 punktu procentowego) do udziału krajowych banków centralnych państw członkowskich, 

które przyjęły jednolitą walutę, w takiej całkowitej emisji. (art. 1 lit. d) decyzji EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r.). 
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załącznikiem do decyzji, CBC przyznano 0,1650 proc., a CBM 0,0825 proc. w 

kluczu przydziału banknotów. 

 

    Decyzja EBC w sprawie wpłacenia przez banki centralne Cypru i 

Malty kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia 

wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego
52

 

 

Podstawą prawną wydania decyzji jest Statut (art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 3, art. 49 

ust. 1 oraz art. 49 ust. 2 dotyczące transferu środków rezerw dewizowych do 

EBC przez narodowe banki centralne) oraz decyzje Rady 2007/503/WE i 

2007/504/WE z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia jednej waluty przez 

odpowiednio Cypr i Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. 

Decyzja zawiera postanowienia dotyczące wpłaty przez banki centralne Cypru i 

Malty subskrybowanego udziału w kapitale EBC oraz rezerwach walutowych. 

Określa kwotę i termin pozostającej do zapłacenia przez banki centralne Cypru i 

Malty części kapitału subskrybowanego EBC (art. 2)
53

. Z dniem 1 stycznia 2008 

r. CBC został zobowiązany do wpłacenia 6.691.401,01 EUR, a CBM do 

wpłacenia kwoty 3.332.306,98 EUR. Zapłata miała zostać wykonana za pomocą 

przekazu w systemie TARGET/TARGET2
54

 w dniu 2 stycznia 2008 r. (1 

stycznia nie jest dniem roboczym) wraz z odsetkami za okres od 1 stycznia 2008 

r. obliczonymi zgodnie z decyzją. 

Decyzja określa termin i rodzaj dewiz (dolary amerykańskie i złoto), w których 

powinno nastąpić przekazanie aktywów rezerwy walutowej (art. 3). Podaje także 

ich równowartość wyrażoną w euro (kwota jest wyliczona na podstawie kursów 

wymiany pomiędzy euro a dolarem amerykańskim ustalonych zgodnie z 

procedurą określoną w decyzji oraz na podstawie ceny złota wyrażonej w 

                                                                                                                                    

52 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i 

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na 

poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/22), Dz. U. L 28 z dnia 1.02.2008 r., str. 36-39. 

53 Przysługująca CBC i CBM waga w kapitale EBC wynosi odpowiednio 0,1249 proc. i 0,0622 proc., zgodnie z art. 2 decyzji 

EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotyczącej procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu 

subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (Dz. U. L 24 z dnia 31.01.2007 r., str. 1-2). 

54 Transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym TARGET2 jest 

systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym płatności realizowanych w euro, przy czym rozrachunek następuje w 

pieniądzu banku centralnego. System został stworzony i funkcjonuje w oparciu o SSP (ang. Single Shared Platform - 

pojedyncza platforma techniczna zwana jednolitą wspólną platformą), za pośrednictwem której na tych samych zasadach 

technicznych następuje składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych i otrzymywanie płatności. Z prawnego 

punktu widzenia system TARGET2 jest zorganizowany jako zbiór systemów płatności. System TARGET2 z dniem 19 

listopada 2007 r. zastąpił poprzedni system TARGET. 
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dolarach amerykańskich). Reguluje również kwestie techniczne związane z 

samym przekazaniem dewiz na rzecz EBC (m. in. daty rozrachunków - 2 

stycznia 2008 r. dla pieniądza gotówkowego, wskazanie rachunków EBC). 

Na podstawie art. 4 decyzji, EBC jest zobowiązany z dniem 1 stycznia 2008 r. do 

przyznania CBC i CBM wierzytelności równoważnych łącznej wartości wkładu 

każdego z banków do aktywów rezerwy walutowej. Decyzja określa także 

szczegółowe warunki oprocentowania wierzytelności. 

Zgodnie z postanowieniami decyzji banki centralne Cypru i Malty zobowiązane 

są do przekazania wkładu na rzecz rezerw i zasobów EBC (art. 5). „Rezerwy 

EBC‖ oraz „zasoby równoważne rezerwom‖ obejmują m.in. ogólny fundusz 

rezerwowy EBC, kwoty na rachunkach rewaluacyjnych, jak również zasoby na 

poczet ryzyka kursu wymiany, ryzyka stóp procentowych oraz ryzyka ceny złota 

(art. 5 ust. 3). Decyzja określa harmonogram przekazania przez banki centralne 

Cypru i Malty wkładu na poczet rezerw EBC oraz zasobów równoważnych 

rezerwom, jak również na poczet kwoty, która ma zostać dodana do rezerw i 

zasobów w związku z saldem rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2007 

r. Kwota podlegająca przekazaniu przez każdy z banków zostaje obliczona przez 

EBC w pierwszym dniu roboczym po przyjęciu przez Radę Prezesów EBC 

rocznego sprawozdania finansowego EBC za rok 2007. Banki Cypru i Malty są 

zobowiązane do przekazania należności do EBC następnego dnia roboczego w 

systemie TARGET/TARGET2. Każdy bank zobowiązany jest do wykonania 

dwóch odrębnych przekazów: należnej kwoty i odsetek naliczonych za okres od 

1 stycznia 2008 r. do daty przekazu. 
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    Porozumienia pomiędzy EBC a bankami centralnymi Cypru
55

 i 

Malty
56

 w sprawie wierzytelności przyznawanych na rzecz tych banków 

przez EBC 

 

W oparciu o omówioną powyżej decyzję EBC/2007/22 z dnia 31 grudnia 2007r. i 

Statut (art. 30 ust. 3 i art. 49 ust. 1), banki centralne Cypru i Malty podpisały z 

EBC porozumienia dotyczące przyznawanych im przez EBC wierzytelności 

wyrażonych w euro w związku z obowiązkiem przekazania rezerw walutowych 

przez te banki na rzecz EBC z dniem 1 stycznia 2008 r. Wierzytelności są 

równoważne całkowitym kwotom aktywów rezerw walutowych wyrażonych w 

euro wnoszonych przez CBC i CBM i wynoszą: dla CBC 71.950.548,51 EUR, a 

dla CBM 35.831.257,94 EUR. Wierzytelności te nie podlegają umorzeniu. 

Porozumienia mają charakter techniczny i określają sposoby przyznawania 

wierzytelności na rzecz banków centralnych Cypru i Malty w tym metody 

obliczania należnego oprocentowania. 

 

    Porozumienie zmieniające porozumienie pomiędzy EBC a 

krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro 

określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w 

trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
57

   

 

W związku z uczestnictwem Cypru i Malty jako państw członkowskich z 

derogacją w ERM II (od dnia 2 maja 2005 r.), CBC i CBM zostały stronami 

porozumienia z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy EBC a krajowymi bankami 

                                                                                                                                    

55 Porozumienie z 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Central Bank of Cyprus w 

sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Central Bank of Cyprus przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 

ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (2008/C 29/04), Dz. U. C 29 

z dnia 1.02.2008 r., str. 4-5. 

56 Porozumienie z 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Bank Ċentrali ta' 

Malta/Central Bank of Malta w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta 

przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i 

Europejskiego Banku Centralnego (2008/C 29/05) , Dz. U. C 29 z dnia 1.02.2008 r., str. 6-7. 

57 Porozumienie z dnia 14 grudnia 2007 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi 

państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim 

Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury 

operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Dz. U. C 319 z dnia 

29.12.2007 r., str. 7-9. 
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centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro
58

. Porozumienie banków 

centralnych ERM II określa procedury operacyjne mechanizmu kursów 

walutowych w trzecim etapie UGW. W związku ze zniesieniem derogacji dla 

Cypru i Malty z dniem 1 stycznia 2008 r., banki centralne Cypru i Malty 

przestały być stronami porozumienia.  

 

3. PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO DOTYCZĄCE 

PRZYSTĄPIENIA CYPRU I MALTY DO STREFY EURO 

 

Wprowadzenie euro na Cyprze i Malcie oraz integracja banków centralnych tych 

państw z Eurosystemem wymagały przeprowadzenia istotnych zmian na 

poziomie prawa krajowego. Zmiany te podyktowane były kilkoma względami 

legislacyjnymi. Po pierwsze, dla zapewnienia pewności i jasności prawnej 

uchwalono nowe akty prawa krajowego (na Cyprze m.in. Prawo regulujące 

sprawy związane z przyjęciem euro i sprawną wymianą waluty z funta 

cypryjskiego na euro a na Malcie m.in. Ustawę o wprowadzeniu euro wraz 

aktami wykonawczymi w formie rozporządzeń). Po drugie, władze legislacyjne 

Cypru i Malty uchwaliły nowelizację szeregu aktów prawnych dla zapewnienia 

spójności prawnej na płaszczyźnie prawa wspólnotowego
59

. Uchwalono zmiany 

do ustaw o bankach centralnych (Ustawa o Centralnym Banku Cypru i Ustawa o 

Centralnym Banku Malty) oraz  akty prawne w celu dostosowania innych 

krajowych przepisów
60

 w związku z wprowadzeniem na Cyprze i Malcie euro, 

m.in. prawa podatkowego, prawa walutowego, prawa handlowego, prawa 

autorskiego i praw pokrewnych, prawa o zamówieniach publicznych, prawa o 

wykroczeniach, prawa o zabezpieczeniach, prawa o ubezpieczeniach 

społecznych, itp.
61

  

                                                                                                                                    

58 Porozumienie zmienione porozumieniem z dnia 21 grudnia 2006 r. 

59 Analizując przebieg cypryjskiego procesu dostosowania wewnętrznych instytucji państwa w ramach procesu integracji z 

UE należy wziąć pod uwagę czynnik polityczny, polegający na chęci spełnienia oczekiwań instytucji europejskich. Taka 

postawa była charakterystyczna dla niektórych krajów wstępujących do Unii i wynikała zarówno z efektu psychologicznego, 

oczekiwań elektoratu pod adresem własnego rządu, zabiegów politycznych UE i państw członkowskich, a także z 

gotowości poświęcenia mniej istotnych spraw w celu osiągnięcia celów strategicznych.  

60 Z powodu braku dostępu do regulacji w języku angielskim, w analizie zostały one pominięte. 

61 Z datą przyjęcia euro przez Cypr zbiegło się dostosowanie tutejszego prawa krajowego dotyczącego zwalczania prania 

brudnych pieniędzy do prawa UE. Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu prania 

brudnych pieniędzy (ang. Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of 2007 (Law 188(I)2007)). 

Ustawa miała na celu zharmonizowanie prawa krajowego z dyrektywą w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu 

finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

października 2005 r., nr 2005/60/WE). 
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Po trzecie zostały uchwalone akty wykonawcze, w celu uregulowania kwestii 

technicznych, koniecznych do podjęcia w kraju w związku z procesem wymiany 

walut (m.in. wytyczne maltańskiego Krajowego Komitetu  ds. Wymiany 

Waluty). Poniżej omówione zostały najważniejsze regulacje prawa cypryjskiego 

i maltańskiego w przedmiotowym zakresie. 

 

3.1. PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO: CYPR 

 

    Ustawa regulująca sprawy związane z przyjęciem euro i sprawną 

wymianą waluty z funta cypryjskiego na euro
62

 

 

Cypr wprowadził ustawę poświęconą w całości wymianie waluty krajowej na 

euro, mającą na celu uregulowanie i ułatwienie tego procesu. Uchwalenie ustawy 

sprzyja także zachowaniu jasności i przejrzystości przyjmowania euro.  

Ustawa określa zasady wymiany kwot pieniężnych z waluty krajowej na euro 

(jako kurs wymiany przyjęto sześciocyfrową liczbę) oraz zasady ich 

zaokrąglania, które są wymagane w związku z wymianą (art.5). Wprowadzone 

rozwiązania są zgodne z rozporządzeniem Rady 1103/97/WE z 17 czerwca 1997 

r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących wprowadzenia euro
63

. Ustawa 

wprowadza także miesięczny okres podwójnego obiegu waluty cypryjskiej i euro 

(art. 4), co nie narusza postanowień rozporządzenia Rady 974/98/WE w sprawie 

wprowadzenia euro. 

W celu zapewnienia porównywalności cen w walucie krajowej i euro oraz 

zapobiegania nieuzasadnionym podwyżkom cen, które mogłyby zaistnieć w 

związku z wymianą waluty, wprowadzono obowiązek okresowego podwójnego 

podawania cen – w funtach cypryjskich i w euro (art. 7). Uregulowano także 

sposób jego realizacji, np. wprowadzono wymóg podawania cen w sposób jasny, 

czytelny i łatwy do identyfikowania oraz obowiązek wskazywania kursu 

wymiany do sześciu miejsc po przecinku w widoczny sposób. Równocześnie 

                                                                                                                                    

62 Ang.: Law regulating matters relating to the adoption of the Euro and the smooth changeover from the pound to the 

Euro (publ. Official Gazette App. I(I), L.33(I)/2007, N.4117, 15.03.2007) zmienione przez: Amending Law of the Adoption 

of the Euro Law of 2007(publ. Official Gazette App. I(I) L. 77(I)/2007, N. 4130, 29.6.2007). 

63 Dz.U. L 162 z dnia 19.6.1997 r., str. 1-3. 
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wyszczególniono szereg wyjątków, przykładowo nie muszą być podawane 

podwójnie ceny biletów autobusowych i biletów wystawianych w systemach 

elektronicznych, ceny wyświetlane na monitorach cyfrowych, ceny w 

automatycznych maszynach sprzedających, ceny generowane przez niektóre 

maszyny pocztowe. Z obowiązku podwójnego podawania cen zwolnieni zostali 

też sprzedawcy i usługodawcy detaliczni wypisujący ceny ręcznie – do momentu 

wprowadzenia euro mieli obowiązek podawania cen jedynie w funtach, a po 1 

stycznia 2008 r. – tylko w euro. 

Szczegółowo uregulowana została kwestia wymiany banknotów i monet funtów 

cypryjskich na euro (art. 10). Banknoty można wymieniać w banku centralnym 

bez żadnych opłat przez 10 lat od daty przyjęcia euro, monety przez 2 lata 

(odrębnie ustalono zasady wymiany i deponowania funtów cypryjskich po dacie 

przyjęcia euro w bankach i instytucjach kredytowych w formie spółdzielni, ang. 

cooperative credit societies). 

Ustawa określa także szereg innych spraw: ustala parametry wartości 

referencyjnych stóp procentowych; podaje zasady przeliczania kar pieniężnych, a 

także kwot pieniężnych określonych w funtach cypryjskich w aktach i 

dokumentach sądowych; reguluje kwestie dotyczące akceptowania stempli i 

znaczków pocztowych w związku z przyjęciem euro; ustala sposób przeliczania 

sald rachunków w bankach i spółdzielczych instytucjach kredytowych; określa 

ważność czeków oznaczonych w funtach cypryjskich; wskazuje zasady 

przeliczania długu publicznego, a także długu sektora prywatnych 

przedsiębiorstw; wprowadza zasady przeliczania kapitału udziałowego w 

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółdzielniach. 

W celu ochrony konsumentów wprowadzono obowiązek powołania przez Radę 

Ministrów obserwatoriów euro (ang. „Euro-Observatories”) monitorujących 

proces wprowadzania euro w każdym dystrykcie, a także określono ich 

uprawnienia (art. 17).  

Rada Ministrów ma prawo wydawania rozporządzeń w celu uregulowania spraw 

związanych z przedmiotową ustawą, a minister finansów może wydawać akty 

wykonawcze do ustawy. Prezes banku centralnego i komisarz ds. nadzoru i 

rozwoju spółdzielni (ang. Commissioner of the Authority for the Supervision and 

Development of Cooperative Societies) mogą wydawać zarządzenia dla, 
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odpowiednio, banków i spółdzielczych instytucji kredytowych. Za naruszenie 

ustawy przewidziane zostały kary administracyjne. 

 

    Ustawa o Centralnym Banku Cypru
64

 

 

Dla zagwarantowania pełnej niezależności banku centralnego oraz jego pełnej 

integracji prawnej z Eurosystemem dostosowano ustawę o CBC do wymagań 

TWE i Statutu w tym zakresie. 

W celu zapewnienia pełnej integracji CBC z Eurosystemem uzgodniono 

statutowe cele banku z celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych 

(ESBC)
65

, w wyniku czego ustawa stanowi, że podstawowym celem działalności 

CBC jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Dodatkowo ustawa zobowiązuje 

CBC do wspierania ogólnej polityki ekonomicznej kraju, również w celu 

wypełnienia obowiązków banku centralnego wynikających z art. 105 ust.1 TWE 

(art. 5). 

Cypr dostosował także w pełni prawo krajowe w zakresie niezależności banku 

centralnego
66

. Wzmocniono przepisy o niezależności personalnej członków 

Zarządu
67

 (poza Prezesem i Zastępcą Prezesa): w przypadku uzupełnienia składu 

Zarządu w miejsce opróżnione w trakcie trwania kadencji pozostałych członków 

Zarządu, nowo powołany członek sprawuje swoją pięcioletnią kadencję 

niezależnie od pozostałego terminu kadencji swojego poprzednika (art. 13(3)). 

Wzmocniono także przepisy gwarantujące niezależność instytucjonalną banku, 

m.in. przez zakaz naruszania przepisów TWE i Statutu przy okazji realizacji 

                                                                                                                                    

64 Ang.: Law on the Central Bank of Cyprus of 2002 zmienione przez: Central Bank of Cyprus Law of 2007. Podstawę 

prawną funkcjonowania CBC stanowią też art. 118 - 121 cypryjskiej konstytucji (ang. Constitution of the Republic of 

Cyprus of 16 August 1960, z późn. zm., w szczególności: Law on the fourth amendment of the Constitution of 2002). 

65 Art. 2 Statutu: „Cele. Zgodnie z artykułem 105 ustępem 1 niniejszego Traktatu, głównym celem ESBC jest utrzymywanie 

stabilności cen. Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie, mając 

na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Wspólnoty przedstawionych w artykule 2 niniejszego Traktatu. ESBC 

działa w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjając efektywnej alokacji zasobów 

oraz zgodnie z zasadami określonymi w artykule 4 niniejszego Traktatu.” 

66 Pojęcie niezależności banku centralnego obejmuje różne rodzaje niezależności: funkcjonalną, instytucjonalną, 

personalną i finansową. 

67 Zgodnie z ustawą CBC posiada osobowość prawną, a jego organami decyzyjnymi od momentu wprowadzenia euro są 

Zarząd (ang. Bord of Directors), Prezes i Zastępca Prezesa. Prezes CBC zasiada z urzędu w Radzie Ogólnej EBC i w Radzie 

Prezesów EBC. 
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obowiązku przedstawiania przez Prezesa CBC sprawozdania z działalności 

banku Prezydentowi i Parlamentowi Cypru (art. 55(1))
68

. 

Ustawa wprowadza także przepisy mające na celu przestrzeganie zakazu 

finansowania ze środków banku centralnego, w których przywołuje nawet 

bezpośrednio art. 101 TWE
69

 i art. 21 Statutu (art. 49(1)). 

Szereg przepisów zmieniono także w celu umożliwienia bankowi centralnemu 

realizacji zadań związanych z jego uczestnictwem w Eurosystemie. Dostosowano 

m.in. przepisy dotyczące polityki pieniężnej
70

 (art. 6(2), art. 10, art. 11), 

instrumentów polityki pieniężnej, operacji wymiany walutowej (art. 6(2)b), 

emisji banknotów i monet (art. 29 przywołuje art. 106 TWE; art. 30, art. 31 (2)). 

Uregulowano wynikający z art. 27 Statutu obowiązek powoływania niezależnych 

audytorów począwszy od roku, w którym Cypr przyjmuje euro (art. 60(1)). 

Wprowadzono także zmiany do przepisów o sprawozdawczości finansowej, 

obligując CBC do stosowania zasad rachunkowości stosowanych przez banki 

centralne ESBC. Zmienione zostały przepisy dotyczące polityki kursowej - w 

szczególności wyłączono prowadzenie polityki kursowej z listy zadań CBC. Poza 

tym do Statutu dostosowano przepisy o prawie uczestnictwa CBC w 

międzynarodowych instytucjach walutowych.  

EBC w raporcie o konwergencji z 2007 r.
71

 jak również KE w raporcie o 

konwergencji w 2007 r.
72

 uznały, że statut CBC po ostatnich zmianach ustawy o 

banku centralnym Cypru jest zgodny z wymogami TWE
73

 i Statutu. 

 

                                                                                                                                    

68 Niezależność instytucjonalna banku centralnego została także zagwarantowana zmianą prawa o zamówieniach 

publicznych.  

69 Art. 101 ust. 1 TWE: „Zakazane jest udzielanie przez EBC lub banki centralne Państw Członkowskich, zwane dalej 

„krajowymi bankami centralnymi”, pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom lub 

organom Wspólnoty, rządom centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym 

instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym Państw Członkowskich, jak również nabywanie bezpośrednio od nich przez 

EBC lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych.” 

70 W zakresie polityki monetarnej CBC, jako członek ESBC, ma obowiązek działania zgodnie z wytycznymi i instrukcjami 

EBC.  

71 Convergence Report, May 2007, European Central Bank. 

72 Convergence Report 2007 on Cyprus – Technical Annex, A Commission services working paper, SEC(2007) 623. 

73 Art. 109 TWE: „Każde Państwo Członkowskie zapewnia, najpóźniej z datą ustanowienia ESBC, zgodność swojego 

ustawodawstwa krajowego, w tym statutu krajowego banku centralnego, z niniejszym Traktatem i Statutem ESBC.” 
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3.2. PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO: MALTA 

 

    Ustawa o Centralnym Banku Malty 

 

W celu dostosowania banku centralnego do strefy euro, ustawa o Centralnym 

Banku Malty była dwukrotne zmieniana w 2006 r., a ostatecznie wszystkie 

niezgodności z przepisami pierwotnego prawa wspólnotowego (tj. TWE oraz 

Statutu) zostały wyeliminowane ustawą zmieniającą ustawę o Centralnym Banku 

Malty z dnia 28 lutego 2007 r. Ustawa nowelizująca, która weszła w życie w 

dniu wprowadzenia euro na Malcie, uchyliła i zmieniła część przepisów, aby 

CBC mógł wykonywać zadania związane z uczestnictwem w strefie euro. Jego 

członkostwo w ESBC i wynikające z tego zadania, o których mowa w TWE i 

Statucie, zostały wyrażone expressis verbis w ustawie. W związku z 

uczestnictwem w strefie euro, dodano CBM nowe zadania, tj.: (i) realizacja 

wspólnej polityki pieniężnej, (ii) przechowywanie (obok dotychczasowego 

„zarządzania‖) rezerw dewizowych, (iii) zapewnianie w obiegu banknotów euro 

oraz w imieniu rządu - monet euro. W celu wzmocnienia niezależności 

instytucjonalnej, wprowadzony został przepis zabraniający CBM i jego 

kierownictwu przyjmowania instrukcji od rządu czy jakiegokolwiek innego 

organu przy wykonywaniu swoich zadań.  

W związku z przekazaniem kompetencji stanowienia polityki pieniężnej z 

poziomu krajowego na poziom wspólnotowy, wprowadzono szczegółowe 

regulacje odnoszące się do wdrażania polityki monetarnej ESBC (w tym zadań, 

operacji i instrumentów pieniężnych przysługujących CBM) oraz zarządzania 

rezerwami dewizowymi, które nie zostały przekazane w poczet rezerw ESBC.  

Przeprowadzona również została zmiana w organizacji CBM, polegająca na 

zlikwidowaniu organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki pieniężnej 

(ang. Advisory Council). Stworzono jednak możliwości powołania komitetu o 

charakterze doradczym (ang. Monetary Policy Advisory Committee), 

składającego się z prezesa CBM oraz zewnętrznych ekspertów, posiadających 

wiedzę lub doświadczenie przydatne dla działań komitetu.  

Dodatkowa zmiana organizacyjna polega na możliwości powołania przez Zarząd 

komitetu ds. audytu (ang. Audit Committee), wspomagającego proces kontroli 
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wewnętrznej i zewnętrznej, system zarządzania ryzykiem i proces 

sprawozdawczości finansowej.  

W sferze współpracy CBM na forum międzynarodowym, przepisy 

nowelizowanej ustawy uzależniają jego uczestnictwo w międzynarodowych 

instytucjach walutowych od zgody EBC. 

Kolejna zmiana dotyczyła kwestii emisji pieniądza. Przepisy odnoszące się do 

krajowej waluty zostały uchylone i w ich miejsce wprowadzono regulacje 

dotyczące banknotów i monet euro (m.in. prawa do zatwierdzania - za zgodą 

EBC - emisji banknotów oraz liczby monet, przeciwdziałaniu fałszerstwom, 

reprodukcji). Ustawa wprowadziła również nowy rozdział zawierający przepisy 

przejściowe dotyczące liry maltańskiej (m.in. regulujące 10- letni okres wymiany 

banknotów i 2-letni okres wymiany monet).
74

 

Zasadniczo zmiany w ustawie o Centralnym Banku Malty były wprowadzane 

zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Raporcie o Konwergencji EBC z 2004 r.
75

 

oraz w opiniach EBC do kolejnych projektów nowelizujących wyżej wymienioną 

ustawę
76

. Zaproponowane zmiany odnosiły się do zadań banku, kwestii 

finansowych i audytu, zbierania danych statystycznych, przestrzegania zakazu 

finansowania ze środków banku centralnego, współpracy z instytucjami 

kredytowymi, systemów clearingowych i płatniczych oraz reprodukcji 

banknotów euro. W wyniku przeprowadzonych prac legislacyjnych KE oraz 

EBC stwierdziły w raportach o konwergencji z maja 2007 r., że ustawa o 

Centralnym Banku Malty jest zgodna z wymogami TWE oraz Statutu.  

 

    Ustawa o wprowadzeniu euro
77

 

 

Ustawa weszła w życie 19 lipca 2006 r. Głównym jej założeniem było 

ustanowienie ram prawnych potrzebnych do wprowadzeniem euro, jako 

jednostki monetarnej na terenie Malty. Ustawa była podstawą prawną uchwalenia 

następujących aktów wykonawczych: 

                                                                                                                                    

74 Por. część III. 

75 Convergence Report, 2004, European Central Bank 

76 Szerzej nt opinii EBC: pkt. 4. 

77 Ang. The Euro Adoption Act. 
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    The Euro Adoption (Dual Display and Euro Pricing) Regulations, 2007;  

    Smoothing of Monetary Amounts Regulations, 2007;  

    The Cash Changeover Regulations, 2007. 

 

Wyżej wymienione regulacje, wydane w formie wspólnych rozporządzeń 

premiera i ministra finansów, miały za zadanie transponować przepisy prawa 

wspólnotowego oraz wskazówki ustanowione przez Krajowy Komitet ds. 

Wymiany Waluty (ang. National Euro Changeover Committee, NECC). W tym 

zakresie ustawa określiła szczegółowo rodzaj działań ministra finansów, 

polegających na tworzeniu aktów niższego rzędu oraz wprowadzeniu stosownych 

zmian w regulacjach prawnych, które zawierały odniesienie do waluty krajowej. 

 

    Rozporządzenie: The Euro Adoption (Dual Display and Euro 

Pricing) Regulations, 2007
78

 

 

Głównym założeniem rozporządzenia było uregulowanie kwestii związanych z 

podwójnym podawaniem cen towarów i usług oferowanych konsumentom oraz 

zapewnienie stosowania tzw. dobrych praktyk i ułatwienie wymiany pieniądza 

krajowego na euro.  

W tym zakresie rozporządzenie określiło działania przewidziane na 

obowiązkowy i fakultatywny okres podwójnego podawania cen, np. czytelne 

podawanie cen, stosowanie zaokrągleń cen i konwersji. Regulacja zawiera jednak 

wyjątki od zasad stosowanych w okresie podwójnego podawania cen. Odnoszą 

się one m.in. do paragonów otrzymywanych z kas fiskalnych; specyficznego 

sprzętu elektronicznego i mechanicznego, dla których koszt wyposażenia w 

czytniki podające podwójne ceny byłby niewspółmiernie wysoki do otrzymanych 

korzyści; interaktywnych urządzeń podających kwoty do zapłaty; reklam 

telewizyjnych, których krótki czas emisji nie pozwala na podawanie podwójnych 

cen.  

                                                                                                                                    

78 Publikacja: L.N.4 /2007. 
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Przepisy określiły też definicje konwersji i zaokrągleń oraz zasady przy 

określaniu cen (np. kurs przeliczeniowy wyrażony jest jako sześciocyfrowa 

cyfra; kwota wymiany zaokrąglona jest do najbliższego centa).  

Rozporządzenie zawiera także przepisy regulujące systemem ostrzeżeń i 

ewentualnego nakładania grzywien w przypadku uporczywego łamania 

przepisów regulacji, odnoszących się do wprowadzenia euro na Malcie. W tym 

celu, na mocy rozporządzenia, powołano obserwatorium euro (ang. Euro 

Observatory), które działało w ramach Ministerstwa Finansów. Do jego zadań 

należało m.in. (i) czuwanie nad zachowaniem procedur administracyjnych przy 

podawaniu cen, (ii) podejmowanie działań w celu zapewnienia zgodności 

przepisów rozporządzenia z innymi regulacjami przewidzianymi w tym zakresie, 

(iii) organizowanie szkoleń itp.  

Na mocy rozporządzenia przyjęte zostało Porozumienie dotyczące Uczciwej 

Wyceny Cen Detalicznych (ang. Fair-pricing Agreements In Retailing, FAIR). 

Celem ustanowienia FAIR było stworzenie wielopłaszczyznowych działań, 

polegających m.in. na: 

 

    prowadzeniu przygotowań do właściwej wymiany walut (włącznie z 

ofertą szkoleń specjalistycznych),  

    dobrowolnym zobowiązaniu się osób zainteresowanych (przede 

wszystkim kupców) do stosowania kodeksu postępowania regulującego 

zagadnienia podwójnego podawania cen towarów i usług oraz uczciwej 

ich wyceny, 

    przyznawaniu specjalnych certyfikatów dla kupców stosujących zasady 

ww. kodeksu.  

 

Oprócz zagadnień horyzontalnych, związanych z wprowadzeniem euro na 

Malcie, w rozporządzeniu zawarte są także przepisy odnoszące się szczegółowo 

do wybranych towarów (m.in. sprzedaży benzyny na stacjach paliw, sprzedaży 

katalogowej) i usług (m.in.: bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych, 

pocztowych, gier losowych, transportowych – w tym przewóz taksówkami).  
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    Rozporządzenie: Smoothing of Monetary Amounts Regulations, 

2007
79

 

 

Rozporządzenie miało na celu uregulowanie kwestii związanych z przeliczaniem 

wartości i kwot pieniężnych towarów i usług oferowanych konsumentom aby 

zapewnić stosowanie tzw. dobrych praktyk i tym samym ułatwienie sprawnej 

wymiany pieniądza krajowego na euro. Przyjęte działania miały zagwarantować 

korzystne dla klientów zaokrąglanie w dół kwot pieniężnych, przeliczanych na 

zasadach ustalonych przepisami omawianego rozporządzenia, stanowiąc 

uzupełnienie rozporządzenia The Euro Adoption (Dual Display and Euro 

Pricing) Regulations, 2007.  

Szczegółowo uregulowane zostały sytuacje dokonywania zaokrąglenia kwoty 

wyrażonej w euro oraz wyjątki od zasad przyjętych przedmiotowym 

rozporządzeniem. W przypadku naruszenia lub niestosowania przepisów 

rozporządzenia, regulacja nakazuje traktowanie tego rodzaju działań jako 

wykroczenie administracyjne, przewidując stosowne grzywny.  

 

    Rozporządzenie: Cash Changeover Regulations, 2007 
80

 

 

Głównym założeniem rozporządzenia było uchwalenie przepisów regulujących 

proces wymiany liry maltańskiej na euro oraz usług świadczonych przez 

instytucje kredytowe w tym okresie.  

Rozporządzenie wprowadziło okres podwójnego obiegu liry maltańskiej i euro, 

który trwał od 1 do 31 stycznia 2008 r. W tym czasie prawnym środkiem 

płatniczym na Malcie była zarówno lira maltańska, jak i euro, aczkolwiek 

przepisy zalecały wypłatę reszty w euro. W celu zagwarantowania pewności i 

jasności przepisów, regulacja obejmuje także zasadę ciągłości umów i innych 

instrumentów prawnych zawierających kwoty wyrażone w lirach maltańskich. W 

rozporządzeniu przewidziano, że odniesienia do lir maltańskich zawarte w 

instrumentach prawnych, będących w mocy pod koniec okresu podwójnego 

                                                                                                                                    

79 Publikacja: L.N. 369/2007 

80 Publikacja: L.N. 441/2007 
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obiegu walut, będą odczytywane jak odniesienia do euro, przy zastosowaniu 

kursu przeliczeniowego.  

W odniesieniu do instytucji kredytowych, uregulowane zostały ich działania w 

pierwszych dniach po wprowadzeniu euro na Malcie, m.in. dokonywanie przez 

pierwsze 3 miesiące bezpłatnej wymiany waluty krajowej na euro.  

 

    Akty wykonawcze niższego rzędu 

 

Oprócz ww. regulacji, wydano również akty wykonawcze niższego rzędu, które 

zasadniczo miały na celu uregulować kwestie techniczne, konieczne do podjęcia 

w związku z procesem wymiany walut. W formie wytycznych Krajowego 

Komitetu ds. Wymiany Waluty uchwalono m.in. wytyczne dotyczące: 

 

    statutowych dochodów i deklaracji finansowych, 

    używania liry maltańskiej do denominacji dokumentów wartościowych i 

znaczków, 

    przeliczania wcześniejszych danych związanych z procesem wymiany na 

euro, 

    konwersji kapitału akcyjnego spółek z liry maltańskiej na euro, 

    używania terminu „euro‖ w języku maltańskim, 

    fakultatywnego podawania cen w euro, 

    przeliczania i zaokrąglania kwot w lirach maltańskich zamienianych na 

euro, 

    wprowadzenia specyficznych poprawek legislacyjnych i procesu 

zaokrąglania mającego zastosowanie w sektorze publicznym w związku 

z wprowadzeniem euro. 
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4. OPINIE EBC DO PROJEKTÓW WSPÓLNOTOWYCH I 

KRAJOWYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH 

PRZYSTĄPIENIA CYPRU I MALTY DO STREFY EURO 

 

Przy omawianiu regulacji prawnych, uchwalonych w związku z przystąpieniem 

Cypru i Malty do strefy euro, na specjalną uwagę zasługują także opinie EBC, 

wydane w związku z procesem konsultacji projektów wspólnotowych i 

krajowych aktów prawnych, leżących w jego kompetencjach (m.in. odnoszących 

się do funkcjonowania krajowych banków centralnych, działalności emisyjnej, 

środków płatniczych). Wprawdzie opinie EBC nie mają mocy obowiązującej - i 

dlatego zaliczane są do quasi aktów prawnych - jednak z racji, że zawierają 

wskazówki co do wykładni prawa wspólnotowego lub na temat treści 

opiniowanej regulacji, niektóre z nich zasługują na uwagę przy analizie 

przepisów uchwalonych w związku z wprowadzeniem na Cyprze i Malcie waluty 

euro. 

 

4.1. OPINIE EBC: CYPR 

 

    Opinie EBC dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę o 

Banku Centralnym Cypru z 2002 i 2003 r. 
81

 

 

EBC wydał trzy opinie w sprawie projektu ustawy o banku centralnym Cypru. 

Wyrażając ogólną pozytywną ocenę nowelizacji, EBC w każdej z opinii zawarł 

równocześnie szereg szczegółowych uwag. Dotyczą one m.in. przepisów 

odnoszących się do rezerw minimalnych instytucji kredytowych w formie 

spółdzielni, zakazu finansowania, audytu. 

W opinii z dnia 27 stycznia 2006 r. (CON/2006/4) EBC pozytywnie ocenił nową 

definicję instytucji kredytowej, obejmującą instytucje kredytowe w formie 

                                                                                                                                    

81 1. Opinion of the European Central Bank of 27 January 2006 at the request of the Central Bank of Cyprus on a draft law 

amending the Central Bank of Cyprus Laws of 2002 and 2003 (CON/2006/4),  

2.Opinion of the European Central Bank of 28 June 2006 at the request of the Cypriot Ministry of Finance on a draft 

provision amending the draft law amending the Central Bank of Cyprus Laws of 2002 and 2003(CON/2006/33),  

3.Opinion of the European Central Bank of 26 October 2006 at the request of the Cypriot Ministry of Finance on a draft 

provision amending the draft law amending the Central Bank of Cyprus Laws of 2002 and 2003 (CON/2006/50). 
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spółdzielni, banki i instytucje pieniądza elektronicznego (ang. electronic money 

institutions).  

Zdaniem EBC, w celu wykluczenia naruszeń zakazu finansowania przez bank 

centralny, regulacja zezwalająca bankowi centralnemu na udzielanie pomocy 

finansowej bankom powinna być rozumiana jedynie jako możliwość udzielenia 

awaryjnego wsparcia płynnościowego (ang. liquidity assistance) i powinna 

dodatkowo wyraźnie stwierdzać, że pomoc taka jest przyznawana bez uszczerbku 

dla postanowień TWE (art. 101). Także przepisy dotyczące zakazu udzielania 

kredytów rządowi państwa powinny powoływać się bezpośrednio na przepis 

TWE. 

W opinii z dnia 26 października 2006 r. (CON/2006/50) EBC pozytywnie 

skomentował projekt przepisów regulujących wyznaczanie niezależnych 

audytorów CBC. Przychylnie ocenił także przepisy dotyczące kontroli 

państwowej CBC, zaznaczając, że projekt uwzględnia poprzednie opinie EBC 

(CON/2006/4, CON/2006/33), z których wynikają poniższe wnioski.  

Urząd Kontroli (ang. Audio Office) nie może być powołany do przeprowadzenia 

kontroli rachunków CBC jako niezależny rewident w myśl art. 27.1 Statutu. Nie 

traci on jednak - wraz z przyjęciem euro - prawa pełnienia względem CBC 

funkcji kontrolnych, które nie naruszają art. 27 Statutu oraz niezależności banku 

centralnego.  

W przypadku, kiedy operacje banku centralnego zostały poddane sprawdzeniu 

państwowego urzędu kontroli lub podobnego organu odpowiedzialnego za 

kontrolę wykorzystania środków publicznych, kontrola powinna być 

przeprowadzona bez uszczerbku dla działalności biegłego rewidenta, zgodnie z 

art. 27.1 Statutu, a jej zakres powinien być jasno określony w ramach prawnych. 

Zgodnie z opinią EBC kontrola państwowa powinna być apolityczna, niezależna 

i profesjonalna. 
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   Opinia EBC na wniosek Ministerstwa Finansów Cypru dotycząca 

projektu prawa regulującego przyjęcie euro i wymianę waluty 

(CON/2007/1)
82

 

 

EBC zaaprobował projekt ustawy, której celem jest kompleksowe dostosowanie 

prawa cypryjskiego z myślą o wdrożeniu krajowego planu wprowadzania waluty 

w celu wymiany funta cypryjskiego na euro i usprawnienia tego procesu. W 

opinii EBC zgłosił jednak zastrzeżenia.  

Po pierwsze EBC zwrócił uwagę, że należy unikać dosłownego przytaczania 

zapisów rozporządzeń wspólnotowych w regulacji krajowej (w tym wypadku 

zapisów rozporządzenia 1103/97/WE w sprawie niektórych przepisów 

dotyczących wprowadzenia euro i rozporządzenia 974/98/WE w sprawie 

wprowadzenia euro), ponieważ obowiązują one państwa członkowskie 

bezpośrednio.  

W odniesieniu do zapisu dotyczącego sześciomiesięcznego okresu przyjmowania 

depozytów w funtach cypryjskich oraz wymiany banknotów i monet w funtach 

cypryjskich na euro, obowiązującego banki i instytucje kredytowe w formie 

spółdzielni, EBC uznał, że bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu 

wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego (ang. cash changover date), a nie w 

dniu przyjęcia euro (w przypadku Cypru daty te się pokrywają). 

Ponadto EBC zaproponował wprowadzenie w ustawie definicji pojęcia „data 

przyjęcia euro‖, oznaczającego jednocześnie datę uchylenia derogacji i datę, w 

której banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym na 

Cyprze.  

W odniesieniu do scenariusza wprowadzenia euro, EBC zwrócił uwagę na 

konieczność zapewnienia zgodności planu wprowadzenia euro z 

prawodawstwem krajowym oraz prawa krajowego z prawem wspólnotowym.  

EBC zalecił także pisownię wyrazu „cent‖ w alfabecie łacińskim, przypominając, 

że nawet greckie tłumaczenia rozporządzeń 974/98/WE w sprawie wprowadzenia 

euro i 1103/97/WE w sprawie niektórych przepisów dotyczących wprowadzenia 

euro nie uwzględniają greckiej transkrypcji, ale pisownię łacińską. 

                                                                                                                                    

82 Opinion of the European Central Bank of 15 January 2007 at the request of the Cypriot Ministry of Finance on a draft law 

regulating the adoption of the euro and the currency changeover (CON/2007/1)  



III DOŚWIADCZENIA CYPRU I MALTY ZWIĄZANE Z ZAMIANĄ WALUT KRAJOWYCH NA EURO 

 185 

 

4.2. OPINIE EBC: MALTA 

 

    Opinia EBC z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie projektu ustawy 

zmieniającej ustawę o Banku Malty (CON/2006/23)
83

 

 

EBC z zadowoleniem wskazał na wszystkie zmiany w projektowanych 

przepisach ustawy, które bezpośrednio odwołują się do regulacji wspólnotowych, 

m.in. dot. ustanowienia CBM integralną częścią ESBC. Zaznaczono jednak, że 

ustawa mogłaby jeszcze wyraźniej czynić odniesienia do przepisów pierwotnego 

prawa wspólnotowego (TWE i Statutu) w zakresie wykonywania przez CBM 

funkcji przypisanych narodowemu bankowi centralnemu wchodzącego w skład 

ESBC. EBC zwrócił też uwagę na niektóre projektowane przepisy ustawy, które 

wymagałyby dalszego dostosowania, m.in. w zakresie niezależności 

instytucjonalnej (objęcie nią członków Zarządu); niezależności finansowej 

(rekomendacja niezależnych rewidentów przez Radę Prezesów EBC); zakazu 

finansowania ze środków banku centralnego, zgodnie z art. 101 TWE; systemów 

płatności (pełniejsze dostosowanie do przepisów wspólnotowych). 

 

   Opinia EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie projektu ustawy 

zmieniającej ustawę o Banku Malty (CON/2006/58)
84

 

 

Przedmiotowa opinia była ostatnią, wydaną przez EBC, w trakcie 

kilkuetapowego procesu dostosowywania ustawy o Banku Malty. Z tego względu 

z zadowoleniem przyjęto kolejną zmianę w ustawie o CBM, która objęła kwestie 

wskazane do dostosowania w Raporcie o Konwergencji 2006 oraz poprzednich 

opiniach EBC. Niemniej wskazano w niej przepisy, które wymagałyby bardziej 

jasnego uregulowania (dotyczące Prezesa i członków Zarządu w zakresie relacji 

między nimi w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, wynikających z 

                                                                                                                                    

83 Opinion of the European Central Bank of 22 May 2006 at the request of the Central Bank of Malta concerning a draft law 

amending the Central Bank of Malta Act (CON/2006/23) 

84 Opinion of the European Central Bank of 15 December 2006 at the request of the Central Bank of Malta concerning 

amendments to the Central Bank of Malta Act (CON/2006/58) 
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członkostwa w ESBC). Ponadto, w ocenie EBC, niektóre przepisy (np. dotyczące 

audytu, zakazu finansowania ze środków banku centralnego, banknotów euro) 

powinny zawierać wyraźne odesłanie do konkretnych przepisów TWE i Statutu.  

 

    Opinia EBC z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie projektu ustawy o 

wprowadzeniu euro (CON/2006/10)
85

 

 

EBC z zadowoleniem przyjął projekt ustawy o wprowadzeniu euro, ponieważ, 

jego zdaniem, ułatwi ona przejście z waluty krajowej na wspólną walutę. 

Niemniej, EBC zwrócił uwagę, że niektóre użyte w projekcie ustawy zwroty 

(„euro‖, „instrumenty prawne‖) powinny być zdefiniowane zgodnie ze 

stosownymi regulacjami wspólnotowymi (tj. rozporządzeniem Rady nr 

974/98/WE z 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro). Dodatkowo 

podkreślił konieczność zapewnienia jednolitej pisowni słowa „euro‖ w języku 

maltańskim, co wynika z decyzji Rady Europejskiej z 16 grudnia 1995 r. oraz 

ww. rozporządzenia Rady z późniejszymi zmianami. EBC zauważył, że nie jest 

konieczne powielanie w regulacji krajowej niektórych przepisów rozporządzenia, 

gdyż mają one moc bezwzględnie obowiązującą państwa członkowskie. Jego 

zdaniem, takie działanie podważa hierarchię prawa wspólnotowego (acquis 

communautaire) i dodatkowo może spowodować błędną lub niejasną 

transpozycję przepisów wspólnotowych przez przepisy krajowe. 

 

                                                                                                                                    

85 Opinion of the European Central Bank of of 23 February 2006 at the request of the Central Bank of  Malta on a draft law 

on the adoption of the euro (CON/2006/10) 
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III. PRAKTYCZNE ASPEKTY WPROWADZANIA BANKNOTÓW 

I MONET EURO NA CYPRZE I MALCIE 

1. PRZYGOTOWANIA DO WPROWADZENIA EURO DO 

OBIEGU 

1.1. ORGANIZACJA PROCESU WPROWADZANIA EURO 

 

Przygotowania do wprowadzenia nowej waluty na Cyprze i Malcie rozpoczęły 

się z dużym wyprzedzeniem - ramy instytucjonalne dla tego procesu 

ustanowiono odpowiednio w grudniu 2004 r. oraz w czerwcu 2005 r.  

Na Cyprze struktura organizacyjna została przedstawiona w „Strategicznym 

Planie Działania na rzecz wprowadzenia euro‖ opracowanym wspólnie przez 

Ministerstwo Finansów i Centralny Bank Cypru (CBC). Dokument przyjęła Rada 

Ministrów w dniu 29 grudnia 2004 r. W planie uzgodniono wspólną koordynację 

działań Ministerstwa Finansów i CBC. W tym celu powołano następujące 

komitety: 

 

    Krajowy Komitet Doradczy i Komitet Polityczny ds. Wprowadzenia 

Euro złożone z ministra finansów (i pod jego przewodnictwem), 

gubernatora CBC oraz dwóch innych przedstawicieli Ministerstwa i 

Banku, a także ministra handlu, przemysłu i turystyki. W skład 

Krajowego Komitetu Doradczego wchodziły ponadto takie organizacje 

jak: zrzeszenie banków komercyjnych, konsumentów, prawników, 

księgowych, Cypryjska Izba Handlowa, Federacja Pracodawców i 

Przedsiębiorców, organizacje rolników oraz władze lokalne, natomiast w 

skład Komitetu Politycznego: szefowie lub przedstawiciele partii 

politycznych. Do zadań Komitetów należało: monitorowanie postępów 

we wdrażaniu Planu Strategicznego i proponowanie jego zmian, a także, 

w przypadku Krajowego Komitetu Doradczego, kształtowanie krajowej 

strategii wprowadzania euro; 

   Komitet Koordynacyjny złożony z gubernatora CBC (i pod jego 

przewodnictwem) oraz czterech innych przedstawicieli Banku, pięciu 

przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz jednego przedstawiciela 

Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki. Wśród zadań Komitetu 

znalazły się: szczegółowe przygotowanie Krajowego Planu Działań, 
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przedkładanie raportów Krajowemu Komitetowi Doradczemu z jego 

realizacji, monitorowanie i kierowanie pracą komitetów technicznych, 

koordynacja działań i współpraca pomiędzy Ministerstwem Finansów i 

CBC, a także utrzymywanie kontaktów z KE, EBC i państwami strefy 

euro; 

    Wspólny Komitet ds. Komunikacji złożony z dyrektora ds. UE w 

Ministerstwie Finansów (i pod jego przewodnictwem), trzech innych 

przedstawicieli Ministerstwa, czterech reprezentantów CBC oraz szefa 

Przedstawicielstwa KE na Cyprze. Do zadań Komitetu należało: 

formułowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnej, koordynacja działań 

i współpraca pomiędzy Ministerstwem Finansów i CBC. 

 

Ustalono, że spotkania Krajowego Komitetu Doradczego oraz Komitetu 

Politycznego będą odbywały się dwa razy do roku, natomiast Komitetu 

Koordynacyjnego oraz Wspólnego Komitetu ds. Komunikacji - przynajmniej raz 

w miesiącu. 

W ramach ww. struktury organizacyjnej powołano również komitety techniczne 

Ministerstwa Finansów (np. komitet ds. polityki komunikacyjnej, komitet ds. 

przygotowania sektora przedsiębiorstw, komitet ds. przygotowania sektora 

publicznego, komitet ds. zmian legislacyjnych, komitet ds. wrażliwych grup 

społecznych) oraz komitety techniczne CBC (komitet koordynacyjny CBC, 

komitet ds. komunikacji, komitet techniczny odpowiedzialny za wprowadzenie 

euro do obiegu oraz za przygotowania sektora finansowego). Warto również 

odnotować, że raz w miesiącu odbywały się spotkania koordynatorów ds. euro ze 

wszystkich ministerstw, monitorujące postęp we wprowadzaniu poszczególnych 

planów działania. 

W przypadku Malty o utworzeniu nowej struktury dla wprowadzenia euro, tj. 

Krajowego Komitetu ds. Wymiany Waluty (NECC) poinformowano w dniu 13 

czerwca 2005 r. podczas konferencji prasowej Ministerstwa Finansów Malty i 

Centralnego Banku Malty (CBM). Komitet pełnił rolę koordynatora procesu 

zamiany waluty na Malcie i złożony był z komitetów sektorowych (w tym: 

sektora prywatnego, publicznego, finansowego, konsumentów, a także sektora 

ds. finansów publicznych, edukacji i prawa), grup zadaniowych (ds. cen, 
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informatyki i komunikacji, szkoleń), a także z komórki wykonawczej komitetu. 

NECC podlegał bezpośrednio Komitetowi Sterującemu ds. Wprowadzania Euro. 

Komitet Sterujący ds. Wprowadzania Euro pod przewodnictwem sekretarza 

parlamentarnego w Ministerstwie Finansów odpowiadał przed Radą Ministrów. 

W skład Komitetu wchodził ponadto gubernator CBM, przewodniczący Komisji 

Służby Publicznej oraz przewodniczący Krajowego Komitetu ds. Wymiany 

Waluty. Głównym zadaniem Komitetu Sterującego było wyznaczanie 

strategicznych kierunków i monitorowanie postępu w przygotowaniach 

gospodarki i rządu do wprowadzenia nowej waluty. Komitet omawiał informacje 

przygotowane przez Krajowy Komitet ds. Wymiany Waluty i przygotowywał 

projekty stanowisk do decyzji Rady Ministrów. 

Warto podkreślić, że organizując zamianę waluty na euro, Cypr zdecydował się 

na wykorzystanie istniejących struktur instytucjonalnych, natomiast Malta 

utworzyła częściowo autonomiczne ramy dla tego procesu (rolę apolitycznego 

dedykowanego organu pełnił właśnie Krajowy Komitet ds. Wymiany Waluty). 

W obu krajach w prace powołanych komitetów zaangażowane były podmioty z 

różnych sektorów: sektora publicznego, prywatnego, finansowego i 

konsumentów. 

Oba państwa opracowały krajowe scenariusze przyjmowania nowej waluty. 

Pierwszy „Krajowy plan wprowadzania euro – od funta do euro‖ został 

zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2006 r. W czerwcu 2007 r. 

minister finansów Cypru oraz gubernator CBC przyjęli zrewidowaną wersję ww. 

dokumentu. Zawarto w nim m.in. informacje na temat ram prawnych i 

instytucjonalnych tego procesu, strategii komunikacyjnej oraz przygotowań 

sektora publicznego i prywatnego. Dodatkowo w październiku 2007 r. CBC 

zatwierdził zaktualizowaną wersję planu wymiany waluty krajowej. Określił on 

takie kwestie jak: pozyskanie i dystrybucja banknotów i monet euro, wymiana i 

wycofywanie funtów cypryjskich oraz środki bezpieczeństwa.  

Malta przygotowała cztery kolejne wersje planu wprowadzania euro. Wstępny 

scenariusz został opublikowany przez Krajowy Komitet ds. Wymiany Waluty w 

styczniu 2006 r. Kolejne dwie aktualizacje – odpowiednio w czerwcu 2006 r. 

oraz lutym 2007 r. Ostateczny (czwarty) plan, stanowiący przegląd 

najważniejszych aspektów związanych z procesem przyjmowania euro, 

zatwierdzono w lipcu 2007 r. Określił on szczegóły strategii wprowadzania 
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nowej waluty (część dotyczącą wprowadzania euro gotówkowego przygotował 

CBM we współpracy ze Zrzeszeniem Banków na Malcie), w tym techniczne 

przygotowania poszczególnych sektorów, kampanię informacyjną oraz działania 

edukacyjne i szkoleniowe. 

Po opublikowaniu przez KE w listopadzie 2006 r. „Czwartego Raportu Komisji 

Europejskiej na temat praktycznych przygotowań do przyszłego rozszerzenia 

strefy euro”
86

 zarówno Cypr, jak i Malta doprecyzowały i uszczegółowiły 

kolejne wersje krajowych planów wymiany, zgodnie z rekomendacją KE zwartą 

w ww. dokumencie. 

 

1.2. WYBÓR PROJEKTU CYPRYJSKIEJ I MALTAŃSKIEJ STRONY 

NARODOWEJ MONET EURO 

 

Zarówno na Cyprze, jak i na Malcie zadecydowano, że strona narodowa monet 

euro tych państw będzie zawierała trzy różne motywy, odpowiednio dla monet: 1 

i 2 euro, 50, 20 i 10 centów oraz 5, 2 i 1 cent.  

Na Cyprze konkurs na wybór najlepszego projektu strony narodowej ogłosił w 

lipcu 2005 r. CBC. Artyści zostali poproszeni o przedstawienie swoich 

propozycji w odniesieniu do trzech tematów, tj. prehistorycznej figurki w 

kształcie krzyża znalezionej w Pomos
87

, muflonów oraz starożytnego statku z 

Kyrenii. Uznano, iż ww. motywy najlepiej odzwierciedlą szczególny charakter 

Cypru w zakresie kultury, natury i morza. 22 czerwca 2006 r. rząd cypryjski 

zaakceptował trzy ostateczne projekty strony narodowej monet euro
88

. Projekty 

zaprezentowano podczas wystawy „Od funta do euro‖ zorganizowanej przez 

CBC w dniu 11 października 2006 r.  

W przypadku Malty proces selekcji strony narodowej był dwuetapowy. W 

pierwszej fazie prac (w drugiej połowie stycznia 2006 r.), aby wyłonić 

preferowane wizerunki monet, CBM oraz Krajowy Komitet ds. Wymiany 

Waluty przeprowadzili społeczne konsultacje. W tym celu przedstawiono 

społeczeństwu 12 różnych motywów w zakresie 4 obszarów tematycznych, a 

                                                                                                                                    

86 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Fourth report on the practical preparations for 

the future enlargement of the euro area. COM (2006) 671 final. 
87 Idol of Pomos. 

88 Projekty przygotowali Tatiana Soteropoulos i Erik Maell. 
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także umożliwiono zgłoszenie własnej alternatywnej propozycji. Cztery 

propozycje, które uzyskały najwięcej głosów (wśród nich znalazły się 3 różne 

tematycznie motywy z zaproponowanych przez CBM oraz NECC 12 opcji oraz 

jedna alternatywna propozycja), zostały następnie przedstawione w formie 

konkretnych projektów
89

. W drugim etapie wyboru wzoru strony narodowej 

(maj-czerwiec 2006 r.), w celu wyłonienia 3 ostatecznych wizerunków, projekty 

te również poddano społecznym konsultacjom. Najwięcej głosów uzyskały 

propozycje przedstawiające: krzyż maltański, godło Malty oraz ołtarz 

prehistorycznej świątyni należącej do kompleksu Mnajdra i to one znalazły się na 

rewersie maltańskich monet euro. Ostateczne projekty strony narodowej zostały 

opublikowane przez CBM w dniu 13 października 2006 r. 

 

1.3. POZYSKANIE BANKNOTÓW I MONET EURO  

 

Bardzo ważnym elementem przygotowań do wprowadzenia euro było 

pozyskanie nowych banknotów i monet dla wymiany waluty krajowej. Podobnie 

jak Słowenia w 2006 r., Cypr i Malta wypożyczyły banknoty euro z rezerw 

Eurosystemu: CBC - od Banku Grecji (w sumie 79,1 mln o wartości nominalnej 

1 730 mln EUR
90

), natomiast CBM - od Banku Włoch (w wysokości 72 mln o 

wartości nominalnej 1 566 mln EUR
91

). Jest to zgodne ze stanowiskiem EBC, 

według którego państwa członkowskie pozostające obecnie poza strefą euro 

mogą, przystępując do niej, wypożyczyć banknoty euro z Eurosystemu, a 

następnie, po wejściu do strefy euro, oddać je banknotami wyprodukowanymi we 

własnym zakresie.  

Ze względu na fakt, że Cypr i Malta nie posiadają własnej mennicy, konieczne 

było zlecenie na zewnątrz produkcji monet euro z cypryjską i maltańską stroną 

narodową. Ich produkcja, zgodnie ze stanowiskiem KE, mogła rozpocząć się 

dopiero po podjęciu przez Radę ECOFIN decyzji o uchyleniu derogacji (10 lipca 

2007 r.). Wszystkie działania przygotowawcze mogły natomiast zostać 

zrealizowane przed podjęciem tej decyzji, w tym produkcja niewielkiej liczby 

                                                                                                                                    

89 Projekty przygotował Noel Galea Bason. 

90 Raport roczny 2007, Europejski Bank Centralny, 2008, s. 155. 

91 Ibidem 
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próbnych monet euro
92

 czy wybór mennicy. W wyniku przetargu, monety euro 

wybiła dla Cypru Mennica Finlandii (395 mln monet euro o wartości nominalnej 

100,3 mln EUR), natomiast dla Malty – Mennica Francuska (200 mln monet euro 

o wartości nominalnej 56,1 mln EUR
93

). 

 

1.4. WCZEŚNIEJSZE ZAOPATRZENIE W BANKNOTY I 

MONETY EURO 

 

Aby zredukować do minimum okres, w którym gotówka euro oraz waluta 

krajowa byłyby jednocześnie używane oraz aby umożliwić detalistom 

wydawanie reszty w nowej walucie już od 1 stycznia 2008 r., przewidziano 

wcześniejsze zaopatrzenie w gotówkę euro banków komercyjnych przez bank 

centralny (tzw. zaopatrzenie pierwotne - fronloading) oraz innych podmiotów 

przez banki komercyjne (tzw. zaopatrzenie wtórne - sub-fronloading).  

Na Cyprze pierwotne i wtórne zaopatrzenie w nowe monety rozpoczęło się 22 

października 2007 r. a w banknoty – 19 listopada 2007 r. Akcja zaopatrywania 

objęła wszystkie oddziały banków (około 900) – dostarczono im banknoty euro o 

wartości 950 mln EUR i monety euro o wartości 64 mln EUR. Do 31 grudnia 

2007 r. 1373 przedsiębiorstwa podpisały umowy z bankami, na podstawie 

których otrzymały gotówkę euro o wartości 14,4 mln EUR. Podobnie jak to 

miało miejsce w Słowenii oraz w przypadku pierwszej grupy państw strefy euro, 

w dniu 3 grudnia 2007 r. udostępniono przedsiębiorstwom ok. 40 000 zestawów 

startowych monet euro (o wartości 172 EUR każdy), oraz społeczeństwu – 250 

000 mini zestawów monet euro (o wartości 17,09 EUR każdy)
94

. 

Na Malcie zaopatrzenie pierwotne w nową walutę rozpoczęło się 15 września 

2007 r.
95

 107 oddziałów banków otrzymało banknoty o wartości 540 mln EUR 

oraz monety o wartości 27,81 mln EUR. Zaopatrzenie wtórne zaczęło się 1 

grudnia 2007 r., ale uczestniczyła w nim bardzo ograniczona liczba 

                                                                                                                                    

92 Cypr i Malta (odpowiednio w lipcu 2006 r. oraz w styczniu 2007 r.) podpisały z KE oraz państwami strefy euro 

porozumienie w sprawie rozpoczęcia produkcji monet euro oraz działań przygotowawczych do przeprowadzenia przed 

rozpoczęciem produkcji monet (ang. Memorandum of Understanding on the start of euro coin production and on 

preparatory tasks prior to the start of production). 

93 Raport roczny 2007, op .cit., s. 155 

94 Do 31 grudnia 2007 r. sprzedano 189 000 mini zestawów dla społeczeństwa i tylko 22 000 zestawów startowych dla 

przedsiębiorstw. 70 proc. osób, która zakupiła mini zestawy użyła ich do dokonywania płatności po wprowadzeniu euro.  

95 The introduction of the euro in Cyprus and Malta. Communication from the Commission, op. cit., s. 3 
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przedsiębiorstw (134). Dostarczono im banknoty euro o wartości 3,9 mln EUR 

oraz monety euro o wartości 1,9 mln EUR. Podobnie jak w przypadku Cypru, od 

1 grudnia 2007 r. przedsiębiorstwa na Malcie mogły nabyć zestawy startowe 

monet euro (przygotowano ogółem 33 000 zestawów o wartości 131 EUR 

każdy)
96

. Od 10 grudnia 2007 r. mini zestawy monet euro (330 000 zestawów o 

wartości 11,65 EUR każdy) udostępniono również społeczeństwu. 

Mimo, iż na Cyprze i Malcie informowano przedsiębiorstwa zajmujące się 

obrotem gotówkowym o potrzebie wcześniejszego zaopatrzenia się w euro, w 

obu krajach poziom zamówień do końca 2007 r. był niewielki (podobna sytuacja 

wystąpiła w Słowenii). Związane to było przede wszystkim z surowymi 

wymogami, jakie detaliści musieli spełnić, aby otrzymać wcześniej banknoty i 

monety euro
97

. Ostatecznie, aby umożliwić detalistom nabycie odpowiedniej 

ilości gotówki, banki komercyjne na Cyprze, w porozumieniu z bankiem 

centralnym, pozwoliły przedsiębiorstwom realizować w dniu 31 grudnia 2007 r. 

dostawy przy wykorzystaniu uproszczonych procedur (dotyczyło to 58 proc. 

spośród tych przedsiębiorstw, które zdecydowały się na udział we wcześniejszym 

zaopatrzeniu). Banki wyjątkowo otworzyły również swoje oddziały ostatniego 

dnia grudnia, aby realizować sprzedaż zestawów startowych monet euro. Od 1 

listopada 2007 r. niektóre z nich zaczęły bezpłatnie wymieniać swoim klientom 

funty cypryjskie na banknoty euro. Również banki na Malcie zobowiązały się do 

dokonywania bezpłatnej wymiany lir maltańskich na nową walutę już od 1 

grudnia 2007 r., tak aby umożliwić małym przedsiębiorstwom wcześniejsze 

nabycie gotówki euro. Ponadto, aby zachęcić detalistów do wcześniejszego 

zaopatrywania się w euro, zarówno banki na Cyprze, jak i na Malcie oferowały 

odroczoną formę płatności za dostarczaną gotówkę. 

                                                                                                                                    

96 Wszystkie zestawy startowe dla przedsiębiorstw zostały sprzedane. 

97 Zasady dotyczące wcześniejszego zaopatrzenia banków i innych podmiotów w banknoty i monety euro w przyszłych 

państwach przyjmujących nową walutę zostały określone w Wytycznych EBC z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych 

przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia 

wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9), Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej, L 207/39, z 28.7.2006 r. Wytyczne uregulowały m.in.: zasady dotyczące wcześniejszego 

zaopatrzenia banków i pozostałych podmiotów w euro, wymogi dotyczące księgowości i sprawozdawczości finansowej w 

odniesieniu do wcześniejszego zaopatrzenia w nową walutę, a także kwestie dotyczące ubezpieczenia dostarczonych 

banknotów i monet euro. W dniu 19 czerwca 2008 r. EBC, uwzględniając m.in. doświadczenia Słowenii, Cypru i Malty, 

znowelizował ww. Wytyczne. 
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2. PRZEBIEG PROCESU WPROWADZANIA EURO DO 

OBIEGU 

2.1. SCENARIUSZ WPROWADZANIA EURO 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro, 

kolejne państwa przyjmujące nową walutę mogą skorzystać z jednego z trzech 

scenariuszy: 

 

    scenariusza zakładającego istnienie maksymalnie trzyletniego okresu 

przejściowego pomiędzy przyjęciem euro najpierw w formie 

bezgotówkowej, a następnie gotówkowej, tzw. scenariusza madryckiego 

(w ten sposób nową walutę wprowadziło pierwszych 12 państw strefy 

euro
98

); 

    scenariusza „big bang‖ przewidującego jednoczesne wprowadzenie euro 

do obiegu bezgotówkowego i gotówkowego (skrócenie okresu 

przejściowego do zera)
99

; 

    scenariusza „big bang‖ połączonego z okresem stopniowego 

wycofywania waluty krajowej z obiegu bezgotówkowego (tzw. okresem 

phasing-out)
100

. 

 

                                                                                                                                    

98 W państwach tych obowiązywał trzyletni okres przejściowy od początku 1999 r. do końca 2001 r. (w przypadku Grecji – 

roczny, od początku 2001 r.). W trakcie tego okresu euro funkcjonowało obok dotychczasowych walut, ale mogło być 

używane wyłącznie w transakcjach bezgotówkowych (banknoty i monety euro znajdowały się wtedy w fazie produkcji). W 

okresie przejściowym obowiązywała zasada ”brak nakazu, brak zakazu”, która pozwalała społeczeństwu i podmiotom 

gospodarczym swobodnie wybrać walutę, jakiej chcieliby użyć, dokonując płatności bezgotówkowych. W dniu 1 stycznia 

2002 r. do obiegu wprowadzono banknoty i monety euro. Od tego momentu dotychczasowe waluty krajowe nie mogły być 

już używane w obrocie bezgotówkowym, natomiast przez maksymalnie dwa miesiące (w okresie podwójnego obiegu) 

funkcjonowały równolegle z banknotami i monetami euro i wciąż były, obok euro, stosowane w płatnościach gotówkowych.  

99 Scenariusz „big bang” zakłada, że wszystkie operacje bezgotówkowe od momentu wprowadzenia euro są prowadzone 

wyłącznie w tej walucie. Natomiast płatności gotówkowe jeszcze przez pewien czas (w okresie podwójnego obiegu) mogą 

być regulowane w dotychczasowej lub nowej walucie. 

100 W przypadku wyboru tego scenariusza euro zostałoby wprowadzone do obiegu bezgotówkowego i gotówkowego w tym 

samym czasie. Jednak, inaczej niż przy tradycyjnym scenariuszu „big bang”, na zasadzie wyjątku, wciąż byłoby możliwe 

stosowanie odniesień do dotychczasowej waluty w obrocie bezgotówkowym, np. na fakturach, w księgach rachunkowych, 

listach płac czy zestawieniach bilansowych. Możliwość taka istniałaby maksymalnie przez 1 rok (w tzw. okresie „phasing-

out”) i tylko w ograniczonych, ustalonych wcześniej przez dane państwo członkowskie przypadkach. Scenariusz ten ma na 

celu wydłużenie okresu działań dostosowawczych tym podmiotom, które z różnych względów nie zdążyłyby, do dnia 

wprowadzenia euro, dostosować swoich systemów księgowych czy informatycznych do nowej waluty. W okresie „phasing-

out” odniesienia do złotego byłyby odczytywane jako odniesienia do euro przeliczone po nieodwołalnym kursie wymiany. 

Jednocześnie realizacja wszelkich płatności bezgotówkowych odbywałaby się już wyłącznie w euro. Płatności gotówkowe 

natomiast w okresie podwójnego obiegu mogłyby być regulowane w dotychczasowej lub nowej walucie. 
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Podobnie jak Słowenia, Cypr i Malta przyjęły euro przy wykorzystaniu 

scenariusza big bang. Oznacza to, że w dniu 1 stycznia 2008 r. euro ostatecznie 

zastąpiło funta cypryjskiego oraz lirę maltańską w obiegu bezgotówkowym (od 

tego momentu wszelkie płatności kartą płatniczą, polecenia przelewu i inne 

operacje bezgotówkowe mogły być dokonywane wyłącznie w nowej walucie). 

Ponieważ oba kraje zdecydowały się na miesięczny okres podwójnego obiegu 

walut krajowych i euro
101

, do końca stycznia 2008 r. zarówno dotychczasowe, 

jak i nowe banknoty i monety posiadały status prawnego środka płatniczego i 

mogły być wykorzystywane do dokonywania płatności gotówkowych (po 

zakończenia tego okresu, tj. od 1 lutego 2008 r., rolę taką pełnią wyłącznie 

banknoty i monety euro).   

Warto odnotować, że pierwotnie rząd Malty rozważał wprowadzenie scenariusza 

„big bang‖ z okresem „phasing-out‖
102

. Takie rozwiązanie miało pozwolić na 

stopniowe wycofywanie liry maltańskiej z obiegu bezgotówkowego po 

wprowadzeniu euro. Przedsiębiorstwa mogłyby wówczas stosować odniesienia 

do liry maltańskiej w niektórych nowych instrumentach prawnych, np. na 

fakturach czy zestawieniach bilansowych, do momentu dostosowania systemów 

administracyjnych, księgowych itp. do euro, nie dłużej jednak niż przez 1 rok 

(zgodnie z ww. Rozporządzeniem Rady 2169/2005). Po przeprowadzeniu 

konsultacji z KE Malta wycofała się z tego pomysłu. We wspomnianym 

wcześniej „Czwartym Raporcie na temat praktycznych przygotowań do 

przyszłego rozszerzenia strefy euro‖
103

 KE uznała, że nie ma wystarczających 

przesłanek do wprowadzenia na Malcie okresu „phasing-out‖. W szczególności, 

KE nie dostrzegła powodów, dla których poszczególne sektory gospodarki nie 

byłyby w stanie sprostać wyzwaniom tradycyjnego scenariusza „big bang‖ i 

zarekomendowała zastosowanie tego właśnie scenariusza. 

 

                                                                                                                                    

101 W Słowenii okres podwójnego obiegu waluty krajowej i euro wynosił 14 dni. W przypadku pierwszej grupy państw 

wprowadzających nową walutę – maksymalnie 2 miesiące. 

102 Opcję taką przewidywał pierwszy i drugi krajowy plan wprowadzenia euro ze stycznia i czerwca 2006 r. W dokumentach 

nie sprecyzowano jednak szczegółów dotyczących rozważanego okresu „phasing-out”, np. jego długości oraz zakresu jego 

zastosowania. 

103 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Fourth report, op. cit. 
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2.2. KANAŁY I TEMPO WPROWADZANIA EURO DO OBIEGU 

 

Głównymi kanałami wprowadzania nowej waluty do obiegu na Cyprze i Malcie 

były, podobnie jak we wszystkich państwach strefy euro, bankomaty, sektor 

bankowy oraz detaliczny. Dostosowanie bankomatów w obu krajach (550 

bankomatów na Cyprze oraz 154 na Malcie) zakończyło się praktycznie 1 

stycznia 2008 r. Aby ograniczyć resztę wydawaną przez detalistów, w 

pierwszych tygodniach nowego roku bankomaty wypłacały tylko banknoty o 

niskich nominałach (10 i 20 euro).  

Tylko w ciągu pierwszych 10 dni stycznia 2008 r. mieszkańcy Cypru 

przeprowadzili 251 000 operacji, wypłacając z bankomatów ponad 32 mln EUR 

(średnio 127 EUR w ramach jednej operacji). Na Malcie dokonano 316 000 

wypłat o wartości ok. 40 mln EUR (średnio 126 EUR w ramach jednej 

operacji)
104

. Wartość operacji dokonywanych w oddziałach banków w tym 

samym czasie była znacznie wyższa niż w bankomatach. W kasach bankowych 

Cypryjczycy wymienili lub wypłacili 578 mln EUR (średnio 1 177 EUR w 

trakcie jednej transakcji), a Maltańczycy – 165 mln EUR (średnio 720 EUR w 

trakcie jednej transakcji)
105

. Aby usprawnić wymianę dotychczasowej waluty na 

euro część oddziałów banków na Cyprze była otwarta w dniu 1 stycznia 2008 r. 

Na Malcie niektóre banki otworzyły specjalne okienka aby ułatwić wymianę i 

wypłacanie waluty swoim klientom instytucjonalnym. Nie zapobiegło to jednak 

długim kolejkom, które tworzyły się nawet w drugim tygodniu stycznia.  

Podobnie jak w Słowenii, w obu krajach tempo wprowadzania euro do obiegu 

było bardzo wysokie. Zgodnie z informacją EBC, już 2 stycznia 2008 r. udział 

banknotów euro w całości banknotów znajdujących się w obiegu na Cyprze i 

Malcie przekroczył 50 proc.
106

. Jak wynika z badań Eurobarometru
107

 tego dnia 

28 proc. płatności gotówkowych na Cyprze oraz 36 proc. na Malcie była 

realizowana w euro, natomiast detaliści wydawali resztę w nowej walucie w 

przypadku 92 proc. (Cypr) i 91 proc. (Malta) wszystkich dokonywanych 

                                                                                                                                    

104 Do połowy stycznia wypłaty z bankomatów ustabilizowały się na zwykłym poziomie. 

105 W przypadku Cypru również liczba wypłat dokonywanych w bankach była wyższa niż w przypadku bankomatów 

(336 000 w porównaniu z 251 000). 

106 W Słowenii nastąpiło to pod koniec pierwszego dnia stycznia 2007 r., natomiast w przypadku pierwszej grupy państw 

strefy euro – 11 stycznia 2002 r.  

107 Dual circulation period in Cyprus. Analytical report, Flash Eurobarometer 220, April 2008 oraz Dual circulation period in 

Malta. Analytical report, Flash Eurobarometer 221, The Gallup Organisation, April 2008. 
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transakcji
108

. W pierwszych dniach nowego roku niektórzy sprzedawcy 

odnotowali niedobory gotówki, ponieważ mieszkańcy wysp, w obawie przed 

kolejkami w bankach, wykorzystywali sklepy, aby pozbyć się dotychczasowej 

waluty. W dniu 12 stycznia 2008 r. płatności w dotychczasowych walutach 

krajowych stanowiły już tylko 7-10 proc. wszystkich płatności gotówkowych
109

, 

natomiast 20 stycznia 2008 r. – jedynie 3 proc. Badania Eurobarometru 

potwierdziły, że społeczeństwo w tych krajach sprawnie przyjęło nową walutę: 

88 proc. Cypryjczyków i 85 proc. Maltańczyków nie odnotowało problemów 

związanych z wprowadzaniem euro
110

. 

 

2.3. WYMIANA I WYCOFYWANIE FUNTÓW CYPRYJSKICH  I 

LIR MALTAŃSKICH Z OBIEGU 

 

W obu krajach bezpłatną wymianę dotychczasowych walut krajowych na euro 

zapewniły zarówno banki komercyjne, jak i banki centralne. Na Cyprze banki 

komercyjne i instytucje kredytowe w formie spółdzielni będą oferowały taką 

usługę do 30 czerwca 2008 r. Na Malcie bezpłatną wymianę w bankach 

komercyjnych przewidziano do 31 marca 2008 r. Banki centralne będą 

wymieniały dotychczasowe monety i banknoty odpowiednio do 31 grudnia 2009 

r. i 31 grudnia 2017 r. (w przypadku Cypru) oraz do 1 lutego 2010 r. i 1 lutego 

2018 r. (w przypadku Malty). 

Zgodnie z art. 52 Statutu ESBC i EBC oraz z Wytycznymi Europejskiego Banku 

Centralnego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wymiany banknotów następującej 

po nieodwołalnym ustaleniu kursu walutowego w związku z wprowadzeniem 

waluty euro (EBC/2006/10)
111

 również inne banki centralne Eurosystemu 

prowadziły do 29 lutego 2008 r. bezpłatną wymianę banknotów nominowanych 

w funtach cypryjskich oraz lirach maltańskich na euro (wymienianą kwotę 

ograniczono do 1.000 euro na osobę/transakcję dziennie). 

                                                                                                                                    

108 Na detalistów nałożono obowiązek wypłacania reszty od 1 stycznia 2008 r. wyłącznie w euro.  

109 Tego dnia ponad 90 proc. Maltańczyków i Cypryjczyków posiadała tylko lub głównie banknoty i monety euro w swoich 

portfelach. 

110 Euro Introduction in Cyprus and Malta. Ex-Post Citizen Survey. Analytical Report, Flash Eurobarometer 222&223, The 

Gallup Organisation, March 2008. 

111 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 215/44, z dnia 5.8.2006 r. 
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Jak wynika z informacji KE, około połowy wartości funtów cypryjskich oraz lir 

maltańskich, jakie pozostawały w obiegu w dniu 1 stycznia 2008 r., wycofano 

odpowiednio do 15 i 17 stycznia 2008 r.
112

 W przypadku pierwszej grupy państw 

strefy euro taki rezultat udało się uzyskać dopiero w czwartym tygodniu stycznia 

2002 r.
113

 Do końca pierwszego miesiąca 2008 r. w obiegu znajdowało się 25 

proc. funtów cypryjskich oraz 35 proc. lir maltańskich. Nie odnotowano 

problemów związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zwracanych walut 

krajowych. Do ich sprawnego wycofywania z obiegu przyczyniły się konkretne 

działania podjęte na Cyprze i Malcie. Już w listopadzie 2006 r. CBC rozpoczął 

kampanię zachęcającą społeczeństwo do wydawania lub deponowania w bankach 

zgromadzonej gotówki. We wrześniu 2007 r. działania informacyjne w tym 

zakresie zostały zintensyfikowane poprzez dedykowaną kampanię w telewizji, 

radiu i prasie. W lipcu 2007 r. CBC wybudował wyspecjalizowany budynek - 

Centrum Monet, który w pierwszej fazie służył do przechowywania i 

rozprowadzania monet euro (głównie w ramach zaopatrzenia pierwotnego), a 

następnie do gromadzenia, przetwarzania i niszczenia krajowych monet. 

Również na Malcie Krajowy Komitet ds. Wymiany Waluty oraz CBM 

prowadziły kampanię mobilizującą społeczeństwo do wyzbywania się 

przechowywanych zapasów waluty krajowej. We wrześniu 2007 r. CBM 

rozpoczął w telewizji i prasie kampanię zachęcającą mieszkańców Malty do 

deponowania w bankach zgromadzonych banknotów i monet. Ze względu na 

dużą ilość gotówki znajdującą się w obiegu na Malcie (ok. 2 789 EUR per 

capita, tj. ponad dwa razy więcej niż średnia w strefie euro – 1 374 EUR
114

), 

napływ waluty krajowej do banku centralnego oraz wymiana znaków 

pieniężnych denominowanych w maltańskich lirach na banknoty i monety euro 

wymagała szczególnie starannej organizacji i logistyki. 

 

                                                                                                                                    

112 The introduction of the euro in Cyprus and Malta. Communication from the Commission, op. cit. s. 7 

113 W Słowenii ponad połowa wartości banknotów nominowanych w tolarach została zwrócona do 4 stycznia 2007 r. 

114 Według informacji zamieszczonych w Komunikacie Komisji z 2006 r.: Communication from the Commission to the 

Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the 

European Central Bank. Fourth report, op. cit., s. 6 
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IV. KAMPANIA INFORMACYJNA I OPINIA PUBLICZNA 

1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE NA CYPRZE I MALCIE 

 

W ramach przygotowań do wprowadzenia euro Cypr i Malta prowadziły szeroko 

zakrojone działania informacyjne. Za wdrożenie strategii komunikacyjnej na 

Cyprze odpowiedzialny był Wspólny Komitet ds. Komunikacji Ministerstwa 

Finansów i Centralnego Banku Cypru
115

. W styczniu 2006 r. Komitet opracował 

kompleksowy plan strategii komunikacyjnej
116

, który następnie zatwierdził 

Krajowy Komitet Doradczy (29 marca 2006 r.) oraz Rada Ministrów (5 kwietnia 

2006 r.). W planie opisano cele, metodologię oraz filozofię kampanii, a także jej 

poszczególne etapy. Zamieszczono również informacje na temat kanałów i 

materiałów informacyjnych, grup docelowych oraz partnerów kampanii. Celem 

kampanii informacyjnej było przede wszystkim: 

 

    wzmocnienie zaufania oraz zwiększenie poparcia społeczeństwa dla 

nowej waluty, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na obawy 

konsumentów związane ze wzrostem cen oraz fałszowaniem nowej 

waluty; 

    wyjaśnienie skutków wprowadzenia euro na życie codzienne obywateli; 

    zaznajomienie społeczeństwa z wyglądem i zabezpieczeniami 

banknotów i monet euro; 

    wyjaśnienie społeczeństwu praktycznych aspektów związanych z 

wprowadzeniem gotówki euro; 

    wsparcie sektora przedsiębiorstw, w szczególności detalistów, w 

przygotowaniach do przejścia na euro; 

    pomoc w sprawnym przygotowaniu sektora publicznego;  

    zidentyfikowanie potrzeb wrażliwych grup społecznych i udzielenie im 

niezbędnych informacji. 

 

                                                                                                                                    

115 Por. część III. 

116 A comprehensive strategic communication plan for the adoption of the euro in the Republic of Cyprus, Joint 

Communication Committee for the adoption of the euro, Version 10/01/2006, Ministry of Finance, Central Bank of Cyprus. 
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Oficjalne rozpoczęcie narodowej kampanii informacyjnej na temat euro miało 

miejsce 31 maja 2006 r. Kampanię podzielono na kilka etapów. W pierwszej 

fazie (2006 r.) nacisk położono na przekazanie społeczeństwu informacji o 

ogólnym charakterze (korzyści z wprowadzenie euro, koncepcja UGW, kryteria z 

Maastricht), pozyskanie partnerów kampanii (m.in. z sektora prywatnego), 

zaprezentowanie krajowego planu wymiany, zachęcenie przedsiębiorców do 

rozpoczęcia przygotowań oraz prowadzenie badań opinii publicznej. 

W kolejnych etapach następowała intensyfikacja działań informacyjnych. 

Wiosną 2007 r. ruszyła intensywna działalność informacyjna w środkach 

masowego przekazu. Przekazywane informacje dotyczyły m.in. kursu wymiany, 

kodeksu uczciwych praktyk cenowych oraz podwójnego podawania cen. 

Zachęcano również do wyzbywania się przechowywanej krajowej gotówki. 

Materiały promocyjne rozprowadzono wśród wszystkich przedsiębiorców i 

regularnie aktualizowano krajową stronę internetową poświęconą euro 

(www.euro.cy). Kampania miała również na celu dotarcie do określonych grup 

(MŚP, najsłabsze grupy społeczne, kobiety, młodzież), m.in. za pośrednictwem 

obserwatoriów euro, czterech euro-autobusów czy bezpłatnej linii telefonicznej. 

Na Malcie w dniu 19 kwietnia 2006 r. Komitet Sterujący ds. Wprowadzania Euro 

przyjął „Wieloletnią strategię komunikacyjną na rzecz przygotowań do 

wprowadzenia euro (2006-2008)‖. Szczegółowy plan działań na rok 2006 i 2007 

opracował Krajowy Komitet ds. Wymiany Waluty. Plan przewidywał rozległe 

działania informacyjne skierowane do takich grup docelowych, jak konsumenci, 

przedsiębiorcy, dzieci, osoby starsze czy wrażliwe grupy społeczne. NECC 

rozpoczął kampanię w czerwcu 2006 r.  

Celem kampanii było m.in.: 

 

    podniesienie świadomości w zakresie nowej waluty wśród wszystkich 

grup docelowych; 

    zaznajomienie społeczeństwa z nową walutą w odpowiednim czasie 

przed wprowadzeniem euro do obiegu; 

    zachęcenie różnych grup docelowych, w tym przedsiębiorców, do 

wczesnego rozpoczęcia przygotowań do przyjęcia nowej waluty (m.in. 
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przygotowanie strategii działania, zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury, przeszkolenie personelu). 

 

Kilkuetapowa kampania na Malcie skoncentrowała się najpierw na przekazaniu 

informacji o korzyściach wynikających z przyjęcia euro oraz na podniesieniu 

świadomości społecznej, a następnie na praktycznych aspektach wprowadzania 

nowej waluty. Działania informacyjne zostały ocenione przez KE jako 

wyjątkowo wszechstronne i intensywne
117

. W kampanii Malta wykorzystała 

ogromną liczbę kanałów i specjalnie dostosowanych narzędzi. Obejmowały one 

m.in.: codzienne spoty telewizyjne i radiowe, infolinię, konferencje, seminaria, 

materiały drukowane i audiowizualne. Podobnie jak w przypadku Cypru 

utworzono specjalną stronę internetową poświęconą euro (www.euro.gov.mt), 

która wspierała prowadzone działania i dostarczała informacji na temat nowej 

waluty. W ostatnim etapie kampanii skupiono się na takich kwestiach jak: 

wycofywanie lir maltańskich oraz przeliczanie kwot z waluty krajowej na euro. 

Działaniom informacyjnym towarzyszyły specjalne akcje skierowane do 

wybranych grup docelowych: w gminach powstały ośrodki udzielające 

odpowiedzi na pytania mieszkańców, a także przygotowano zestawy dla osób 

opiekujących się wrażliwymi grupami społecznymi oraz dla przedsiębiorców. 

W dniu 5 maja 2006 r. Cypr i Malta podpisały z KE umowy o partnerstwie. 

Objęły one pomoc techniczną i finansową w zakresie narodowych kampanii 

informacyjnych (publikacji, kampanii w mediach, konferencji, wystaw oraz 

badań opinii publicznej). Oba kraje nawiązały również współpracę twinningową 

w celu wykorzystania doświadczeń innych państw strefy euro z okresu 

wprowadzania nowej waluty
118

. W działania informacyjne zaangażowany był 

ponadto EBC, we współpracy z CBC i CBM. Celem wspólnych kampanii było 

zapoznanie opinii publicznej z wyglądem i zabezpieczeniami banknotów i monet 

euro, jak również z warunkami wymiany walut. Dużo miejsca poświęcono 

podmiotom zajmującym się obsługą znaków pieniężnych oraz osobom 

                                                                                                                                    

117 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. Fifth report on the practical preparations for the 

future enlargement of the euro area, Brussels, 16.7.2007 COM(2007) 434 final. 

118 Oba kraje uczestniczyły we wspólnym programie twinningowym z Irlandią w zakresie strategii komunikacyjnej. Cypr 

nawiązał również współpracę z Grecją, natomiast Malta – z Austrią i Francją.  
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niewidomym i niedowidzącym, dla których przygotowano specjalne szkolenia 

oraz materiały.
119

 

 

2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ OPINII PUBLICZNEJ W SPRAWIE 

EURO NA CYPRZE I MALCIE 

 

Badania Eurobarometru (na zlecenie KE) w sprawie stosunku opinii publicznej 

do euro prowadzone są w nowych krajach członkowskich UE od 2004 r. Ich 

wyniki stanowiły ważne źródło informacji dla kształtowania strategii 

komunikacyjnych Cypru i Malty oraz dla oceny efektywności prowadzonych 

działań. 

W latach 2004-2007 średnie poparcie dla wprowadzenia euro na Cyprze i Malcie 

wynosiło odpowiednio 41 proc. oraz 47 proc.
120

. W tym samym czasie aprobata 

dla nowej waluty w UE-10/UE-11
121

 kształtowała się średnio na poziomie 46 

proc. Intensywne działania informacyjne były szczególnie ważne w przypadku 

Cypru, gdzie poparcie zaczęło spadać z relatywnie wysokiego poziomu 

obserwowanego po wejściu Cypru do UE, tj. 49 proc. do poziomu 32 proc. we 

wrześniu 2006 r. Kampanie informacyjne spowodowały wzrost aprobaty dla 

nowej waluty: we wrześniu 2007 r. 44 proc. Cypryjczyków uważało się za 

szczęśliwych z powodu planowanej zamiany funta cypryjskiego na euro. Na 

Malcie poziom aprobaty dla nowej waluty systematycznie wzrastał, z poziomu 

40 proc. we wrześniu 2005 r. do 56 proc. we wrześniu 2007 r. (patrz: Wykres 1). 

Warto zauważyć, że poparcie w obu krajach było jednak zdecydowanie niższe 

niż w Słowenii w tym samym czasie (72 proc. we wrześniu 2006 r.). 

                                                                                                                                    

119 Raport Roczny 2007, op.cit., s. 156  

120 Według badań Eurobarometru średnie poparcie dla członkostwa w UE wynosiło w tym samym czasie niecałe 45 proc. na 

Cyprze i ponad 46 proc. na Malcie. 

121 Od 2007 r. badania Eurobarometru objęły również Bułgarię i Rumunię, natomiast przestały uwzględniać Słowenię, która 

przystąpiła do strefy euro. 



III DOŚWIADCZENIA CYPRU I MALTY ZWIĄZANE Z ZAMIANĄ WALUT KRAJOWYCH NA EURO 

 203 

  
 Wykres 1: Poparcie dla wprowadzenia euro na Cyprze i Malcie* 
(proc.) 
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Źródło: Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 214, The Gallup Organisation, November 2007 

* Odsetek osób, które pozytywnie odpowiedziały na pytanie ankietowe: „Are people happy 

that the euro will replace their national currency?” 

  

W okresie przed przyjęciem euro największe obawy Cypryjczyków i 

Maltańczyków dotyczyły przewidywanego wpływu wprowadzenia nowej waluty 

na stabilność cen. W kwietniu 2007 r. aż 78 proc. mieszkańców Cypru było 

zdania
122

, że wprowadzenie euro zwiększy inflację, a jedynie 5 proc. uważała, że 

obniży ceny towarów i usług. W przypadku Malty dotyczyło to odpowiednio 65 

proc. i 2 proc. badanych
123

. Obserwując jednak wyniki badań opinii publicznej 

prowadzonych w kolejnych miesiącach (patrz: Wykres 2 i 3) należy stwierdzić, 

że odsetek ankietowanych przewidujących negatywny wpływ wprowadzenia 

euro na inflację obniżył się. Największy spadek odnotowano na Malcie w lutym 

2008 r., tj. do poziomu 37 proc. (na Cyprze – do poziomu 66 proc.). Przyczyniły 

się do tego prowadzone tam działania informacyjne (o czym mowa w dalszej 

części opracowania). 

 

                                                                                                                                    

122 Największy odsetek w całym badanym okresie: od września 2004 r. do lutego 2008 r. 

123 Podobna sytuacja miała miejsce w Słowenii (we wrześniu 63 proc. badanych uważało, że euro zwiększy inflację). 
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Wykres 2: Opinia Cypryjczyków na temat wpływu wprowadzenia 

euro na inflację (proc.)  
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Źródło:  Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 191 i 214 - The Gallup Organisation, November 2006 i 2007; Euro 

Introduction in Cyprus and Malta. Ex-Post Citizen Survey. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 222&223 - The Gallup Organisation, March 2008. * W kwietniu i we 

wrześniu 2007 r. pytanie ankietowe dotyczyło wpływu euro na obniżenie cen. 

Wykres 3: Opinia Maltańczyków na temat wpływu wprowadzenia 
euro na inflację (proc.) 
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Źródło:  Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 191 i 214 - The Gallup Organisation, November 2006 i 2007; 

Euro Introduction in Cyprus and Malta. Ex-Post Citizen Survey. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 222&223 - The Gallup Organisation, March 2008. 

* W kwietniu i we wrześniu 2007 r. pytanie ankietowe dotyczyło wpływu euro na obniżenie 

cen. 

 

Analizując możliwe obawy mieszkańców Cypru i Malty związane z 

wprowadzaniem euro, takie jak: nadużycia cenowe, utrata tożsamości, 

niewygoda czy utrata kontroli nad polityką gospodarczą, należy stwierdzić, że w 

obu krajach w latach 2004-2008 respondenci najbardziej obawiali się 

nieuczciwego podnoszenia cen przez przedsiębiorców. We wrześniu 2006 r. 

dotyczyło to aż 84 proc. badanych na Cyprze i 83 proc. na Malcie (patrz: 

Wykresy 4 i 5).  

Wykres 4: Obawy Cypryjczyków związane z wprowadzeniem euro 
(proc.) 
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Źródło: Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 183, 191 i 214 - The Gallup Organisation, June 2006, November 2006 i 

2007 
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Wykres 5: Obawy Maltańczyków związane z wprowadzeniem euro 
(proc.) 
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Źródło: Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 183, 191 i 214 - The Gallup Organisation, June 2006, November 2006 i 

2007 

 

Od września 2006 r., w miarę intensyfikacji kampanii informacyjnej, odsetek 

badanych obawiających się oszustw cenowych zaczął spadać (do poziomu 78 

proc. na Cyprze i 76 proc. na Malcie we wrześniu 2007 r.). Przyczynił się do tego 

szeroki wachlarz działań zapobiegawczych, które wprowadzono w tych krajach, 

aby zwiększyć zaufanie  konsumentów do nowej waluty, takich jak: 

 

    nałożenie na przedsiębiorców obowiązku podawania cen w dwóch 

walutach: na Cyprze – od 1 września 2007 r. do 30 września 2008 r., 

natomiast na Malcie – od 11 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Jak 

wynika z badania Eurobarometru przeprowadzonego w lutym 2008 r. 77 

proc. Maltańczyków i 68 proc. Cypryjczyków uznało okres podwójnego 

podawania cen w walutach krajowych i w euro za bardzo przydatny; 

    zapewnienie systematycznego monitorowania zmian cen: monitorowanie 

cen na Cyprze zapewniło Ministerstwo Finansów i organizacje 

konsumenckie, w przypadku Malty – Krajowy Komitet ds. Wymiany 

Waluty; 
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   wprowadzenie kodeksów uczciwych praktyk cenowych, w ramach 

których przedsiębiorstwa zobowiązały się do niezawyżania cen z 

powodu wprowadzenia euro. Na Cyprze kodeks zaczął obowiązywać od 

10 lipca 2007 r. Przedsiębiorstwa, które podpisały i przestrzegały zasad 

ww. kodeksu
124

 mogły umieścić jego logo w swoich sklepach i 

oddziałach. Na Malcie w styczniu 2007 r. wprowadzono inicjatywę 

FAIR (Fair-pricing Agreements In Retailing). Przedsiębiorstwa, które 

przystąpiły do tej inicjatywy
125

 mogły  skorzystać z logo FAIR oraz 

szkoleń Krajowego Komitetu ds. Wymiany Waluty. W sierpniu i 

wrześniu 2007 r. inicjatywę uzupełniły umowy o stabilności cen, które 

ww. Komitet zawarł z importerami, dystrybutorami i producentami; 

    utworzenie obserwatoriów euro: na Cyprze powołano 5 obserwatoriów 

złożonych m.in. z komisarza okręgu, przedstawiciela rządu, organizacji 

konsumenckich, związków zawodowych i sektora przedsiębiorstw. Ich 

zadaniem było monitorowanie czy właściwie podawane są ceny w 

dwóch walutach, koordynacja kodeksu uczciwych praktyk cenowych 

oraz informowanie społeczeństwa o euro. Na Malcie utworzono jedno 

obserwatorium euro, które koordynowało inicjatywę FAIR, 

monitorowało kształtowanie się cen oraz prowadziło dochodzenia w 

przypadku zarzutów o naruszenie zobowiązań podjętych w ramach FAIR 

oraz przepisów dotyczących podwójnego podawania cen. 

 

Należy również podkreślić, że w wyniku prowadzonej kampanii informacyjnej, 

w okresie od kwietnia 2006 r. do lutego 2008 r. znacząco zwiększyła się liczba 

respondentów uważających się za dość dobrze lub bardzo dobrze 

poinformowanych na temat euro: na Cyprze – odpowiednio z 39 proc. do 92 

proc., natomiast na Malcie – z 38 proc. do 91 proc. (patrz Wykres 6). 

                                                                                                                                    

124 Dotyczyło to ok. 7579 przedsiębiorstw. 

125 Dotyczyło to ponad 7900 przedsiębiorstw. 
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Wykres 6: Odczuwany poziom poinformowania na temat euro 
(proc.)126  
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Źródło: Introduction of the Euro in the New Member States. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 214 - The Gallup Organisation, November 2007; 

Euro Introduction in Cyprus and Malta. Ex-Post Citizen Survey. Analytical Report, Flash 

Eurobarometer 222&223 - The Gallup Organisation, March 2008. 

 

Mieszkańcy Malty i Cypru szybko zapoznali się z nową walutą. Na początku 

lutego 2008 r. 95 proc. Cypryjczyków i 88 proc. Maltańczyków było w stanie 

rozróżnić banknoty euro. 52 proc. ankietowanych na Malcie oraz 44 proc. na 

Cyprze posługiwała się nową walutą obliczając ceny codziennych zakupów. 

Wyniki badań Eurobarometru potwierdzają wysoką efektywność kampanii 

informacyjnych prowadzonych na Cyprze i Malcie w 2006-2007 r. Przyczyniły 

się one znacząco do pozytywnych zmian w zakresie postrzegania euro przez 

społeczeństwo tych krajów, a także spowodowały wzrost stopnia 

poinformowania obywateli na temat euro. 

 

                                                                                                                                    

126 Odsetek badanych uważających się za bardzo dobrze lub dobrze poinformowanych na temat euro. 



III DOŚWIADCZENIA CYPRU I MALTY ZWIĄZANE Z ZAMIANĄ WALUT KRAJOWYCH NA EURO 

 209 

WNIOSKI 

 

1) Zarówno Cypr, jak i Malta osiągnęły, w ocenie Komisji Europejskiej i 

Europejskiego Banku Centralnego, wysoki poziom trwałej konwergencji. 

Wskaźniki inflacji, długoterminowych stóp procentowych i deficytu 

budżetowego pozostawały poniżej wartości referencyjnych, natomiast  

wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 

przypadku obydwu państw zmniejszały się w zadowalającym tempie, 

zbliżając się do wartości referencyjnej. Kształtowanie się inflacji w 

obydwu krajach w średnim okresie pozostawało pod kontrolą, choć 

czasami poziom cen ulegał znacznym wahaniom z uwagi na wrażliwość 

niewielkich, otwartych gospodarek na szoki cenowe na rynku 

międzynarodowym (głównie zmiany cen żywności i energii). Utrzymanie 

inflacji na stosunkowo stabilnym poziomie przez długi okres wynikało 

również z prowadzenia przez obydwa państwa polityki sztywnego kursu 

walutowego począwszy od lat 60. XX wieku.  

2) Spełnienie kryterium fiskalnego było możliwe - mimo gwałtownego 

wzrostu w obydwu państwach wielkości deficytu budżetowego i długu 

publicznego w pierwszej połowie obecnej dekady - dzięki konsekwentnie 

realizowanym przez rządy programom konsolidacji fiskalnej. Warunkiem 

długoterminowej stabilizacji finansów publicznych jest, w ocenie 

instytucji unijnych, kontrolowanie wydatków na publiczne świadczenia 

emerytalne i wdrażanie dalszych reform w dziedzinie systemu 

emerytalnego i opieki zdrowotnej. Niezbędne będzie sprostanie wzrostowi 

wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństw poprzez stworzenie 

w finansach publicznych odpowiedniego marginesu, zanim sytuacja 

demograficzna ulegnie pogorszeniu. 

3) Stosunkowo niska inflacja na Cyprze i Malcie w pierwszej połowie 2007 

roku wynikała w znacznej części z korzystnego efektu bazy związanego z 

cenami energii. W drugiej połowie 2007 r. niekorzystny wzrost cen 

energii w połączeniu ze wzrostem cen surowców przyczyniły się do 

wzrostu inflacji. Odnotowana w 2007 r. tendencja wzrostowa inflacji 

HICP utrzymała się w pierwszych miesiącach 2008 r.  
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4) Ze wstępnych danych Eurostatu wynika, że łączny (jednorazowy) wpływ 

przejścia na euro na wysokość inflacji na Cyprze i Malcie podczas 

operacji wprowadzenia nowej waluty i bezpośrednio po niej wyniósł 

prawdopodobnie pomiędzy 0,2 i 0,3 punktu procentowego. Szacunki te 

pokrywają się z doświadczeniami krajów, które wprowadziły euro w 2002 

r., oraz Słowenii w roku 2007. Zdaniem Eurostatu, skutki wprowadzenia 

euro na Cyprze i Malcie wydają się wprawdzie zauważalne, lecz nie na 

tyle duże, by mogły przyczynić się do wzrostu inflacji rejestrowanej w 

którymkolwiek z tych krajów. 

5) W ostatnich latach inflacja postrzegana na Cyprze i Malcie generalnie 

podąża za tendencją inflacji HICP. Z dostępnych danych dotyczących 

okresu po wprowadzeniu euro wynika, że operacja ta początkowo nie 

miała wpływu na postrzeganie inflacji. Wydaje się, że na postrzeganie 

inflacji przez konsumentów nie miały wpływu ani przyspieszenie inflacji 

HICP, ani możliwy wpływ wprowadzenia euro na wysokość cen. Do 

niskiego postrzegania inflacji przyczynić się mogły sprawnie 

przeprowadzone kampanie informacyjne. 

6) Przystąpienie Polski do strefy euro będzie wymagało uchwalenia 

stosownych regulacji zarówno wspólnotowych, jak i krajowych. W 

odniesieniu do regulacji wspólnotowego prawa wtórnego będą one 

zbliżone do regulacji uchwalonych w związku z przystąpieniem do strefy 

euro dwóch kolejnych krajów: Cypru i Malty. Wydane zostaną akty 

prawne Rady (jak decyzja znosząca w stosunku do Polski derogację, czy 

rozporządzenie w sprawie kursu wymiany złotego na euro) oraz EBC, 

konieczne w związku z przystąpieniem  NBP do Eurosystemu. 

7) W odniesieniu do regulacji krajowych, jakie zostaną uchwalone w związku 

z przystąpieniem Polski do strefy euro, działania legislacyjne powinny być 

zbliżone do tych, które podjęły władze ustawodawcze Cypru i Malty. 

Część obowiązujących przepisów - w szczególności tych, które zawierają 

odniesienie do waluty krajowej - wymagać będzie nowelizacji. Drugą 

grupę będą stanowiły przepisy regulujące proces wprowadzenia w Polsce 

waluty euro. W tym zakresie dla polskich władz legislacyjnych z 

pewnością pomocna byłaby szczegółowa analiza przepisów prawa 

cypryjskiego i maltańskiego oraz opinii EBC do projektów tychże 

regulacji.  
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8) Wprowadzanie euro do obiegu na Cyprze i Malcie przebiegło, podobnie 

jak w Słowenii, bardzo sprawnie. Już 2 stycznia 2008 r. udział nowych 

banknotów w całości banknotów znajdujących się w obiegu w tych 

państwach przekroczył 50 proc. 88 proc. Cypryjczyków i 85 proc. 

Maltańczyków nie odnotowało problemów związanych z przyjęciem euro. 

Źródłem sukcesu były przede wszystkim: odpowiednio wcześnie podjęte 

rozległe działania przygotowawcze, współpraca pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami procesu (w obu krajach w prace powołanych komitetów 

zaangażowane były podmioty z różnych sektorów: publicznego, 

prywatnego, finansowego i konsumentów) oraz intensywna i szeroko 

zakrojona kampania informacyjna. Działania, które wymagałyby poprawy 

to: niewielki poziom wcześniejszego zaopatrzenia przedsiębiorstw w 

banknoty i monety euro oraz niewystarczające przygotowanie banków (w 

szczególności na Malcie) do prowadzenia obsługi dużej liczby klientów w 

pierwszych dniach po przyjęciu nowej waluty. 

9) Cypr i Malta są kolejnymi państwami, po Słowenii, które zdecydowały się 

na wprowadzenie euro przy wykorzystaniu:  

 

  scenariusza big bang, tj. jednocześnie wprowadziły nową walutę 

do obiegu bezgotówkowego i gotówkowego (bez zastosowania 

okresu przejściowego, jak to miało miejsce w przypadku 

pierwszej grupy państw wprowadzających nową walutę) 

  krótkiego, miesięcznego okresu podwójnego obiegu waluty 

krajowej i euro.  

 

Również zdecydowana większość krajów członkowskich UE 

pozostających obecnie poza strefą euro planuje zastosowanie ww. 

scenariusza. Jak wskazują doświadczenia Cypru, Malty i Słowenii, opcja 

big bang umożliwia szybkie tempo wprowadzenia euro. Skraca ona 

jednak czas na przeprowadzenie niezbędnych działań dostosowawczych, 

np. w zakresie systemów informatycznych czy działań logistycznych. 

Wszystkie przygotowania muszą zakończyć się do momentu 

wprowadzenia euro, a jednocześnie niektóre z nich mogą rozpocząć się 

dopiero po podjęciu przez Radę UE decyzji o uchyleniu derogacji, tj. na 6-
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8 miesięcy wcześniej (dotyczy to np. rozpoczęcia produkcji monet euro ze 

stroną narodową).  

10)  Działania przygotowawcze prowadzone na Malcie i Cyprze, podobnie jak 

w przypadku Słowenii, były przedmiotem regularnej oceny KE w 

kolejnych raportach na temat praktycznych przygotowań do przyszłego 

rozszerzenia strefy euro (publikowanych od 2004 r. do 2007 r.). 

Rekomendacje KE, dotyczące m.in. uszczegółowienia krajowych planów 

wprowadzenia euro, rezygnacji ze scenariusza „big bang‖ z okresem 

„phasing-out‖ (w przypadku Malty), intensyfikacji kampanii 

informacyjnej oraz podjęcia kroków służących zwiększeniu zaufania 

konsumenta do nowej waluty, były uwzględniane w trakcie działań 

prowadzonych przez Cypr i Maltę. W ostatnim - szóstym raporcie, który 

ukazał się w listopadzie 2007 r., KE pozytywnie oceniła stan przygotowań 

obu krajów do wprowadzenia euro, podkreślając jednak, że konieczne jest 

dalsze prowadzenie intensywnej kampanii informacyjnej oraz 

zapewnienie przedsiębiorcom odpowiedniego poziomu zaopatrzenia w 

nowe banknoty i monety. Również działania przygotowawcze 

prowadzone w przyszłości w Polsce będą podlegały takiej ocenie, dlatego 

należałoby zwrócić szczególną uwagę na te sugestie KE, które najczęściej 

pojawiały się w Raportach.  

11)  Przykład Cypru i Malty pokazuje jak ważną rolę w procesie 

wprowadzania euro odgrywa dobrze zaplanowana i intensywna kampania 

informacyjna. Szeroko zakrojone działania informacyjne (przy 

wykorzystaniu różnych kanałów, w tym współpracy z sektorem 

prywatnym) przyczyniły się do zdecydowanego wzrostu poziomu wiedzy 

na temat euro: na Cyprze we wrześniu 2006 r. jedynie 39 proc. 

respondentów uważało się za dobrze lub bardzo dobrze 

poinformowanych, natomiast w lutym 2008 r. – aż 92 proc., na Malcie – 

odpowiednio 38 proc. i 91 proc. Kampania spowodowała również wzrost 

poparcia społecznego dla nowej waluty (na Cyprze – odpowiednio z 32 

proc. we wrześniu 2006 r. do 44 proc. we wrześniu 2007 r., a na Malcie z 

48 proc. do 56 proc.). 

12)  Szczególnie istotną rolę w przygotowaniach do wprowadzenia euro na 

Cyprze i Malcie, podobnie jak w Słowenii, odegrały działania służące 

wzmocnieniu zaufania konsumentów dla tego procesu (m.in. nałożenie na 
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przedsiębiorstwa obowiązku podwójnego podawania cen, systematyczne 

monitorowanie cen produktów i usług, wprowadzenie kodeksu uczciwych 

praktyk cenowych, utworzenie obserwatoriów euro). Ważne też było 

włączenie społeczeństwa w proces monitorowania cen i umożliwienie 

zgłaszania przypadków ich zawyżania. Działania te przyczyniły się do 

spadku odsetka respondentów obawiających się wzrostu cen 

spowodowanego wprowadzeniem euro do obiegu (z 78 proc. na Cyprze i 

65 proc. na Malcie w kwietniu 2007 r. odpowiednio do poziomu 66 proc. i 

37 proc. w lutym 2008 r.). W Polsce we wrześniu 2007 r. obawy takie 

wyrażało 80 proc. badanych, dlatego też w przyszłości będzie konieczne 

podjęcie podobnych działań zapobiegawczych.  

13)  Bazując na doświadczeniach obecnych państw strefy euro, w tym również 

Cypru i Malty, w zakresie wprowadzania nowej waluty do obiegu, KE 

zdecydowała się na przyjęcie w dniu 10 stycznia 2008 r. nowego zalecenia 

w sprawie środków ułatwiających przyszłe przejście na euro
127

. 

Rekomendacja będzie miała znaczenie dla kolejnych państw 

wprowadzających euro, w tym również dla Polski przy prowadzonych w 

przyszłości działaniach przygotowawczych. W zaleceniu KE położyła 

nacisk na kilka nowych aspektów związanych z wprowadzaniem euro, 

rekomendując m.in.: 

 

 zapisanie w prawie krajowym obowiązku podwójnego podawania 

cen w walucie krajowej i euro, po określeniu przez Radę 

nieodwołalnego kursu wymiany
128

; 

 wprowadzenie zachęt służących wysokiemu poziomowi 

wcześniejszego zaopatrzenia banków i kolejnych podmiotów w 

nową walutę (poprzez odroczenie płatności za otrzymane 

banknoty i monety); 

 nałożenie na detalistów obowiązku wydawania reszty tylko w euro 

(po wprowadzeniu nowej waluty)
129

; 

                                                                                                                                    

127 Zalecenie Komisji z dnia 10 stycznia 2008 r. dotyczące środków ułatwiających przyszłe przejście na euro (notyfikowane 

jako dokument nr C(2007) 6912) (2008/78/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 26.1.2008 r.  

128 Oznacza to, że Komisja nie rekomenduje wcześniejszego dobrowolnego podawania cen w dwóch walutach, przy 

wykorzystaniu kursu centralnego ERM II, tak jak to miało miejsce w przypadku Malty. 

129 Chyba, że z praktycznych powodów nie będą w stanie tego uczynić. 
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 otwarcie głównych biur instytucji kredytowych podczas 

pierwszych dni wymiany i wydłużenie godzin pracy banków w 

tym okresie; 

 wprowadzenie środków zapobiegających praktykom zawyżania 

cen oraz niewłaściwemu postrzeganiu zmian cen przez 

społeczeństwo w związku z wprowadzeniem euro. 
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IV 

WPŁYW ROZSZERZENIA STREFY EURO NA 
SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI  
W DRODZE GŁOSOWANIA W RADZIE 
PREZESÓW EBC – ASPEKT 
INSTYTUCJONALNO-PRAWNY 

 

ANNA GÓRSKA1  

 

WSTĘP 

 

Planowane rozszerzenie strefy euro, jako konsekwencja przystąpienia w 2004 r. 

do Unii Europejskiej państw Europy Środkowo-Wschodniej, oraz prace 

prowadzone przy okazji przygotowywania traktatu nicejskiego, sprowokowały 

rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłego działania Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC). Dotyczyła ona m.in. funkcjonowania Rady Prezesów EBC 

(ang. Governing Council, fr. Conseil des gouverneurs) -  głównego organu 

decyzyjnego EBC, do którego obowiązków należy m.in. kształtowanie polityki 

pieniężnej strefy euro. Rada Prezesów EBC składa się z 6 członków Zarządu 

EBC oraz prezesów krajowych banków centralnych państw (kbc) strefy euro. 

Obecnie w przypadku głosowania w Radzie biorą w nim udział wszyscy jej 

członkowie. Uchwalony w 2003 r. rotacyjny system głosowania jest 

konsekwencją postanowienia EBC (wydanego w formie zalecenia) o 

niepowiększaniu powyżej 15 liczby prezesów kbc, którym przysługuje prawo do 

głosowania. Rotację uzależniono od dwóch kryteriów: wielkości PKB i wielkości 

sektora instytucji finansowych. Na ich podstawie nastąpi podział prezesów kbc 

na grupy z określoną częstotliwością głosowania. Wprowadzenie systemu rotacji 

ma przebiegać dwustopniowo: gdy liczba prezesów krajowych banków 

centralnych przekroczy 15 - nastąpi podział na dwie grupy, gdy liczba prezesów 

krajowych banków centralnych osiągnie 22 – powstaną trzy grupy. Szczegóły 

                                                                                                                                    

1 Narodowego Banku Polskiego, Departament Zagraniczny 
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nowego sposobu głosowania, tj. okresy rotacji i jej zasady wewnątrz grupy 

zostaną sprecyzowane w późniejszym terminie, w formie aktów wykonawczych 

EBC. Co ważniejsze, nieznany jest dokładnie sam moment, od kiedy rotacyjny 

system głosowania zacznie obowiązywać. Ze szczegółowej analizy przepisów
2
 

wynika, że nie zostanie on wprowadzony, gdy do strefy euro przystąpi 16 

państwo, natomiast Rada Prezesów EBC może podjąć decyzję o opóźnieniu jego 

rozpoczęcia do dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 18.  

 

1. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCY SYSTEM GŁOSOWANIA 

 

Zgodnie z obowiązującym system głosowania, który jest uregulowany w art. 10 

ust 2 Statutu ESBC i EBC (zwany dalej: Statutem) oraz Regulaminie 

Europejskiego Banku Centralnego
3
, Rada Prezesów EBC podejmuje zazwyczaj 

decyzje zwykłą większością głosów, a każdy członek dysponuje jednym głosem. 

Dla tego rodzaju decyzji, wymagane jest kworum 2/3, a jeśli go nie osiągnięto, 

przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie, podczas którego mogą 

być podjęte decyzje bez względu na kworum. W przypadku równego rozłożenia 

głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego. Zasady te mają na celu 

zagwarantowanie, że mniejszość nie będzie blokować decyzji i zostanie 

zachowana możliwość działania EBC
4
. 

Jednakże dla decyzji dotyczących kapitału i rezerw dewizowych EBC oraz 

podziału dochodów i strat, głosy prezesów kbc są „ważone‖ według udziału 

poszczególnych krajów w kapitale EBC, natomiast waga głosów członków 

Zarządu EBC wynosi zero (aby w ten sposób nie faworyzować państw, których 

przedstawiciele zasiadają w Zarządzie). Członkowie Zarządu EBC nie mają 

również prawa głosowania w sprawach dotyczących warunków ich zatrudnienia. 

Przepisy Statutu przewidują także jednomyślny tryb podejmowania decyzji przez 

Radę Prezesów EBC dla przyjmowania zaleceń EBC dotyczących poprawek do 

Statutu w sprawach enumeratywnie wymienionych w art. 41 ust.1 Statutu oraz w 

                                                                                                                                    

2 Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Dz.U. L 083, z dnia 01.04.2003 r., str. 

0066-0068. 

3 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin Europejskiego Banku 

Centralnego (EBC/2004/2), Dz.U. L.80 z dnia 18 marca 2004 r., str. 33 

4 H.K. Scheller, Europejski Bank Centralny – Historia, Rola i Funkcje, Europejski Bank Centralny, 2006; s. 56. 
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art. 10 ust. 6. Wymienione wypadki dotyczą działań pierwszoplanowych, dla 

których uzyskanie pełnego porozumienia jest ważniejsze niż ryzyko blokowania 

propozycji przez sprzeciw mniejszości członków Rady Prezesów EBC.   

Warto podkreślić, że podejmując decyzje, członkowie Rady Prezesów EBC – 

organu instytucji ponadnarodowej - z założenia nie występują jako 

przedstawiciele poszczególnych państw, ale jako osoby niezależne. Z tego 

względu ich udział w głosowaniu ma charakter osobisty i nieprzekazywalny. 

Oznacza to, że w razie nieobecności podczas posiedzenia Rady Prezesów EBC, 

zasadniczo nie można wysłać swojego zastępcy, za wyjątkiem sytuacji 

określonych przepisami prawnymi
5
.  

 

2. TŁO WPROWADZONYCH ZMIAN 

 

Przyjmując założenie, że do strefy euro przystąpi Szwecja oraz nowe państwa 

członkowskie UE (10+2), a także Wielka Brytania i Dania (obecnie posiadające 

status państwa z tzw. klauzulą opt - out), Rada Prezesów EBC liczyć będzie 33 

członków (27 prezesów banków centralnych plus 6 członków Zarządu EBC). 

Zdaniem inicjatorów zmian w systemie głosowania zwykłą większością głosów 

(tj. regulowanym art. 10 ust. 2 Statutu), mogłoby dojść do paraliżu decyzyjnego, 

gdyby nadal obowiązywał obecny mechanizm głosowania, tj. jeden członek – 

jeden głos. Nowy system miałby na celu uniknięcie takiej sytuacji. Zakłada on, 

że z chwilą powiększenia liczby państw członkowskich strefy euro powyżej 15, 

Rada Prezesów EBC wprowadzi rotacyjny system głosowania
6
, który oparty jest 

na rozwiązaniach amerykańskiego Banku Rezerw Federalnych
7
.  

Istnieją opinie, że nie tylko sama liczebność członków Rady Prezesów EBC 

budziła niepokój projektodawców, ale także zmniejszenie roli Zarządu EBC, w 

tym samego Prezesa EBC
8
. W chwili, gdy dyskutowano na temat reformy 

systemu głosowania (a więc gdy w strefie euro było 12 państw członkowskich 

                                                                                                                                    

5 Od tej zasady przewidziane są dla dwa wyjątki: 1. w sprawach związanych z zarządzaniem finansami i majątkiem EBC 

(art. 10 ust. 3 Statutu ESBC i EBC), 2. jeśli prezes nie mógłby uczestniczyć w głosowaniu przez dłuższy czas (art. 10 ust. 2 

Statutu ESBC i EBC).  

6 Szerzej: patrz pkt 4. 

7 W Komitecie Operacji Otwartego Rynku stałym członkiem jest prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, 

natomiast co rok zmieniają się 4 prezesi 12 banków rezerwy. 

8 T. Ciszak, Zmiany w funkcjonowaniu Europejskiego Banku Centralnego w kontekście procesu rozszerzenia, Biuletyn 

analiz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Nr 11, 11.04.2003 r.; 
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UE), Prezes EBC dla przeforsowania stanowiska Zarządu EBC - przyjmowanego 

zwykłą większością głosów - potrzebował poparcia jedynie 3 innych prezesów 

kbc strefy euro
9
. Jeśli obowiązywałby dotychczasowy system głosowania, to w 

przypadku Rady liczącej 33 członków, potrzebne byłoby poparcie ze strony 11 

prezesów kbc
10

. Dla wzmocnienia roli Prezesa i Zarządu, nowy system 

przewidział stały udział w głosowaniu dla członków Zarządu.  

Dodatkowo, niepokój budził bardziej zróżnicowany poziom gospodarczy 

poszczególnych państw, które powiększyć mają w przyszłości strefę euro i tym 

samym skład Rady Prezesów EBC. Obawiano się, że taka sytuacja – przy 

zachowaniu dotychczasowego systemu głosowania - może doprowadzić do braku 

spójnego podejścia w realizacji podstawowego zadania ESBC, tj. definiowania i 

realizowania polityki pieniężnej Wspólnoty. Dlatego zaproponowano mechanizm 

(w postaci tzw. wskaźnika reprezentatywności
11

), który miałby na celu zapobiec 

potencjalnemu ryzyku, kiedy grupa prezesów z mniejszych krajów (nawet 

łącznie niereprezentująca większości państw strefy euro) mogłaby uzyskać 

niewspółmierny, do swego znaczenia, wpływ na decyzje podejmowane przez 

Radę Prezesów EBC i tym samym na wspólną politykę pieniężną. 

 

3. OTOCZENIE PRAWNE NOWEGO SYSTEMU 

GŁOSOWANIA 

 

Wstępna dyskusja nad koniecznością zmian w systemie głosowania w Radzie 

Prezesów EBC zaowocowała dodaniem - na mocy art. 5 Traktatu Nicejskiego
12

 - 

ustępu 6 do art. 10 Statutu, mówiącego jedynie o sposobie zmian art. 10 ust. 2 

Statutu. Zatem przewidywane zmiany miały odnosić się wyłącznie do trybu 

głosowania zwykłą większością głosów. Dodany ust. 6 stanowi, że art. 10 ust. 2 

Statutu może zostać zmieniony przez Radę UE (zebraną w składzie szefów 

państw lub rządów), która będzie działać jednomyślnie albo na podstawie 

zalecenia EBC oraz po przeprowadzonych konsultacjach z Parlamentem 

                                                                                                                                    

9 Zgodnie z art. 10.2 Statutu ESBC i EBC „W przypadku jednakowej liczby głosów, głos decydujący należy do 

przewodniczącego”, czyli Prezesa EBC. 

10 Przy założeniu, że członkowie Zarządu EBC głosują podczas posiedzenia Rady Prezesów EBC w ten sam sposób, a więc 

dysponują 6 głosami. 

11 Szerzej:patrz pkt 4.  

12 Oficjalna nazwa: Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 

oraz niektóre związane z nimi akty prawne. 
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Europejskim (PE) i Komisją Europejską (KE), albo na zalecenie Komisji 

Europejskiej i po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i EBC. Dodatkowo, 

przepis przewidywał wymóg formalny wejścia w życie przyjętej decyzji w 

drodze jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich 

odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Określono także, że zalecenie EBC 

w przedmiotowej sprawie przyjęte będzie w formie jednomyślnej decyzji Rady 

Prezesów EBC. Restrykcyjne procedury zmiany trybu głosowania w Radzie 

Prezesów EBC wskazują, że kwestia ta miała bardzo ważne znaczenie zarówno 

dla instytucji wspólnotowych, jak i dla państw członkowskich. 

Traktat Nicejski wszedł w życie 1 lutego 2003 r., po ratyfikacji przez wszystkie 

państwa członkowskie. Ponieważ EBC sam chciał zainicjować zmiany 

funkcjonowania Rady Prezesów EBC, wstępne prace legislacyjne rozpoczął już 

w 2002 r. W ich efekcie, 3 lutego 2003 r. Rada Prezesów EBC przyjęła 

jednomyślnie zalecenie dla Rady UE, zawierające propozycje zmian systemu 

głosowania
13

. Zgodnie z zaleceniem EBC, decyzje w Radzie Prezesów EBC mają 

być podejmowane w głosowaniu, w którym uczestniczyć będzie maksymalnie 15 

prezesów kbc. Wraz ze wzrostem liczby państw członkowskich, wchodzących do 

strefy euro, udział prezesów w głosowaniach Rady Prezesów EBC będzie 

odbywać się na zasadzie rotacji. Podział na poszczególne grupy - w zależności 

od ilości państw w strefie euro (przy przekroczeniu 15 nastąpi podział na dwie 

grupy, przy przekroczeniu 21 na trzy grupy) – uzależniony zostanie od tzw. 

wskaźnika reprezentatywności. Wskaźnik ten uwzględnia dwa elementy: 

wielkość PKB (z wagą 5/6 udziału we wskaźniku) oraz wielkość sektora 

monetarnych instytucji finansowych, znajdujących się na terenie danego kraju, 

mierzoną skonsolidowanym bilansem tych instytucji (z wagą 1/6).  

Zgodnie z wymogami proceduralnymi, wynikającymi z zapisu art. 10.6 Statutu, 

zalecenie EBC było przedmiotem konsultacji ze strony Komisji Europejskiej 

(opinia z dnia 21 lutego 2003 r., niepublikowana
14

) i Parlamentu Europejskiego 

(opinia z dnia 13 marca 2003 r.)
15

.  

                                                                                                                                    

13 Recommendation, under Article 10.6 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central 

Bank, for a Council Decision on an amendment to Article 10.2 of the Statute of the European System of Central Banks and 

of the European Central Bank (ECB/2003/1, Dz.U. C 029 z 07.02.2003, str. 0006-0011.  

14 Opinia KE dostępna jedynie, jako dokument wewnętrzny KE nr COM(2003) 81 final. 

15 European Parliament legislative resolution on the recommendation of the European Central Bank for a proposal for a 

Council decision on an amendment to Article 10.2 of the Statute of the European System of Central Banks and of the 

European Central Bank, O.J C 61E, 10.03.2004, p. 374-375. 
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Komisja Europejska, w swojej opinii, uznała, że nowy system głosowania w 

Radzie Prezesów EBC powinien umożliwiać efektywne i szybkie podejmowanie 

decyzji, które będą uwzględniać sytuacje całej strefy euro. Podkreślono 

konieczność zrozumienia i akceptacji proponowanego systemu przez nowe 

państwa członkowskie oraz opinię publiczną. Zakładano, że nowy system 

powinien być uznany jako rozwiązanie neutralne, a nie faworyzujące wybrane 

państwa członkowskie. Przy takich założeniach, KE wskazała na niektóre 

niedociągnięcia systemu, zaproponowanego przez EBC. Przede wszystkim, 

wątpliwości KE budził brak przepisów odnoszących się do częstotliwości rotacji 

i kolejności wykonywania prawa do udziału w głosowaniu w ramach 

poszczególnych grup. Dla zwiększenia przejrzystości systemu oraz w celu 

zapewnienia jego neutralnego charakteru, KE zaproponowała, aby do 

przyporządkowania do danej grupy przyjąć obowiązujący klucz subskrypcji 

kapitału EBC, który wykorzystywany jest do ustalenia udziału poszczególnych 

państw członkowskich w kapitale i rezerwach dewizowych EBC
16

.  

Natomiast Parlament Europejski, odrzucając zalecenie EBC, był zdecydowanie 

bardziej krytyczny w swojej ocenie. Deputowani uznali, że przedstawiona 

propozycja reformy procedury głosowania w Radzie Prezesów EBC jest zbyt 

skomplikowana oraz nie spełnia kryteriów, które przyświecały EBC. W 

założeniu swoim reforma miała usprawnić funkcjonowanie Rady w rozszerzonej 

strefie euro, przy zachowaniu zasad reprezentatywności i „jeden członek, jeden 

głos‖. Odrzucając zalecenie EBC, Parlament Europejski zaproponował 

przygotowanie – w ramach prac Konwentu w sprawie przyszłości UE – 

propozycji zmian instytucjonalnych w odniesieniu do EBC (m.in. podziału 

obowiązków pomiędzy organa decyzyjne EBC, zwiększenia liczebności Zarządu 

EBC). PE opowiedział się za utrzymaniem zasady nierestrykcyjnego
17

 prawa 

głosu dla wszystkich prezesów krajowych banków centralnych strefy euro, na 

zasadzie podwójnej większości
18

, przy uwzględnieniu trzech czynników: 

wielkości PKB, sektora instytucji finansowych i populacji.  

Również niektóre państwa członkowskie (przede wszystkim Holandia i 

Finlandia) zgłaszały zastrzeżenia odnośnie proponowanej zmiany systemu 

głosowania w Radzie Prezesów EBC. Część przedstawicieli państw 

                                                                                                                                    

16 Zgodnie z art. 29 Statutu, do utworzenia klucza subskrypcji kapitału EBC bierze się pod uwagę udział danego państwa w 

łącznym PKB UE oraz jego udział w ogólnej liczbie ludności UE, z wagą po 50%. 

17 Tzn. opartego o zasadę: „jeden członek, jeden głos” [A.G.] 

18 PE nie definiuje w swoim dokumencie „podwójnej większości”. 
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członkowskich, przybyłych na szczyt brukselski (20-21 marca 2003 r.), zgłosiła 

zamiar podniesienia tej kwestii w czasie zbliżającej się Konferencji 

Międzyrządowej. Również KE widziała celowość dyskusji na temat 

funkcjonowania Rady Prezesów EBC na forum Konwentu w sprawie przyszłości 

UE oraz na Konferencji Międzyrządowej.  

Jednak pomimo przeważających opinii krytycznych, wyrażonych przede 

wszystkim przez KE i PE
19

,  Rada UE  poparła stanowisko EBC i przyjęta została 

- na podstawie art. 10.6 Statutu - decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw 

lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 

Centralnego
20

 (zwaną dalej: decyzją Rady). Jej wejście w życie zostało 

uzależnione od pozytywnego zakończenia procesu ratyfikacji przez wszystkie 

państwa członkowskie. Ze względu na negatywne uwagi, towarzyszące 

wprowadzaniu nowego systemu głosowania w Radzie Prezesów EBC, Rada 

Europejska przyjęła oświadczenie stwierdzające, że przyjęty system głosowania 

w Radzie Prezesów EBC jest rozwiązaniem indywidualnym i nie powinien 

stanowić precedensu dla zmian w funkcjonowaniu innych instytucji 

wspólnotowych.  

 

4. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA NOWEGO SYSTEMU 

GŁOSOWANIA21 

 

Przyjęte - w drodze decyzji Rady UE -  zmiana systemu głosowania w Radzie 

Prezesów EBC, w trybie art. 10 ust. 2 Statutu, odzwierciedla pięć podstawowych 

zasad sformułowanych przez EBC: 

 

                                                                                                                                    

19 Poparcie dla zalecenia EBC wyrazili ministrowie finansów, podczas posiedzenia ECOFIN: Report of the Committee on 

Economic and Monetary Affairs(A-5-0063/2003). 
20 Dz.U. L 083, z dnia 01.04.2003 r., str. 0066-0068. 

21 Patrz: T. Ciszak, Zmiany w funkcjonowaniu Europejskiego Banku Centralnego w kontekście procesu rozszerzenia, 

Biuletyn analiz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Nr 11, 11.04.2003 r.; H. Gronkiewicz-Waltz, Zarządzanie 

Europejskim Bankiem Centralnym, w: Nauki Ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki – Księga 

Jubileuszowa z okazji 40-lecia Wydziału Ekonomicznego UMCS, pod redakcją Jerzego Węcławskiego, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005; H. K. Scheller, Europejski Bank Centralny – Historia, Rola i Funkcje, 

Europejski Bank Centralny, 2006; 
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1)    dalsze obowiązywanie zasady: „jeden członek, jeden głos‖, jednak w 

odniesieniu do członków Rady Prezesów EBC mających prawo do 

głosowania; 

2)    dalsze osobiste uczestnictwo w posiedzeniach wszystkich członków 

Rady Prezesów EBC, bez względu na prawo do uczestnictwa w 

głosowaniu; 

3)    prawo do udziału w głosowaniu każdorazowo członków Zarządu EBC 

oraz maksymalnie 15 prezesów banków centralnych; 

4)    system rotacji zapobiegający powstaniu sytuacji kiedy prezesi, mający 

prawo do udziału w głosowaniu, pochodzą z krajowych banków 

centralnych państw członkowskich, które razem wzięte nie są 

reprezentatywne w odniesieniu do gospodarki strefy euro jako całości; 

5)    przejrzystość systemu rotacji.  

 

Jak wynika z założenia (zasada nr 3), tylko 15 prezesom banków centralnych 

strefy euro przysługuje prawo do głosowania w Radzie Prezesów EBC. 

Wprowadzone zmiany oznaczają zatem, że z chwilą, gdy liczebność strefy euro 

przekroczy 15 państw, wprowadzony zostanie system rotacyjnego prawa do 

udziału w głosowaniu. Przydzielenie prezesów do grupy i przyznanie określonej 

liczby praw do głosowania tym grupom uzależnione jest (zgodnie z zasadą nr 4) 

od uszeregowania danego państwa członkowskiego ze względu na tzw. wskaźnik 

reprezentatywności. Wskaźnik ten złożony jest z dwóch części składowych: 

 

1)    wielkości udziału PKB państwa członkowskiego w PKB strefy euro (z 

wagą 5/6 udziału we wskaźniku), 

2)    wielkości udziału zagregowanego bilansu monetarnych instytucji 

finansowych znajdujących się na terenie danego kraju w łącznym 

zagregowanym bilansie monetarnych instytucji finansowych (z wagą 

1/6). 
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Jak wskazano w preambule do decyzji Rady (pkt 5), wielkość PKB jest 

składnikiem podstawowym „wskaźnika reprezentatywności‖, „jako że wpływ 

decyzji banku centralnego jest większy w państwach członkowskich mających 

bardziej rozwinięte gospodarki niż w tych, których gospodarki są mniej 

rozwinięte”. Udziały każdego krajowego banku centralnego danego państwa 

członkowskiego, ustanowione na podstawie ww. składników „wskaźnika 

reprezentatywności‖, mają być dostosowywane co pięć lat lub gdy zwiększy się 

liczba prezesów kbc w Radzie Prezesów EBC.   

Uwzględniając ww. zasady, gdy liczba państw członkowski strefy euro 

przekroczy 15, nastąpi podział
22

 – zgodnie z uszeregowaniem wynikającym ze 

„wskaźnika reprezentatywności‖ - na dwie grupy:  

 

    pierwsza grupa będzie złożona z 5 prezesów kbc, z 4 prawami do 

głosowania
23

; 

    w drugiej grupie znajdować się będą pozostali prezesi, z 11 prawami do 

głosowania. 

 

 W momencie, gdy w wyniku dalszego rozszerzenia strefy euro, liczba państw 

członkowskich przekroczy 21, nastąpi podział – uwzględniając „wskaźnik 

reprezentatywności‖ - na trzy grupy prezesów biorących udział w głosowaniu:  

 

    pierwsza grupa pozostanie identyczna, jak przy podziale prezesów na 

dwie grupy, tj. składać się będzie z 5 prezesów, z 4 prawami do 

głosowania; 

    druga grupa złożona będzie z połowy łącznej liczby prezesów
24

, z 8 

prawami do głosowania; 

    w trzeciej grupie znajdować się będą pozostali prezesi, którym zostaną 

przydzielone 3 prawa do głosowania.  

                                                                                                                                    

22 Z zastrzeżeniem, o którym niżej mowa.  

23 Z zastrzeżeniem, że częstotliwość prawa do głosowania pierwszej grupy nie będzie niższa od częstotliwości prawa do 

głosowania prezesów z drugiej grupy. 

24 W przypadku ułamka, zostanie on zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej. 
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Zagwarantowano, że prawo do udziału w głosowaniu odbywać się będzie na 

zasadzie równości. Natomiast „szczegóły operacyjne‖, tj. okresy rotacji i zasady, 

według jakich ma odbywać się rotacja wewnątrz samej grupy, mają być 

określone w przepisach wykonawczych wydanych przez Radę Prezesów EBC.  

Jednak przepisy decyzji Rady przewidują ewentualne opóźnienie rozpoczęcia 

systemu rotacji (pkt 6 preambuły decyzji Rady) w celu uniknięcia sytuacji, kiedy 

częstotliwość głosowania w pierwszej grupie byłaby rzadsza niż w grupie 

drugiej
25

, albo prezesi w każdej grupie mieliby 100% częstotliwości głosowania. 

Opóźnienie rozpoczęcia systemu rotacji wymagane jest w formie przyjęcia 

stosownej decyzji Rady Prezesów EBC, stanowiącej większością dwóch trzecich 

głosów wszystkich jej członków.  

Wielkość drugiej i trzeciej grupy oraz częstotliwość głosowania poszczególnych 

prezesów krajowych banków centralnych będzie z czasem korygowana w celu 

uwzględnienia kolejnych etapów rozszerzenia strefy euro. Jak zaznaczono w 

preambule decyzji Rady, „silną stroną systemu rotacji jest to, że jest w stanie 

zaabsorbować każde rozszerzenia strefy euro do obecnie przewidywalnej, 

maksymalnej liczby państw członkowskich” (pkt 4). Należy zatem przyjąć, że 

tworząc system rotacji w 2002 i 2003 r., jego autorzy zakładali 27 państw 

członkowskich UE, a docelowo tyle samo w strefie euro.  

Polska – po przystąpieniu do strefy euro – przypisana zostanie do drugiej grupy, 

bez względu na ilość grup (tj. dwie albo trzy grupy).
 
W zależności od liczby 

krajów w strefie euro, częstotliwość wykonywania prawa do udziału w 

głosowaniu przez prezesa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosić od 79% 

do 69% przy podziale na dwie grupy i od 73% do 57% przy podziale na trzy 

grupy
 26

. 

 

                                                                                                                                    

25 Zgodnie z przepisami decyzji, przy 16 prezesach krajowych banków centralnych, prezesi przydzieleni do drugiej grupy 

(11 osób) głosowaliby każdorazowo, natomiast 5 prezesów z pierwszej grupy – z 4 prawami do głosowania – rotacyjnie.  

26 Szczegółowe informacje na temat częstotliwości rotacji poszczególnych krajów zawarte są  w części przygotowanej 

przez BISE. 
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OPINIE NA TEMAT NOWEGO SYSTEMU GŁOSOWANIA 

 

Oprócz uwag krytycznych, które przedstawiła KE, PE oraz poszczególne 

państwa członkowskie UE, również niektóre ośrodki akademickie i badawcze 

wskazywały na słabe strony nowego systemu głosowania w Radzie Prezesów 

EBC. Najczęściej wskazywano na następujące mankamenty
27

: 

 

    odejście od zasady „jeden członek, jeden głos‖ (tym bardziej, że dopiero 

w kilkunastoletniej perspektywie strefa euro liczyć będzie 27 państw 

członkowskich, a tym samym 33 członków Rady Prezesów EBC; 

ponadto nawet ta liczba nie powinna stanowić zasadniczej przeszkody w 

efektywnym głosowaniu); 

    brak gwarancji efektywnego podejmowania decyzji przy nowym 

systemie rotacyjnym (szczególnie przy braku przepisów ograniczających 

udział w dyskusji); 

    użycie niewłaściwego „wskaźnika reprezentatywności‖ i stworzenie 

wrażenia dyskryminacji niektórych państw członkowskich UE; 

    błędne intuicyjne założenie na temat zróżnicowania gospodarczego w 

przyszłości pomiędzy 27 państwami członkowskimi strefy euro w 

stosunku do istniejącego (w 2002/2003 r.) pomiędzy 12 członkami; 

    w konsekwencji powyższego, brak przejrzystości przepisów (poprzez 

odejście od klucza subskrypcji, obowiązującego przy ustalaniu udziału 

poszczególnych państw członkowskich w kapitale i rezerwach 

dewizowych EBC). 

 

                                                                                                                                    

27 Patrz: G. A. Horn, Consequences of the modification of the Governing Council Rules, Briefing Paper, Deutsches Institut 

für Wirtschaftsforschung, Berlin, January 2003. 
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WNIOSKI 

 

1)    Obecnie w głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Prezesów 

EBC, tj. 6 członków Zarządu i wszyscy prezesi kbc państw należących 

do strefy euro (15 osób). Aby zapewnić sprawność podejmowania przez 

nią decyzji w momencie rozszerzenia strefy euro o kolejne kraje 

członkowskie UE, w 2003 r. uchwalona została decyzja Rady zebranej w 

składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie 

zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i 

Europejskiego Banku Centralnego. W świetle przepisów ww. decyzji 

Rady, zmiana systemu głosowania polega na wprowadzeniu rotacyjnego 

prawa do głosowania prezesów krajowych banków centralnych, którzy 

zostaną przydzieleni do różnych grup (w zależności od wielkości 

gospodarek krajów, z których pochodzą oraz wielkości sektora instytucji 

finansowych). Zgodnie z przepisami (art. 1 decyzji Rady), nowy system 

zostanie wprowadzony „od dnia, w którym liczba członków Rady 

Prezesów przekroczy 21”, tj. liczba państw członkowskich strefy euro 

przekroczy 15. 

2)    Trudno jednak precyzyjnie ustalić moment wejścia w życie nowego 

systemu głosowania. Biorąc pod uwagę zastrzeżenie zawarte w art. 1, 

tiret 1 decyzji Rady, że przy podziale prezesów na dwie grupy, 

częstotliwość praw do głosowania prezesów z pierwszej grupy nie będzie 

niższa od częstotliwości praw do głosowania prezesów z drugiej grupy, 

system rotacji nie zostanie wprowadzony wraz z najbliższym 

rozszerzeniem strefy euro o kolejne, 16 państwo. Z przepisów ww. 

decyzji Rady (art. 1, tiret 6) wynika, że Rada Prezesów EBC może 

podjąć decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia systemu rotacji do dnia, w 

którym liczba prezesów przekroczy 18. Takie ujęcie przepisów wydaje 

się być nieczytelne (czy nawet nielogiczne). 

3)    Brak przepisów wykonawczych dotyczących okresu rotacji i zasad, 

według jakich ma odbywać się ona wewnątrz samej grupy, czyni nowy 

system głosowania w Radzie Prezesów EBC niepełnym i 

nieprzejrzystym.  
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4)    Z uwagi na fakt, że nowy system głosowania w Radzie Prezesów EBC 

odnosi się jedynie do zmiany w art. 10.2 Statutu, bez zmian pozostaje 

tryb głosowania w sprawie decyzji podejmowanych zgodnie z art. 10.3 
28

 

i art. 41.2 Statutu
29

.   
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28 Art. 10.3 Statutu dotyczy podejmowania decyzji, w enumeratywnie wymienionych kwestiach, z zerową wagą głosów 

członków Zarządu. 

29 Art. 41.2 Statutu dotyczy jednomyślnej decyzji Rady Prezesów EBC, podejmowanych w sprawach zaleceń wydawanych 

przez EBC dotyczących enumeratywnie wymienionych zagadnień. 



V 

SKUTKI INTEGRACJI WALUTOWEJ  
DLA PROCESU ZARZĄDZANIA REZERWAMI 
DEWIZOWYMI W NBP1 

 

JAROSŁAW GRABCZYŃSKI 
JERZY HYLEWSKI  
AGNIESZKA ROY  
EWA SZAFARCZYK  
MAGDALENA ZIELIŃSKA 

 

STRESZCZENIE2 

 

W opracowaniu przedstawiono główne obszary procesu zarządzania rezerwami 

dewizowymi Narodowego Banku Polskiego, na które oddziaływać będzie 

przystąpienie Polski do strefy euro. Przeanalizowano m.in. regulacje dotyczące 

przekazania środków na rzecz EBC oraz zasad zarządzania rezerwami 

dewizowymi EBC, a także doświadczenia banków centralnych Eurosystemu w 

zarządzaniu własnymi portfelami inwestycyjnymi aktywów finansowych. Wpływ 

przyjęcia euro na zasady zarządzania rezerwami dewizowymi NBP rozpatrywano 

poprzez pryzmat założeń długoterminowej strategii zarządzania rezerwami 

dewizowymi przyjętej przez NBP. Skoncentrowano się przy tym na 

problematyce struktury walutowej aktywów, m.in. przeprowadzając, w oparciu o 

dane historyczne porównanie jej alternatywnych wariantów pod kątem 

dochodowości oraz ryzyka. 

 

                                                                                                                                    

1 Narodowy Bank Polski, Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym 

2 Autorzy dziękują pracownikom Departamentu Operacyjno-Rachunkowego i Departamentu Operacji Zagranicznych NBP za 

pomoc przy opracowywaniu materiału. 
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WSTĘP 

 

Rezerwy dewizowe Narodowego Banku Polskiego służą zapewnieniu 

wiarygodności i stabilności finansowej kraju, w tym jego płynności płatniczej i 

bezpieczeństwa obrotu dewizowego. Wielkość i struktura rezerw dewizowych 

powinny również zapewniać możliwość skutecznej realizacji polityki pieniężnej i 

kursowej
3
.  

Zarządzając rezerwami dewizowymi NBP kieruje się dążeniem do 

maksymalizacji ich dochodowości przy zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa 

oraz niezbędnego stopnia płynności inwestowanych środków.  

Po przystąpieniu Polski do Eurosystemu nastąpi przejęcie przez rezerwy 

Europejskiego Banku Centralnego (EBC) funkcji związanych z realizacją 

polityki monetarnej i kursowej. Celowość utrzymywania rezerw dewizowych 

przez NBP będzie postrzegana wówczas głównie poprzez pryzmat źródła 

dochodów dla NBP i Budżetu Państwa (tzw. fundusz przyszłych pokoleń) oraz 

finansowania ewentualnych dalszych wpłat do EBC oraz instytucji 

międzynarodowych, a także zabezpieczenia na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Decydującym kryterium w procesie zarządzania portfelami inwestycyjnymi 

stanie się dążenie do osiągnięcia wysokiej oczekiwanej stopy zwrotu w długim 

horyzoncie, w ramach akceptowanego poziomu ryzyka finansowego, 

odzwierciedlonego poprzez przyjęty system limitów inwestycyjnych. W wyniku 

zmiany roli rezerw, udział aktywów lokowanych na najbardziej płynnych 

rynkach może ulec zmniejszeniu, co umożliwi pogłębienie procesu 

dywersyfikacji rezerw. Ze względu na działania podejmowane w ramach 

realizacji długoterminowej strategii zarządzania rezerwami, przystąpienie do 

Eurosystemu nie będzie jednak stanowiło przełomowego punktu zwrotnego dla 

zarządzania rezerwami NBP, jak miało to miejsce w przypadku banków 

centralnych tworzących Eurosystem w 1999 roku, lecz jedynie pozwoli na 

zintensyfikowanie już rozpoczętego procesu. 

Najsilniejszy wpływ na zarządzanie rezerwami dewizowymi będzie miało 

automatyczne przekształcenie części środków utrzymywanych w EUR w aktywa 

                                                                                                                                    

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2005, Nr 1, poz. 2, 

art. 52. NBP (2007), Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego 

(Streszczenie), s. 1, www.nbp.pl. 
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krajowe (tzw. portfel krajowy). Kluczową stanie się decyzja dotycząca udziału 

EUR w aktywach finansowych NBP, oddziałująca na akceptowaną ekspozycję na 

ryzyko kursowe.  

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), NBP 

stanie się jednym z narodowych banków centralnych (NBC) Eurosystemu. W 

konsekwencji będzie zobowiązany, na mocy przyjętych regulacji, do przekazania 

na rzecz EBC części rezerw dewizowych oraz wniesienia środków z tytułu 

subskrybowanego kapitału EBC, uzyskując jednocześnie prawo do 

uczestniczenia w procesie zarządzania rezerwami EBC, według zasad 

określonych przez EBC. Transfery środków do EBC nie będą jednak miały 

wpływu na realizowaną strategię inwestycyjną i nie spowodują znacznego 

zmniejszenia rezerw NBP. 

Regulacjom i wytycznym EBC dotyczącym m.in. wniesienia udziałów w kapitał 

EBC oraz przekazania na rzecz EBC aktywów rezerwowych został poświęcony 

rozdział pierwszy. W kolejnym rozdziale opisane zostały podstawowe zasady 

zarządzania rezerwami EBC. Następnie, w kontekście wpływu przystąpienia do 

UGiW na strategię zarządzania aktywami, przedstawiono doświadczenia banków 

centralnych Eurosystemu w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, obejmującym 

środki denominowane w walutach obcych, a także w euro. Ostatnia część 

opracowania wskazuje główne obszary strategii zarządzania rezerwami 

dewizowymi NBP, na które oddziaływać będzie przyjęcie euro. 

Informacje dotyczące zarządzania rezerwami dewizowymi banków centralnych 

nie są z reguły publikowane, a znaczna część regulacji EBC w tym zakresie ma 

charakter zastrzeżony. Uniemożliwiło to szczegółowe omówienie w materiale 

analizowanej problematyki i spowodowało, że przedstawiono jedynie ogólne 

zarysy skutków integracji walutowej dla procesu zarządzania rezerwami 

dewizowymi. 

 

I. TRANSFER ŚRODKÓW NA RZECZ EBC 

 

Przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej wiąże się z 

zobowiązaniami o charakterze finansowym, wynikającymi z konieczności 
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opłacenia niepokrytej kwoty udziału w kapitale EBC, przekazania odpowiedniej 

kwoty rezerw dewizowych oraz wniesienia proporcjonalnego wkładu w rezerwy 

bilansowe EBC. Prawa i obowiązki narodowych banków centralnych (NBC) w 

tym zakresie określa Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) 

i EBC
4
 (zwany dalej Statutem) oraz odpowiednie wytyczne i regulacje EBC. 

Wymienione transfery środków na rzecz EBC nie będą jednak oddziaływać na 

strategię zarządzania rezerwami dewizowymi i nie spowodują znacznego 

ograniczenia wielkości rezerw. 

  

1. WNIESIENIE NIEPOKRYTEJ KWOTY UDZIAŁU W 

KAPITALE EBC 

 

Zgodnie z artykułem 28 ust. 1 Statutu kapitał statutowy EBC ustalony został z 

chwilą jego utworzenia na 5 mld EUR, przy czym Rada Prezesów (Governing 

Council) została upoważniona do podejmowania decyzji o podwyższeniu 

kapitału. Zgodnie z art. 49 ust. 3 Statutu, kapitał EBC „ulega automatycznie 

podwyższeniu, gdy kolejne państwo członkowskie wstępuje do Unii Europejskiej 

(UE), a jego bank centralny do ESBC. Wysokość podwyższenia określa się przez 

przemnożenie obowiązującej wysokości subskrybowanego kapitału (...) przez 

stosunek wagi przystępującego narodowego banku centralnego do wagi tych 

NBC, które już są członkami ESBC, w ramach rozszerzonego klucza 

kapitałowego‖. W wyniku dostosowań związanych z poszerzeniem Unii 

Europejskiej i, w konsekwencji, przystąpieniem nowych banków do ESBC z 

dniem 1 maja 2004 r. oraz z dniem 1 stycznia 2007 r.
 5

, kapitał EBC z dniem 1 

stycznia 2007 r. osiągnął wartość 5 760,7 mln EUR. 

Udział poszczególnych banków centralnych w kapitale EBC, zgodnie z 

artykułem 29.1 Statutu, wyznaczany jest jako suma: 

 

                                                                                                                                    

4 EU (2006), Protocol (No 18) on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 

(1992), [w:] The consolidated versions of the Treaty on European Union and of the Treaty establishing the European 

Community, Official Journal of the European Union, 2006/C 321 E/01.  

5 Z dniem 1 maja 2004 r. ESBC został poszerzony o banki centralne następujących krajów: Czech (Ĉeská národní banka), 

Cypru (Central Bank of Cyprus), Estonii (Eesti Pank), Łotwy (Latvijas Banka), Litwy (Lietuvos bankas), Węgier (Magyar 

Nemzeti Bank), Malty (Bank Centrali ta’ Malta - Central Bank of Malta), Polski (Narodowy Bank Polski), Słowenii (Banka 

Slovenije), Słowacji (Národná Banka Slovenska), natomiast z dniem 1 stycznia 2007 r. o bank centralny Bułgarii (Българска 

народна банка - Bulgarian National Bank) oraz Rumunii (Banca Naţională a României).  
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    50% udziału danego Państwa Członkowskiego w ludności Wspólnoty, 

    50% udziału danego Państwa Członkowskiego w produkcie 

wewnętrznym brutto Wspólnoty.  

Udziały poszczególnych banków centralnych w kapitale są korygowane co 5 lat 

zgodnie z powyższym kluczem. Ulegają one zmianie również w momencie 

rozszerzenia UE. Po przyjęciu w 2007 roku Bułgarii i Rumunii do UE, udział 

NBP w kapitale EBC zmniejszył się z 5,1380% do 4,8748%, czemu odpowiada 

kwota 280,8 mln EUR. 

Banki centralne krajów Unii Europejskiej nie należących do Unii Gospodarczej i 

Walutowej zobowiązane są do opłacenia jedynie 7% kapitału i nie uczestniczą 

one w podziale zysku ani pokrywaniu ewentualnych strat EBC. Wraz z 

przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r., NBP stał się częścią 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych i dokonał wpłaty odpowiedniej 

części kapitału EBC, ustalonej zgodnie z kluczem subskrypcji
6
. Pozostałe 93% 

subskrybowanego kapitału EBC, odpowiadające 261,2 mln EUR (Tabela 1), 

NBP jest zobowiązany wpłacić w momencie przystąpienia Polski do strefy euro. 

Kwota ta może się zmienić w razie zmiany poziomu kapitału EBC i/lub zmiany 

udziału NBP w tym kapitale. 

 
Tabela 1. Udział NBP w kapitale Europejskiego Banku Centralnego 
(w EUR) 
 

Kapitał EBC  5 760 652 403 

Udział NBP (w %) 4,8748 

Kapitał subskrybowany NBP  280 820 283 

Kapitał opłacony (w %) 7,0000 

Kapitał opłacony 19 657 420 

Kapitał nieopłacony 261 162 863 

 
 

Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe EBC, [w:] ECB (2007), Raport Roczny EBC. 

 

                                                                                                                                    

6 Wpłata NBP na poczet kapitału EBC odpowiadała kwocie 20 013 889 EUR (całkowity udział NBP w kapitale EBC wyliczony w 

momencie przystąpienia Polski do UE wynosił 285,9 mln EUR). Po przystąpieniu do UE Bułgarii i Rumunii oraz 

towarzyszącej temu zmianie klucza kapitałowego EBC oraz wysokości subskrybowanego kapitału, nastąpiła korekta w 

kwocie opłaconej przez NBP. Według stanu na 01.01.2008 r. kwota 7% subskrybowanego kapitału wyniosła 19 657 420 

EUR. 
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2. PRZEKAZANIE REZERW DEWIZOWYCH NA RZECZ EBC 

 

Zgodnie z artykułem 30 ust. 1 Statutu, wielkość rezerw dewizowych EBC 

ustalona została z chwilą ich utworzenia na 50 mld EUR, przy czym Rada 

Prezesów została upoważniona do podejmowania decyzji dotyczących struktury 

walutowej wnoszonych rezerw oraz dalszych ewentualnych wpłat. 

Wielkość rezerw dewizowych przekazywanych przez poszczególne banki 

centralne do EBC wyliczana jest, zgodnie z art. 49 ust.1 Statutu, poprzez 

pomnożenie wyrażonej w euro wartości rezerw walutowych, które zostały już 

przekazane do EBC, przez stosunek liczby udziałów subskrybowanych przez 

dany narodowy bank centralny do liczby udziałów uprzednio wpłaconych przez 

narodowe banki centralne strefy euro.  

Kwota rezerw dewizowych, jaką miałby przekazać NBP na rzecz EBC 

wyniosłaby szacunkowo 2 864 791 833,27 EUR (Tabela 2). Wartość ta, 

wyrażona w euro, może się wahać w zależności od zmienności kursów walut i 

cen złota na rynkach światowych (podstawą kalkulacji wartości rezerw 

przekazywanych do EBC jest kwota rezerw wpłaconych przez członków UGiW 

w USD, JPY oraz w złocie, przeliczona na euro według bieżących kursów 

walutowych, z uwzględnieniem aktualnej ceny złota). 

Tabela 2. Kalkulacja kwoty rezerw dewizowych NBP do przekazania 
do EBC (dane w EUR) 
 

Rezerwy dewizowe EBC  40 958 683 648,32     

Udział NBP (w %) 4,8748 

Udział kapitału opłaconego  (w %) 69,6963 

Kwota rezerw dewizowych do przekazania 2 864 791 833,27     

 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych: Roczne sprawozdanie finansowe EBC, [w:] 

ECB (2007), Raport Roczny EBC; ECB (2007), Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2007 r. w 

sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of 

Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet 

rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego, EBC/2007/22. 

 

W strukturze rezerw dewizowych, przekazywanych do EBC przez narodowy 

bank centralny z chwilą przystąpienia do strefy euro, 85% stanowią dłużne 
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papiery wartościowe i środki pieniężne w USD i JPY, a 15% złoto monetarne. 

Struktura części walutowej przekazywanych rezerw może być, podobnie jak to 

miało miejsce w przypadku Cypru i Malty, indywidualnie uzgodniona z 

zainteresowanym bankiem centralnym.  

Ekwiwalentem za przekazane rezerwy dewizowe, zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu, 

jest należność danego banku centralnego od EBC, obliczana według takich 

samych zasad jak wartość rezerw dewizowych do przekazania, z tym, że 

podstawą kalkulacji nie jest rzeczywista kwota rezerw przekazanych, ale 

całkowita kwota tej należności przypadająca na banki centralne należące 

dotychczas do strefy euro. Należność od EBC, wyrażona w euro, czyli walucie 

krajowej, jest oprocentowana w wysokości 85% stopy stosowanej przez EBC w 

podstawowych operacjach refinansujących
7
. 

Różnica między szacunkową kwotą rezerw dewizowych, jaką NBP byłby 

zobowiązany do przekazania na rzecz EBC a należnością od EBC wyniosłaby ok. 

56,6 mln EUR i zostałaby zaliczona jako część wpłaty NBP z tytułu 

proporcjonalnego wkładu w rezerwy bilansowe EBC (Tabela 3-4).  

 
Tabela 3. Kalkulacja należności od EBC z tytułu przekazanych 
rezerw dewizowych (w EUR) 
 

Należności z tytułu rezerw ogółem  40 149 615 804,45      

Udział NBP (w %) 4,8748 

Udział kapitału opłaconego (w %) 69,6963 

Kwota należności NBP 2 808 202 833,20     

 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych: Roczne sprawozdanie finansowe EBC, [w:] 

ECB (2007), Raport Roczny EBC; ECB (2007), Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2007 r. w 

sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of 

Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet 

rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego, EBC/2007/22. 

                                                                                                                                    

7 W długim okresie dochód w wysokości 85% stopy refinansowej EBC będzie niższy niż przychody z inwestycji w papiery 

wartościowe o dłuższym terminie zapadalności, stanowiące podstawowe spektrum inwestycyjne NBP,. W poszczególnych 

latach różnica ta może być natomiast zarówno ujemna, jak i dodatnia – w zależności od warunków rynkowych.  
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Tabela 4. Różnica między szacunkową kwotą rezerw dewizowych, 
jaką NBP byłby zobowiązany do przekazania na rzecz EBC, a kwotą 
należności od EBC (w EUR) 
 

Kwota rezerw dewizowych do przekazania do EBC 2 864 791 833,27     

Kwota należności NBP 2 808 202 833,20     

Różnica (nadwyżka przekazanych rezerw dewizowych) 56 589 000,07     

  

Źródło: Obliczenia własne. 

 

Na Wykresie 1 porównane zostały kwoty należności narodowych banków 

centralnych strefy euro z tytułu rezerw dewizowych przekazanych EBC oraz 

teoretyczne kwoty należności pozostałych banków centralnych krajów UE z 

tytułu rezerw dewizowych, jakie zostałyby przekazane przez te banki do EBC w 

przypadku ich przystąpienia do strefy euro.  

 
Wykres 1. Wysokość należności banków centralnych krajów UE z 
tytułu rezerw dewizowych przekazywanych do EBC 
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Źródło: Obliczenia własne w oparciu o Roczne sprawozdanie finansowe EBC, [w:] ECB (2007), 

Raport Roczny EBC. 

Uwaga: Kolorem żółtym oznaczono kraje, których banki centralne jeszcze nie przystąpiły do 

Eurosystemu. 
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3. WNIESIENIE PROPORCJONALNEGO WKŁADU W 

REZERWY BILANSOWE EBC 

 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 Statutu, bank centralny, którego derogacja została 

uchylona wraz z wejściem do strefy euro, uczestniczy w tworzeniu rezerw 

bilansowych EBC, zasobów EBC równoważnych rezerwom oraz w kwocie, która 

ma zostać dodana do rezerw i zasobów odpowiadających saldu rachunku zysków 

i strat z 31 grudnia roku poprzedzającego uchylenie derogacji.  

Rezerwy bilansowe EBC tworzone są na pokrycie strat, na jakie narażony jest 

EBC, z tytułu ryzyka kursowego, stopy procentowej i zmian ceny złota. 

Wielkość rezerw bilansowych EBC może podlegać wahaniom m.in. w zależności 

od kształtowania się różnic z aktualizacji wyceny, wyniku finansowego EBC, czy 

też z uwagi na coroczną weryfikację ich poziomu na podstawie przeprowadzanej 

przez EBC oceny ryzyka.  

Kwota, jaką bank centralny jest zobowiązany wpłacić, wynika z pomnożenia 

sumy rezerw bilansowych EBC przez stosunek liczby udziałów 

subskrybowanych przez dany bank centralny w kapitale EBC do liczby udziałów 

subskrybowanych uprzednio wpłaconych przez inne banki centralne. W 

przypadku NBP, szacunkowa wysokość tej kwoty na dzień 01.01.2008 r. wynosi 

561 555 017,34 EUR (Tabela 5). 

 
Tabela 5. Kalkulacja udziału NBP w rezerwach bilansowych EBC (w 
EUR) 
 

Rezerwa na ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko 

zmian ceny złota 
2 668 758 313,00 

Różnice z aktualizacji wyceny 6 169 009 571,00 

Rezerwy bilansowe EBC ogółem 8 837 767 884,00 

Udział NBP (w %) 4,8748 

Udział kapitału opłaconego (w %) 69,6963 

Wkład NBP w rezerwy bilansowe EBC 618 144 017,41     

Nadwyżka przekazanych rezerw dewizowych
1
 56 589 000,07     

Wkład NBP w rezerwy bilansowe EBC pomniejszony o 

nadwyżkę przekazanych rezerw dewizowych 
561 555 017,34 

 

                                                 
1
 Por. Tabela 4. Różnica między szacunkową kwotą rezerw dewizowych, jaką NBP byłby zobowiązany do 

przekazania na rzecz EBC, a kwotą należności od EBC.  
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Źródło:Obliczenia własne w oparciu o Roczne sprawozdanie finansowe EBC, [w:] ECB (2007), 

Raport Roczny EBC. 

 

4. CAŁKOWITE ZOBOWIĄZANIA NBP WOBEC EBC 

 

Całkowite zobowiązania NBP wobec EBC, które byłyby wymagalne w razie 

przystąpienia Polski do UGiW są szacowane na ok. 3,7 mld EUR (według 

danych na dzień 01.01.2008 r.).  

 
Tabela 6. Zobowiązania finansowe NBP związane z przystąpieniem 
do UGiW (w EUR) 
 

Uzupełnienie wpłat na poczet udziału w kapitale EBC 261 162 863,49 

Kwota rezerw dewizowych do przekazania do EBC 2 864 791 833,27 

Wkład NBP w rezerwy bilansowe EBC pomniejszony o 

nadwyżkę przekazanych rezerw dewizowych 
561 555 017,34 

Ogółem 3 687 509 714,10 

 
 

Źródło: Obliczenia własne. 

Obecny poziom oficjalnych aktywów rezerwowych NBP
8
 (ok. 44,7 mld EUR na 

dzień 31.12.2007 r.) sprawia, że ich uszczuplenie w wyniku transferów do EBC 

nie będzie znaczne (ok. 8%)
9
 i nie wpłynie na realizowaną strategię 

inwestycyjną.  

                                                                                                                                    

8 Zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, do oficjalnych aktywów rezerwowych zalicza się łatwo 

rozporządzalne, płynne aktywa zagraniczne będące w posiadaniu banku centralnego. Kategoria ta obejmuje złoto 

monetarne, specjalne prawa ciągnienia (SDR), pozycję rezerwową w MFW, aktywa w walutach obcych, głównie w formie 

papierów wartościowych, lokat i gotówki, IMF (1993), art. 424. 

9 W przypadku pozostałych krajów członkowskich Eurosystemu, udział środków przekazanych do EBC w oficjalnych 

aktywach rezerwowych mieścił się w granicach 3-18% (z wyjątkiem Luksemburga, który przed przystąpieniem do 

Eurosystemu utrzymywał niewielkie rezerwy dewizowe i w związku z tym udział ten wyniósł w jego przypadku 80%). Mniej 

niż 8% aktywów rezerwowych przekazały do EBC: Cypr (3%), Słowenia (4%), Austria oraz Irlandia (po 7%). Największym 

udziałem środków przekazanych do EBC w aktywach rezerwowych charakteryzowały się Włochy (18%). 

Obliczenie w/w udziałów przeprowadzono w oparciu o dane EBC dotyczące środków przekazanych przez poszczególne 

banki centralne oraz opublikowany przez Eurostat (a w przypadku Słowenii – przez bank centralny) poziom oficjalnych 

aktywów rezerwowych na ostatni dzień roku poprzedzającego przystąpienie danego kraju do Eurosystemu. Ze względu na 

brak danych zestawienie nie obejmuje Malty. 



V SKUTKI INTEGRACJI WALUTOWEJ DLA PROCESU ZARZĄDZANIA REZERWAMI DEWIZOWYMI 

W NBP 

 239 

Wykres 2. Oficjalne aktywa rezerwowe NBP w latach 1999-2007 
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Źródło: NBP. 

 

Członkostwo w Eurosystemie daje prawo do udziału w podziale zysku EBC, ale 

również rodzi obowiązek pokrywania ewentualnych strat – proporcjonalnie do 

udziału w kapitale EBC (artykuł 33 Statutu). Ponadto, wartość rezerw 

dewizowych przekazanych do EBC zostanie zrekompensowana odpowiadającą 

jej, chociaż nie identyczną, wierzytelnością wolną od ryzyka kursowego i 

przynoszącą stały dochód w wysokości 85% stopy stosowanej przez EBC w 

podstawowych operacjach refinansujących.  

 

II. ZARZĄDZANIE REZERWAMI DEWIZOWYMI EBC10 

 

Rezerwy dewizowe EBC są jednym z dwóch komponentów rezerw Eurosystemu. 

Zostały one utworzone w wyniku transferów części rezerw dewizowych 

narodowych banków centralnych Eurosystemu do EBC. Na ich wielkość 

oddziałuje również realizowana polityka inwestycyjna. Drugim elementem 

rezerw dewizowych Eurosystemu są środki utrzymywane przez narodowe banki 

centralne strefy euro.  

                                                                                                                                    

10 ECB (2006), Portfolio management at the ECB, [w:] Monthly Bulletin, 04/2006, s. 75-86 oraz ECB (1999-2007) Raporty 

roczne EBC. 
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Na koniec 2007 r. łączne rezerwy Eurosystemu wynosiły równowartość ok. 347 

mld euro, przy czym ok. 138 mld euro stanowiły waluty obce. Pozostałą kwotę, 

ok. 209 mld euro, stanowiły złoto
11

, SDR-y oraz środki MFW
12

.  

W tej części opracowania przedstawione zostały podstawowe zasady zarządzania 

rezerwami walutowymi EBC, a w szczególności podział kompetencji pomiędzy 

EBC a narodowymi bankami centralnymi w tym zakresie. Wskazano tym samym 

zadania, jakie potencjalnie będą stały przed NBP po przystąpieniu do 

Eurosystemu. 

Kwestie dotyczące zarządzania rezerwami walutowymi narodowych banków 

centralnych Eurosystemu zostały omówione w dalszej części materiału.  

 

1. PORTFELE INWESTYCYJNE EBC  

 

Europejski Bank Centralny zarządza trzema portfelami inwestycyjnymi: 

portfelem rezerw dewizowych, portfelem funduszy własnych oraz portfelem 

stanowiącym fundusz emerytalny EBC.  

Największym z nich jest portfel rezerw dewizowych. Wartość oficjalnych 

aktywów rezerwowych EBC na koniec 2007 r. wynosiła 39,8 mld EUR, z czego 

równowartość 29,1 mld EUR stanowiły waluty obce, tj. dolar amerykański i jen 

japoński, natomiast pozostałe 10,7 mld EUR obejmowało złoto i SDR-y. Na 

koniec 2007 r. udział dolara amerykańskiego w portfelu rezerw walutowych 

wynosił 79,7%, natomiast jena japońskiego – 20,3%.  

Celem utrzymywania rezerw walutowych EBC jest zapewnienie, by w razie 

konieczności Eurosystem posiadał wystarczającą ilość płynnych środków do 

przeprowadzenia walutowych operacji interwencyjnych
13

. Jednocześnie 

posiadane przez EBC rezerwy walutowe nie wyczerpują limitu środków, jakie 

                                                                                                                                    

11 Ze względu na swoją charakterystykę (brak ryzyka kredytowego, trwałość i niezniszczalność, zabezpieczenie przed 

spadkiem siły nabywczej walut, efekt dywersyfikacji rezerw) złoto stanowi istotny składnik rezerw dewizowych. W 

przypadku EBC udział złota w rezerwach dewizowych, według danych World Gold Council, osiągnął w styczniu 2008 ok. 

26,7% (ze względu na istotny wzrost ceny złota), natomiast dla poszczególnych NBC kształtował się w przedziale od 3,8% 

(Central Bank of Malta) do 90,7% (Banco de Portugal). EBC oraz znaczna część NBC nie inwestuje posiadanego złota na 

rynku. Ze względu na specyfikę rynku możliwości inwestycji w złocie są ograniczone i w praktyce sprowadzają się głównie 

do lokat międzybankowych.  

12 Źródło: ECB, http://www.ecb.int/stats/external/reserves/html/index.en.html. 

13 Scheller H. K. (2006), s. 95; por. ECB (2006), Portfolio management at the ECB, [w:] Monthly Bulletin, 04/2006, s. 75. 
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mogą być użyte do przeprowadzenia interwencji walutowych. Zgodnie z art. 30 

ust. 4 Statutu, narodowe banki centralne Eurosystemu są bowiem zobowiązane 

do wpłacenia dodatkowych kwot do puli rezerw dewizowych EBC w razie 

takiego zapotrzebowania ze strony EBC (further calls). Wielkość oraz warunki 

dodatkowych wpłat ze strony banków centralnych określane są przez Radę 

Prezesów EBC (Governing Council). Rada UE (Council of the European Union) 

przyjęła rekomendowaną przez EBC regulację odnoszącą się do further calls
14

, 

określając górny limit dodatkowych wpłat na rzecz EBC na równowartość 50 

mld EUR (art. 2. ust. 1). Ponadto, EBC może dokonać operacji interwencyjnych, 

finansując je poprzez zastosowanie swapów walutowych
15

.  

Drugim pod względem wielkości portfelem są fundusze własne EBC. Portfel ten 

składa się z wpłaconej przez narodowe banki centralne części subskrybowanego 

kapitału EBC oraz ze środków wchodzących w skład ogólnego funduszu 

rezerwowego, rezerwy na wypadek ryzyka kursowego, ryzyka stóp 

procentowych i ryzyka zmiany ceny złota. W skład tego portfela wchodzą 

wyłącznie aktywa denominowane w euro, których wartość rynkowa na koniec 

2007 r. wynosiła ok. 9,3 mld EUR.  

Portfel funduszy własnych służy generowaniu przychodów na pokrycie kosztów 

operacyjnych. Ponadto, stanowi on zabezpieczenie EBC na wypadek możliwych 

strat. Celem zarządzania tym portfelem jest osiąganie dochodowości 

przewyższającej w dłuższym okresie średni poziom podstawowej stopy 

refinansowej EBC. Mandat do zarządzania nim został udzielony komórce 

inwestycyjnej EBC (Investment Division). 

Ostatnim, najmniejszym portfelem EBC jest fundusz emerytalny obejmujący 

środki przeznaczone na zabezpieczenie emerytalne pracowników EBC. Celem 

zarządzania tym portfelem jest maksymalizacja wartości aktywów funduszu przy 

ograniczaniu ryzyka jej spadku poniżej wartości zobowiązań, wynikających z 

zabezpieczenia emerytalnego. Wartość godziwa aktywów funduszu 

emerytalnego EBC na koniec 2007 r. wynosiła 229,8 mln EUR. Portfel 

zarządzany jest przez instytucję zewnętrzną (external asset manager), wybraną 

przez EBC.  

                                                                                                                                    

14 EU (1999), Council Regulation (EC) concerning further calls of foreign reserve assets by the European Central Bank, [w:] 

European Central Bank recommendation for a Council Regulation (EC) concerning further calls of foreign reserve assets by 

the European Central Bank, Official Journal of the European Communities, 1999/C 269/08. 

15 ECB (2006), Portfolio management at the ECB, [w:] Monthly Bulletin, 04/2006, s. 75.  
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2. ZARZĄDZANIE REZERWAMI WALUTOWYMI EBC 

 

Zarządzając rezerwami walutowymi EBC dąży do maksymalizacji 

dochodowości, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności aktywów 

inwestycyjnych. Ograniczenia te są odzwierciedleniem funkcji spełnianej przez 

rezerwy walutowe EBC. Tym samym cele, jakimi kieruje się EBC, zarządzając 

rezerwami walutowymi, to w kolejności ich ważności: płynność, bezpieczeństwo 

i dochodowość
16

.  

Kluczową kwestią dotyczącą procesu zarządzania rezerwami walutowymi EBC 

jest podział kompetencji pomiędzy EBC oraz NBC (Tabela 7). Główne zadania, 

takie jak określanie strategii inwestycyjnej, zarządzanie ryzykiem, czy też część 

działań z zakresu rachunkowości, prowadzone są w sposób scentralizowany 

przez EBC. W szczególności, na EBC spoczywa odpowiedzialność za określanie 

założeń strategii inwestycyjnej odzwierciedlonych w parametrach portfeli 

modelowych (tj. benchmarku strategicznego, czy też benchmarku taktycznego), 

stanowiących również punkt odniesienia przy analizie efektywności zarządzania 

rzeczywistymi portfelami inwestycyjnymi. Zatwierdzany przez Radę Prezesów 

EBC benchmark strategiczny definiuje długoterminową strategię inwestycyjną, 

natomiast benchmark taktyczny odzwierciedla krótkookresowe oczekiwania 

inwestycyjne. Mandat do ustalania benchmarku taktycznego dla portfela dolara 

amerykańskiego i jena japońskiego został przyznany Komitetowi 

Inwestycyjnemu EBC (Investment Committee). Jego parametry są następnie 

zatwierdzane przez Zarząd EBC (Executive Board).  

Ponadto, w sposób scentralizowany ustalane są limity inwestycyjne, 

dopuszczalne instrumentarium inwestycyjne, czy też listy kontrahentów. Limity 

inwestycyjne, w szczególności dopuszczalne przedziały wahań parametrów 

portfela inwestycyjnego względem przyjętego benchmarku taktycznego, 

wyznaczają zakres aktywnej polityki inwestycyjnej. 

Większość zadań operacyjnych związanych z bieżącą realizacją polityki 

inwestycyjnej (w tym z bieżącym zarządzaniem ryzykiem inwestycyjnym) oraz 

zawieraniem transakcji (front and back office tasks) jest natomiast 

                                                                                                                                    

16 ECB (2000), Foreign exchange reserves and operations of the Eurosystem, [w:] Monthly Bulletin, 01/2000, s. 53. 
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zdecentralizowana i wykonywana przez poszczególne banki centralne. Każdy z 

nich działa przy tym jako agent na rzecz EBC. 

Tabela 7. Zakres odpowiedzialności EBC i NBC w procesie 
zarządzania rezerwami EBC 
 

Zadania EBC NBC 

Decyzje inwestycyjne     

Bieżąca realizacja polityki inwestycyjnej    

Płatności:   

Generowanie i uzgadnianie potwierdzeń    

Instrukcje dla powierników i korespondentów    

Uzgadnianie:   

System zarządzania portfelem/wyciągi z rachunków pomocniczych     

Wyciągi z rachunków pomocniczych /księgi rachunków    

Rachunkowość    

Ewidencja transakcji i system zarządzania ryzykiem   o xxx 

Zarządzanie ryzykiem (analiza dochodowości, limity, kontrahenci)    

Zasady zarządzania rezerwami   Komitet ESBC 

  

Źródło: Portfolio management at the ECB, [w:] Monthly Bulletin, 04/2006, s.78. 

Uwaga: Symbole oznaczają:  

 pełną odpowiedzialność, 

o odpowiedzialność w zakresie powierzonych środków. 

 

Do 2005 r. każdy bank centralny był zobowiązany do zarządzania przyznaną mu, 

według klucza subskrypcji kapitału, częścią rezerw walutowych EBC. Każdy z 

banków zarządzał przy tym dwoma portfelami: portfelem dolara amerykańskiego 

i jena japońskiego.  

Zgodnie ze zmienionymi z dniem 1 stycznia 2006 r. zasadami regulującymi 

zarządzanie rezerwami EBC, banki centralne Eurosystemu mają możliwość 

swobodnego decydowania o tym, czy chcą zarządzać przyznaną im częścią 

rezerw walutowych EBC. Te z banków, które zrezygnują z tego mandatu, 

zachowują możliwość uczestniczenia w określaniu strategii zarządzania 

rezerwami walutowymi EBC, w tym m.in. w pracach nad przygotowywaniem 

benchmarków bądź określaniem dopuszczalnego instrumentarium 

inwestycyjnego. Mogą one również zmienić podjętą decyzję i rozpocząć aktywne 

zarządzanie portfelem inwestycyjnym. 

Banki, które zdecydują się aktywnie zarządzać rezerwami walutowymi EBC, 

mają możliwość wyboru jednego z dwóch portfeli inwestycyjnych – mogą 
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specjalizować się w zarządzaniu portfelem dolara amerykańskiego albo jena 

japońskiego. Jedynie dwóm bankom centralnym, mianowicie Banque de France 

oraz Deutsche Bundesbank, został przyznany mandat do zarządzania dwoma 

portfelami (Tabela 8). Banki mają możliwość zmiany portfela inwestycyjnego co 

trzy lata (lub jeśli zajdzie taka potrzeba). Pula środków, jaka jest zarządzana 

przez każdy z banków, stanowi pochodną wielkości klucza subskrypcji kapitału. 

Tabela 8. Alokacja portfeli USD i JPY (stan na 31.01.2006 r.) 
 

Portfel dolara amerykańskiego w mln USD 

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique 1 398 

Deutsche Bundesbank 11 039 

Bank of Greece 1 040 

Banco de España 4 262 

Banque de France 7 765 

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 505 

Banca d´Italia 7 153 

Banque centrale du Luxembourg 121 

  

Portfel jena japońskiego w mln JPY 

Deutsche Bundesbank 62 800 

Banque de France 44 200 

De Nederlandsche Bank 251 000 

Oesterreichische Nationalbank 130 700 

Banco de Portugal 110 900 

Suomen Pankki - Finlands Bank 81 000 

 
 

Źródło: Portfolio management at the ECB, [w:] Monthly Bulletin, 04/2006, s.78  

 

Przyjęty model zarządzania rezerwami daje również bankom możliwość 

połączenia działań operacyjnych, związanych z aktywnym zarządzaniem 

przyznaną im częścią rezerw walutowych EBC, poprzez utworzenie wspólnego 

portfela inwestycyjnego (tzw. pooling). Wszystkie banki decydujące się na 

połączenie środków rezerwowych ponoszą wspólnie jednakową 

odpowiedzialność za wyniki zarządzania. Podejście takie pozwala na stworzenie 

większego portfela inwestycyjnego, umożliwiającego bardziej efektywną 

realizację polityki inwestycyjnej (na połączenie środków decydowały się banki 

centralne o niskim udziale w kluczu subskrypcji). Od stycznia 2007 r. działania 

operacyjne w zakresie zarządzania rezerwami połączyły Banka Slovenije i 

Banque Centrale du Luxembourg. Kolejne połączone portfele zostały utworzone 

w styczniu 2008 r., gdy pooling stworzyły Central Bank of Cyprus z Bank of 
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Greece oraz Bank Ċentrali ta’ Malta (Central Bank of Malta) z Central Bank 

and Financial Services Authority of Ireland.  

Wprowadzone nowe reguły mają na celu zwiększenie efektywności 

zdecentralizowanego zarządzania rezerwami walutowymi EBC. 

 
Tabela 9. Zmiany zasad zarządzania rezerwami EBC 
 

Formuła obowiązująca do 31.12.2005 r. Formuła obowiązująca od 01.01.2006 r. 

 Wszystkie NBC zarządzają rezerwami walutowymi 

EBC 

 Decyzja NBC o przystąpieniu do aktywnego 

zarządzania rezerwami EBC 

  Możliwość utworzenia wspólnego portfela 

 Każdy NBC zarządza dwoma portfelami (USD i JPY) 

– łącznie 24 portfele 

 Wybór jednego portfela walutowego (nie 

dotyczy banków centralnych Niemiec i Francji) 

 Wielkość portfela uzależniona od udziału w kluczu 

subskrypcji kapitału 

 Wielkość portfela uzależniona od udziału w 

kluczu subskrypcji kapitału 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Określając instrumentarium inwestycyjne, EBC bierze pod uwagę gotowość 

operacyjną poszczególnych banków centralnych do jego wykorzystywania w 

prowadzonej polityce inwestycyjnej (Tabela 10). W skład portfeli 

inwestycyjnych wchodzą przede wszystkim papiery wartościowe o stałym 

kuponie (bills, bonds) oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przy doborze 

emitentów papierów wartościowych EBC kieruje się zasadami bezpieczeństwa i 

płynności. Do kręgu papierów wartościowych emitowanych przez 

kwalifikowanych emitentów należą m.in. amerykańskie i japońskie papiery 

skarbowe, papiery wartościowe wybranych agencji rządowych, organizacji 

międzynarodowych i ponadnarodowych, w których członkowie państw UE nie są 

dominującymi akcjonariuszami. Realizując politykę inwestycyjną banki 

centralne mogą stosować również wybrane instrumenty pochodne. 
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Tabela 10. Instrumentarium inwestycyjne wykorzystywane w 
zarządzaniu rezerwami EBC 
 

Instrument/Waluta USD JPY 

DEPOSITS  
REVERSE REPO                                                             

MANUAL SECURITIES LENDING 
  

GOVERNMENT BONDS & BILLS   
STRIPS   

AGENCIES   

SUPRANATIONALS   
FX SWAP                                                                                             
INTEREST RATE SWAP   
BOND & INTEREST RATE FUTURE   
ASL PROGRAM planowane na 2008 r.   

 
 

Źródło: EBC. 

 

Dotychczas żaden z NBC nie zrezygnował z prawa do aktywnego zarządzania 

częścią rezerw walutowych EBC, traktując tę decyzję jako istotny czynnik 

oddziałujący na reputację. W momencie przystąpienia do Eurosystemu również 

NBP powinien wziąć odpowiedzialność za zarządzanie przysługującym mu 

portfelem inwestycyjnym. 

W związku z relatywnie wysokim udziałem Polski w kluczu kapitałowym, 

wielkość portfela powstałego ze środków przekazywanych do rezerw 

dewizowych EBC przez Narodowy Bank Polski zapewni możliwość efektywnej 

realizacji polityki inwestycyjnej. Będzie ona determinowana poprzez parametry 

benchmarku opracowanego przez EBC, gdyż decyzje dotyczące strategicznej 

alokacji aktywów określają ponad 90% dochodowości oraz zmienności portfela.  

Jednocześnie odchylenia parametrów portfela (np. modified duration) od 

przyjętego benchmarku taktycznego, aktywne pozycje względem krzywej 

dochodowości, czy też wybór emisji w ramach akceptowanego instrumentarium 

inwestycyjnego, będą pozwalały na osiągnięcie wyższej dochodowości niż w 

portfelu benchmarkowym. NBP będzie ponosił odpowiedzialność za 

efektywność zarządzania rezerwami w ramach przyznanych limitów 

inwestycyjnych, wyznaczaną poprzez porównanie dochodowości portfela 

inwestycyjnego oraz stopy zwrotu przyjętego na dany okres benchmarku 

taktycznego. Będzie przysługiwało mu prawo do udziału w dochodach z 

inwestycji rezerw walutowych, połączone jednak z obowiązkiem uczestniczenia 
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w pokrywaniu ewentualnych strat – w wysokości proporcjonalnej do udziału 

Polski w kluczu kapitałowym.  

Narodowy Bank Polski jest przygotowany do zarządzania częścią rezerw 

walutowych EBC. Zarządzający portfelami inwestycyjnymi NBP posiadają 

doświadczenie inwestycyjne na rynkach większości instrumentów 

denominowanych w USD, stanowiących spektrum inwestycyjne przyjęte przez 

EBC. Planowane rozszerzanie instrumentarium inwestycyjnego uwzględnia 

pozostałe z nich. Również na rynku japońskim dokonywane były inwestycje 

lokacyjne, chociaż na znacznie mniejszą skalę. 

Od roku 2004 do ewidencji oraz rozliczania transakcji, a także pomiaru ryzyka i 

analizy dochodowości zarządzania rezerwami, NBP wykorzystuje system 

informatyczny stosowany również przez EBC, będąc prekursorem lub 

projektodawcą licznych rozwiązań zaimplementowanych w ostatnich latach. 

NBP aktywnie uczestniczy również w pracach grupy roboczej powołanej z 

inicjatywy EBC, odpowiedzialnej za rozwój funkcjonalności tego systemu.  

 

III. ZARZĄDZANIE PORTFELAMI INWESTYCYJNYMI 

  NARODOWYCH BANKÓW CENTRALNYCH EUROSYSTEMU –  

  DOŚWIADCZENIA WYBRANYCH NBC 

 

Mimo przejęcia przez EBC zadań związanych z realizacją polityki kursowej, 

żaden z narodowych banków centralnych Eurosystemu nie zrezygnował z 

utrzymywania aktywów finansowych. Łączna wielkość środków zarządzanych 

przez NBC utrzymywała się na stabilnym poziomie do 2004 roku, po czym 

nastąpił jej sukcesywny wzrost (Wykres 3).  
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Wykres 3. Aktywa finansowe banków centralnych Eurosystemu17 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z raportów rocznych banków centralnych 

Eurosystemu. 

 

Zmiana roli rezerw wywarła istotny wpływ na realizowaną strategię 

inwestycyjną NBC, umożliwiając zmianę struktury walutowej aktywów 

finansowych oraz podejmowanie działań nakierowanych na podwyższenie ich 

dochodowości. Poniżej przedstawione zostały główne tendencje w zarządzaniu 

portfelami inwestycyjnymi NBC. 

 

1. OGRANICZENIA W ZARZĄDZANIU REZERWAMI NBC18 

 

Mając na uwadze zapewnienie spójności strategii inwestycyjnych NBC z 

realizowaną polityką kursową Eurosystemu, EBC wprowadził regulacje 

dotyczące wybranych transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami 

dewizowymi będącymi w posiadaniu narodowych banków centralnych 

Eurosystemu. 

                                                                                                                                    

17 Definicje pojęć: portfel rezerw walutowych, portfel eurowy oraz portfel Ofa przedstawiono w dalszej części opracowania.  

18 W materiale przedstawiono jedynie te z ograniczeń inwestycyjnych określonych przez EBC, o których informacje zostały 

opublikowane. Znaczna część regulacji EBC w tym zakresie ma natomiast charakter zastrzeżony i z tego względu nie 

została uwzględniona w analizie. O niektórych z przyjętych ograniczeń informowane są wyłącznie państwa członkowskie 

Eurosystemu. 
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Operacje walutowe związane z zarządzaniem rezerwami podlegają 

ograniczeniom, zawartym w art. 31 Statutu. Wyjątek stanowią transakcje 

walutowe, będące wypełnieniem zobowiązań wobec organizacji 

międzynarodowych, takich jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) 

czy MFW. Zgodnie z art. 31.2 Statutu, „wszelkie inne operacje związane z 

rezerwami walutowymi, które pozostają w krajowych bankach centralnych po 

transferach określonych w artykule 30, oraz transakcje dokonywane przez 

Państwa Członkowskie ich walutowymi kapitałami obrotowymi
19

, powyżej 

pewnej granicy ustalonej w ramach artykułu 31.3 Statutu, podlegają 

zatwierdzeniu przez EBC w celu zagwarantowania spójności z polityką kursów 

walutowych i polityką pieniężną Wspólnoty‖. Granica, o której mowa w art. 31.2 

Statutu jest określana przez Radę Prezesów w formie wytycznych dla banków 

centralnych Eurosystemu. Ograniczenie to odnosi się wyłącznie do transakcji 

walutowych, które mogą mieć wpływ na kursy walutowe czy też na stan 

krajowej płynności
20

. Natomiast wszelkie operacje inwestycyjne narodowych 

banków centralnych Eurosystemu na zagranicznych rynkach finansowych nie 

podlegają wcześniejszej autoryzacji EBC
21

.  

Ograniczenia w zarządzaniu rezerwami NBC dotyczą nabywania przez nie 

dłużnych papierów wartościowych sektora publicznego w formie zakupu 

bezpośredniego, tj. na rynku pierwotnym
22

. Zgodnie z art. 101 ust. 1 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zarówno EBC, jak i NBC, nie mogą 

nabywać na rynku pierwotnym dłużnych papierów wartościowych emitowanych 

przez sektor publiczny strefy euro
23

. NBC Eurosystemu mogą jednak nabywać na 

rynku pierwotnym dłużne papiery wartościowe emitowane przez sektor 

publiczny państw UE, które nie są członkami UGiW, o ile zakup tych papierów 

                                                                                                                                    

19„Walutowe kapitały obrotowe oznaczają zapasy aktywów denominowane w jakiejkolwiek jednostce rozliczeniowej lub 

walucie innej niż EUR, które są utrzymywane przez organy publiczne uczestniczących Państw Członkowskich bezpośrednio 

lub za pośrednictwem ich przedstawicieli”, Wytyczne EBC z dnia 23 października 2003 r. dla transakcji uczestniczących 

Państw Członkowskich z udziałem walutowych kapitałów obrotowych na podstawie art. 31.3 Statutu Europejskiego 

Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2003/12), art. 1.  

20 Scheller H. K. (2006), s. 96. 

21 Ibidem, s. 96-97. 

22EU (2006), The consolidated version of the Treaty establishing the European Community, art. 101, [w:] The consolidated 

versions of the Treaty on European Union and of the Treaty establishing the European Community, Official Journal of the 

European Union, 2006/C 321 E/01. 

23 Zgodnie z art. 101 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przepis ten nie dotyczy publicznych instytucji 

kredytowych.  
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wartościowych związany jest wyłącznie z zarządzaniem ich rezerwami 

walutowymi
24

. 

Ponadto, Umowa o aktywach finansowych netto nie związanych z polityką 

pieniężną (Agreement on Net Financial Assets not Relating to Monetary Policy, 

ANFA), zawarta 23 stycznia 2003 roku przez banki centralne strefy euro oraz 

EBC, określa zasady zwiększania aktywów finansowych netto narodowych 

banków centralnych w powiązaniu z pożądanym poziomem płynności. Zastąpiła 

ona porozumienie zawarte przez Radę Prezesów w listopadzie 1998 roku, 

zgodnie z którym wartość portfeli NBC utrzymywana była na ustalonym, 

historycznym poziomie, natomiast wybrane pozycje walutowe mogły być 

dostosowywane w ograniczonym zakresie.  

 

2. STRATEGIA INWESTYCYJNA NBC 

 

W momencie przystąpienia do Eurosystemu część rezerw walutowych 

narodowych banków centralnych denominowana w EUR stała się portfelem 

aktywów krajowych (tzw. portfel krajowy). Zmiany w strukturze aktywów 

bilansowych zostały w uproszczeniu przedstawione na Schemacie 1. 

 

                                                                                                                                    

24 ECB (1993), Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the 

prohibitions referred to in Articles 104 and 104b (1) of the Treaty, art. 2. 
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Schemat 1. Zmiany struktury aktywów NBC po przystąpieniu do 
Eurosystemu 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Środki utrzymywane w euro nie stanowią rezerw w tradycyjnym rozumieniu
25

. 

Nie kreują one natomiast otwartej pozycji walutowej, a w konsekwencji również 

ekspozycji na ryzyko walutowe. W związku z tym określenie udziału rezerw 

walutowych oraz portfela krajowego stanowi jedną z kluczowych decyzji 

dotyczących zarządzania aktywami finansowymi NBC.
26

. 

Na podstawie danych bilansowych narodowych banków centralnych 

Eurosystemu przeprowadzona została analiza, której celem jest pokazanie zmian 

w udziałach portfela rezerw walutowych oraz aktywów denominowanych w 

euro, jakie dokonały się od momentu wstąpienia tych banków do strefy euro do 

końca 2006 r.  

 

                                                                                                                                    

25 Zgodnie z przytoczoną definicją MFW, do rezerw zaliczane są waluty obce, złoto oraz SDR-y, por. przypis  

nr 8 w rozdziale I.4. 

26 Zagadnienie to jest szczególnie istotne w związku z wielkością otwartej pozycji generowanej przez rezerwy dewizowe w 

strukturze bilansów banków centralnych. 

W myśl obowiązujących w ramach Eurosystemu zasad księgowych, w tym tzw. zasady ostrożności, niezrealizowane 

przychody z wyceny kursowej oraz cenowej nie są uznawane za przychód, ale są księgowane jako różnice z wyceny w 

pasywach bilansu, natomiast niezrealizowane koszty obciążają wynik finansowy banku centralnego.  

Por. ECB (1999), Consolidated opening financial statement of the European System of Central Banks (Eurosystem) as at 1 

January 1999 (press release), www.ecb.int. 
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STRUKTURA WALUTOWA AKTYWÓW FINANSOWYCH 

 

Przekrojową analizę portfeli inwestycyjnych banków centralnych 

przeprowadzono w oparciu o informacje dotyczące poszczególnych pozycji ich 

bilansów, zawarte w raportach rocznych za okres 1999-2006. W badaniu 

uwzględniono banki centralne następujących krajów: Austrii (Oesterreichische 

Nationalbank), Belgii (Nationale Bank van België / Banque Nationale de 

Belgique), Finlandii (Suomen Pankki – Finlands Bank), Francji (Banque de 

France), Grecji (Bank of Greece), Hiszpanii (Banco de España), Holandii (De 

Nederlandsche Bank), Irlandii (Central Bank and Financial Services Authority of 

Ireland), Luksemburga (Banque Centrale du Luxembourg), Niemiec (Deutsche 

Bundesbank), Portugalii (Banco de Portugal) oraz Włoch (Banca d´Italia). 

Dla celów analizy zdefiniowano cztery pojęcia: portfel rezerw walutowych, 

portfel eurowy, portfel inwestycyjny ogółem oraz portfel Ofa.  

Przyjęto, że za portfel rezerw walutowych uważa się: 

 

    należności denominowane w walutach obcych od nierezydentów strefy 

euro, 

    należności denominowane w walutach obcych od rezydentów strefy 

euro.  

 

Portfel eurowy (portfel aktywów inwestycyjnych denominowanych w euro) 

obejmuje: 

 

    należności denominowane w EUR od nierezydentów strefy euro, 

    papiery wartościowe denominowane w EUR emitowane przez 

rezydentów strefy euro
27

. 

                                                                                                                                    

27 W wypadku Central Bank and Financial Services Authority of Ireland jako odpowiednik portfela eurowego i portfela 

rezerw walutowych przyjęto prezentowaną przez ten bank w raportach rocznych strukturę walutową aktywów 

inwestycyjnych w podziale na aktywa denominowane w EUR i aktywa denominowane w walutach obcych, natomiast w 

wypadku Deutsche Bundesbank przyjęto, że portfel eurowy jest odpowiednikiem portfela Ofa.  
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Portfel inwestycyjny ogółem stanowi sumę portfela rezerw walutowych oraz 

portfela eurowego.  

Portfel Ofa to portfel aktywów inwestycyjnych z reguły odpowiadający pozycji 

Other financial assets
28

. W dominującym stopniu aktywa te są utrzymywane w 

euro
29

. W przypadku części banków centralnych analiza portfela Ofa odgrywa 

istotną rolę, ze względu na jego znaczącą wielkość. Należy jednak mieć 

świadomość, że portfel Ofa nie zawsze składa się wyłącznie z aktywów 

denominowanych w euro. Z tego powodu portfel eurowy i portfel Ofa nie zostały 

potraktowane łącznie.  

Przy formułowaniu wniosków z przeprowadzonej analizy należy mieć również 

na uwadze zmiany kursów walutowych, a w szczególności znaczącą aprecjację 

EUR względem USD utrzymującą się od 2001 roku (Wykres 4).  

 
Wykres 4. Zmiany kursu EUR/USD 
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Źródło: Bloomberg. 

 

                                                                                                                                    

28 W wypadku Oesterreichische Nationalbank, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique oraz Banque 

Centrale du Luxembourg odpowiednikiem portfela Ofa jest cała pozycja bilansowa Other financial assets. W wypadku 

Banca d´Italia odpowiednikiem portfela Ofa są dwie pozycje bilansu: pozycja Other financial assets oraz pozycja Financial 

assets related to investments of reserves and provisions.  

29 Do pozycji Other financial assets, w zależności od banku, wchodzą oprócz aktywów inwestycyjnych denominowanych w 

euro, również m.in. aktywa inwestycyjne denominowane w walutach obcych oraz udziały banków centralnych w innych 

instytucjach finansowych.  
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Z przeprowadzonego badania wynika, że wszystkie analizowane banki centralne 

utrzymują obecnie część aktywów w euro. Udział tych środków sukcesywnie 

wzrastał w okresie 2002-2006, w mniejszym lub większym stopniu, w zależności 

od prowadzonej polityki inwestycyjnej. Struktura łącznych aktywów banków 

centralnych obejmowała w 1999 roku w 80% rezerwy walutowe, pozostałe 

środki były utrzymywane w EUR, przy czym portfel Ofa stanowił ok. 10%. Na 

koniec 2006 r. środki denominowane w euro stanowiły już ok. 66% aktywów 

inwestycyjnych banków centralnych, z czego na portfel eurowy przypadało 

ok. 26%, a na portfel Ofa ok. 40%. Udział rezerw walutowych zmalał natomiast 

do ok. 34% (Wykresy 5-6). 

 
Wykres 5. Wielkość portfela rezerw walutowych na tle portfela 
eurowego i portfela Ofa banków centralnych Eurosystemu 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych banków centralnych 

Eurosystemu. 
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Wykres 6. Struktura aktywów finansowych banków centralnych 
Eurosystemu (%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportów rocznych banków centralnych 

Eurosystemu. 

 

Można założyć, że zwiększanie udziału portfela eurowego służyło przede 

wszystkim ograniczeniu ekspozycji na ryzyko kursowe, stanowiące główne 

źródło ryzyka towarzyszącego zarządzaniu rezerwami. Zmienność stóp zwrotu 

kursów walutowych jest kilkakrotnie wyższa od zmienności zwrotów dłużnych 

papierów wartościowych, stanowiących podstawowe spektrum inwestycyjne 

banków centralnych. Zależności te zostały zobrazowane w Tabeli 11 poprzez 

porównanie zmienności stóp zwrotu kursu EUR/USD oraz wybranych 

instrumentów finansowych rynku USA: obligacji rządowych, agencyjnych i 

korporacyjnych papierów wartościowych, akcji oraz instrumentów typu ABS 

(Asset-Backed Securities) i CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities).  

Należy jednak zaznaczyć, że zmiany kursu walutowego stanowią istotne źródło 

dochodowości rezerw. Ponadto, inwestycje dokonywane w ramach portfela 

wielowalutowego pozwalają na wykorzystywanie różnic rentowności 

instrumentów inwestycyjnych na wybranych rynkach oraz potencjalnych 

korzyści wynikających z niepełnej korelacji cyklu gospodarczego w 

poszczególnych krajach. Utrzymywanie aktywów wyłącznie w euro ogranicza 

możliwości podwyższenia stopy zwrotu z rezerw, eliminując korzyści aktywnego 

zarządzania strukturą walutową, a także znacząco zawężając instrumentarium 

inwestycyjne.  
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Tabela 11. Porównanie zmienności stóp zwrotu z inwestycji30 
 

 

Instrument zmienność* 
odniesienie 

zmienności** 

Papiery agencyjne (sektor 1-3 lata) 1,59% 5,6 

T-Bonds (sektor 1-3 lata) 1,64% 5,5 

Papiery korporacyjne (sektor 1-3 lata) 1,76% 5,1 

ABS (śr. duration ok. 2) 1,88% 4,8 

CMBS (sektor 0-3 lata) 1,89% 4,8 

Papiery agencyjne (sektor 1-10 lat) 2,99% 3,0 

T-Bonds (sektor 1-10 lat) 3,06% 2,9 

Papiery korporacyjne (sektor 1-10 lat) 3,54% 2,5 

CMBS (sektor 0-10 lat) 4,63% 1,9 

kurs EUR/USD 8,98% 1,0 

Indeks Dow Jones Industrial Average 13,96% 0,6 

 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych serwisu Bloomberg. 

Uwagi:  

* zannualizowane odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu instrumentów, 

** iloraz zmienności instrumentu i zmienności kursu EURUSD (przykład: dla CMBS sektor 0-

10 lat uzyskano wartość 1,9, która wynika z podzielenia zmienności kursu EURUSD 8,98% 

przez zmienność instrumentu CMBS 4,63%). 

 

Początkowo część banków centralnych ograniczała ryzyko kursowe również 

poprzez dywersyfikację struktury walutowej rezerw – rozpoczęcie inwestycji w 

walutach relatywnie mniej zmiennych względem euro, w szczególności 

skandynawskich. Przykładem banków stosujących takie rozwiązanie mogą być 

Banco de Portugal, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 

czy też Suomen Pankki – Finlands Bank (Wykres 7). W późniejszym okresie 

także te banki centralne zdecydowały się na zwiększenie udziału aktywów 

denominowanych w EUR. 

                                                                                                                                    

30 Analizę przeprowadzono w oparciu o szereg czasowy danych od stycznia 1999 r. do marca 2008 r. Przyjęto za 

odpowiednik obligacji rządowych, agencyjnych i korporacyjnych papierów wartościowych oraz instrumentów typu ABS i 

CMBS odpowiednio następujące indeksy Merrill Lynch: U.S. Treasuries 1-3 Yrs dla sektora 1-3 lata oraz U.S. Treasuries 1-

10 Yrs dla sektora 1-10 lat; Unsubordinated U.S. Agencies 1-3 Yrs dla sektora 1-3 lata oraz Unsubordinated U.S. Agencies 

1-10 Yrs dla sektora 1-10 lat; U.S. Corporates 1-3 Yrs AAA Rated dla sektora 1-3 lata oraz U.S. Corporates 1-10 Yrs AA-

AAA Rated dla sektora 1-10 lat; ABS Master Index AAA Rated; CMBS Fixed Rate AAA Rated 0-3 Yrs dla sektora 0-3 lata 

oraz CMBS Fixed Rate AAA Rated 0-10 Yrs dla sektora 0-10 lat. 
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Wykres 7. Struktura walutowa aktywów finansowych Suomen 
Pankki – Finlands Bank 
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Źródło: Raporty roczne Suomen Pankki – Finlands Bank. 

 

 

Istotny wpływ na strukturę aktywów finansowych wywarło umożliwienie w 2003 

roku, na mocy umowy ANFA, bardziej elastycznego zarządzania wielkością 

netto aktywów finansowych przez banki centralne Eurosystemu. Niektóre banki 

centralne sukcesywnie zaczęły rozbudowywać swoje portfele aktywów 

denominowanych w euro, bądź je tworzyć (przykładem jest Suomen Pankki – 

Finlands Bank), jednocześnie redukując portfele rezerw walutowych. 

Spektakularnym przykładem może być Bank of Greece, Central Bank and 

Financial Services Authority of Ireland, czy też Banco de Portugal. Banki te w 

okresie 4 lat znacząco zredukowały portfele rezerw walutowych, jednocześnie 

zwiększając udział środków w EUR (Wykresy 8-9).  
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Wykres 8. Udział portfela eurowego w aktywach finansowych 
poszczególnych banków centralnych Eurosystemu 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z raportów rocznych banków centralnych 

Eurosystemu 
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Wykres 9. Udział portfela eurowego oraz portfela Ofa łącznie w 
aktywach finansowych poszczególnych banków centralnych 
Eurosystemu 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z raportów rocznych banków centralnych 

Eurosystemu. 

 

Część banków centralnych zabezpieczała również ekspozycję na ryzyko kursowe 

za pomocą instrumentów pochodnych. Przykładowo, De Nederlandsche Bank 

całkowicie zabezpieczył ekspozycję na ryzyko kursowe, również Central Bank 

and Financial Services Authority of Ireland od 2004 r. zaczął zabezpieczać 

ryzyko kursowe związane z inwestycjami w USD. 
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STRATEGIA INWESTYCYJNA 

 

Wraz z przystąpieniem do strefy euro polityka inwestycyjna analizowanych 

banków centralnych uległa znaczącym zmianom. Były one następstwem nowego 

rozłożenia akcentów, jeśli chodzi o pełnione przez rezerwy walutowe funkcje. 

Konieczność utrzymywania znacznej płynności
31

 rezerw walutowych uległa 

istotnemu ograniczeniu. Wynikało to przede wszystkim z tego, że narodowe 

banki centralne Eurosystemu nie wykorzystują swoich własnych rezerw 

walutowych w celach interwencyjnych
32

.  

Równocześnie wzrosło znaczenie dochodowości rezerw. Brak ekspozycji na 

ryzyko kursowe w portfelach krajowych pozwolił na podwyższenie 

akceptowanego poziomu pozostałych rodzajów ryzyka rynkowego, czego 

przejawem jest m.in. utrzymywanie dłuższego modified duration niż dla portfeli 

rezerw walutowych. Część banków centralnych rozpoczęła również stopniową 

dywersyfikację instrumentarium inwestycyjnego, podwyższając akceptowany 

poziom ryzyka związanego ze zmianami spreadów instrumentów 

pozarządowych. W skład portfeli inwestycyjnych włączane były m.in. obligacje 

korporacyjne, covered bonds czy też Mortgage-Backed Securities (MBS). 

Przykład takiego podejścia może stanowić Central Bank and Financial Services 

Authority of Ireland, Suomen Pankki – Finlands Bank, czy też De Nederlandsche 

Bank. 

Niektóre banki centralne utworzyły portfele papierów wartościowych 

denominowanych w euro trzymanych do terminu zapadalności i nie wycenianych 

w sposób rynkowy, tzw. portfele Held-to-Maturity. Miało to na celu ograniczenie 

wpływu zmian cen papierów wartościowych na wynik finansowy, przy czym 

warto podkreślić, że założenie o utrzymywaniu instrumentów wchodzących w 

                                                                                                                                    

31 Płynność oznacza możliwość szybkiego pozyskania środków poprzez sprzedaż aktywów lub wykorzystanie ich jako 

zabezpieczenie w transakcjach pożyczkowych. Oddziałuje na nią płynność rynku odzwierciedlona m.in. poprzez spread 

pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży, określający koszty transakcyjne pozyskania środków, a także głębokość rynku, 

zapewniająca możliwość przeprowadzenia transakcji na odpowiednią skalę bez wpływu na cenę danego instrumentu, Borio 

C., Ebbesen J., Galati G., Heath A. (2008), s. 4. 

Wraz z ewolucją podejścia do zarządzania rezerwami dewizowymi banków centralnych pewnej modyfikacji uległa definicja 

tzw. portfela płynnościowego, stanowiącego początkowo inwestycje krótkoterminowe (lokaty jednodniowe, 

krótkoterminowe rządowe papiery dyskontowe). Obecnie zaliczane są do niego aktywa pozbawione wbudowanych opcji, 

dla których rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu jest zbliżony do normalnego lub log-normalnego, gdyż poziom 

modified duration czy też rating kredytowy nie stanowi aktualnie właściwego wyznacznika płynności. 

32 Banki centralne zaznaczają jednak, że należy liczyć się z możliwym zapotrzebowaniem na waluty obce ze strony EBC w 

razie nieoczekiwanych turbulencji na rynkach finansowych. 
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skład portfeli Held-to-Maturity do zapadalności, wyklucza zarazem prowadzenie 

aktywnej polityki inwestycyjnej tymi środkami, przez co ogranicza znacząco 

możliwości podwyższenia dochodowości rezerw. Rozwiązanie takie stanowi 

bardzo pasywne podejście do zarządzania rezerwami.  

Portfele Held-to-Maturity klasyfikowane w pozycji Other financial assets 

stworzyły: Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (2006), 

Banque de France (2003), Bank of Greece (2004), Banco de España (2006) oraz 

Banco de Portugal (2005). W wypadku Central Bank and Financial Services 

Authority of Ireland, portfel Held-to-Maturity został wydzielony w 2004 r. w 

ramach istniejącego portfela eurowego. Wielkość portfeli Held-to-Maturity 

sukcesywnie wzrastała. 

Doświadczenia banków centralnych Eurosystemu wskazują na korzyści 

utrzymywania znacznego udziału aktywów w EUR, wynikające przede 

wszystkim z istotnej redukcji ryzyka kursowego. Możliwość ograniczenia 

stopnia płynności środków pozwoliła na dywersyfikację instrumentarium 

inwestycyjnego oraz podwyższanie akceptowanego poziomu ryzyka w celu 

osiągnięcia wyższej dochodowości portfeli inwestycyjnych. 

 

IV. WPŁYW PRZYJĘCIA EURO NA ZARZĄDZANIE 

REZERWAMI DEWIZOWYMI NBP – STRATEGIA 

DŁUGOTERMINOWA 

 

Przyjęcie euro będzie miało analogiczne konsekwencje dla funkcji rezerw 

dewizowych Narodowego Banku Polskiego, jak w przypadku przedstawionych w 

rozdziale III banków centralnych Eurosystemu. Jednakże ze względu na przyjętą 

długoterminową strategię zarządzania rezerwami, nie będzie ono stanowiło 

punktu zwrotnego w procesie zarządzania rezerwami, lecz jedynie umożliwi 

intensyfikację działań służących podwyższeniu dochodowości rezerw. Kluczowe 

kwestie dotyczące modyfikacji zasad zarządzania rezerwami będą dotyczyły 

udziału aktywów denominowanych w EUR oraz stopnia płynności portfeli 

inwestycyjnych. 

 



V SKUTKI INTEGRACJI WALUTOWEJ DLA PROCESU ZARZĄDZANIA REZERWAMI DEWIZOWYMI 

W NBP 

 262 

 

1. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA ZARZĄDZANIA 

REZERWAMI DEWIZOWYMI NBP 

 

W warunkach płynnego kursu walutowego (od 11.04.2000 r.) oraz swobodnego 

dostępu do międzynarodowych rynków finansowych, zmniejszeniu uległa waga 

interwencyjnej funkcji utrzymywania rezerw przez Narodowy Bank Polski
33

, 

kluczowej w latach dziewięćdziesiątych w związku z ówczesnym reżimem 

kursowym. Ewolucji roli rezerw dewizowych w ostatnich latach towarzyszy 

stopniowa modyfikacja zasad zarządzania nimi. Proces ten znajduje najpełniejsze 

odzwierciedlenie w założeniach długoterminowej strategii zarządzania 

rezerwami dewizowymi, przyjętej przez Zarząd NBP w 2007 roku. Jej celem jest 

maksymalizacja dochodowości rezerw dewizowych NBP w długim okresie, w 

ramach akceptowanego poziomu ryzyka finansowego i ograniczeń wynikających 

z realizacji zadań NBP związanych z zapewnieniem wiarygodności i stabilności 

finansowej kraju, w tym jego płynności płatniczej i bezpieczeństwa obrotu 

dewizowego, a także skutecznego prowadzenia polityki kursowej
34

.  

Realizując cel długoterminowej strategii zarządzania rezerwami, NBP dokonuje 

stopniowej dywersyfikacji walutowej i instrumentarium inwestycyjnego, 

prowadząc równocześnie prace nad zastosowaniem zaawansowanych metod 

alokacji aktywów, a także nad rozwojem metod zarządzania ryzykiem. Jest to 

proces ciągły, wymagający aktywnego dostosowywania do zmieniających się 

uwarunkowań rynkowych i instytucjonalnych. 

Podejmowane działania mają na celu zapewnienie możliwości operacyjnych 

wykorzystania szerokiego instrumentarium inwestycyjnego, w ramach którego 

zarządzający portfelami mógłby elastycznie dostosowywać strukturę portfeli do 

oczekiwań rynkowych.  

Rozszerzanie spektrum instrumentów inwestycyjnych umożliwia podwyższenie 

dochodowości portfeli inwestycyjnych, a także ograniczenie zmienności w 

wyniku dywersyfikacji. Zgodnie z fundamentalnym prawem aktywnego 

                                                                                                                                    

33 Jednocześnie należy oczekiwać, że rola interwencyjna rezerw wzrośnie przejściowo podczas uczestnictwa Polski w 

systemie ERM II. 

34 NBP (2007), Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego (Streszczenie), 

s. 3, www.nbp.pl. 
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zarządzania portfelem
35

, takie podejście pozwala na rozszerzenie źródeł dochodu, 

zwiększając liczbę niezależnych strategii inwestycyjnych, a w konsekwencji 

prowadzi do podwyższenia stopy zwrotu na jednostkę ryzyka oraz zwiększenia 

stabilności stóp zwrotu. Może ono być bardziej efektywne niż wydłużanie 

modified duration portfeli inwestycyjnych.  

Inwestycjom na rynkach bardziej dochodowych instrumentów towarzyszy jednak 

ekspozycja na dodatkowe źródła ryzyka – przykładem może być ryzyko zmian 

spreadów, zmian cen akcji, niewypłacalności emitenta obligacji korporacyjnych, 

czy też ryzyko wcześniejszych spłat towarzyszące inwestycjom w MBS i ABS
36

. 

W konsekwencji rozszerzenie spektrum inwestycyjnego może, przy 

niekorzystnych uwarunkowaniach rynkowych, prowadzić do uzyskania 

okresowo niższej dochodowości. Zjawisko to jest jednak z reguły 

rekompensowane przez wyższą dochodowość w długim horyzoncie czasowym.  

Procesowi rozszerzania instrumentarium inwestycyjnego musi towarzyszyć 

rozwój metod pomiaru i zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, 

zapewniający w szczególności efektywny system limitów inwestycyjnych, który 

zagwarantuje właściwe ograniczenie potencjalnych strat w taki sposób, aby nie 

przyczyniać się równocześnie do nieuzasadnionego obniżenia dochodowości, czy 

też koncentracji ryzyka.  

Ilustrację przedstawionych zależności stanowią Wykresy 10-11
37

. 

                                                                                                                                    

35 Fundamentalne prawo aktywnego zarządzania portfelem (Fundamental Law of Active Management) opracowane przez 

Grinolda w 1989 roku, a następnie rozszerzane przez Clarke, da Silva i Thorleya określa podstawowe czynniki 

determinujące wartość information ratio aktywnie zarządzanego portfela inwestycyjnego. Clarke R., de Silva H., Thorley S. 

(2006); Grinold R., Kahn R. (2000). 

36 W odniesieniu do wszystkich inwestycji należy ponadto mieć na uwadze takie aspekty ryzyka, które ze względu na 

trudności przy ich modelowaniu są zazwyczaj pomijane w standardowej, statystycznej analizie ryzyka, np. możliwość 

poniesienia nieoczekiwanie wysokich strat w wyniku wystąpienia tzw. zdarzeń rzadkich (rare events). 

37 W przeprowadzonych analizach wykorzystano przykładowe portfele inwestycyjne, nie odzwierciedlają one struktury 

obecnych, czy też przyszłych inwestycji dokonywanych przez NBP w ramach zarządzania rezerwami dewizowymi. 
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Wykres 10. Granice efektywności dla portfeli wybranych 
instrumentów inwestycyjnych (w USD) 
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Uwaga: Na wykresie przedstawiono granice efektywności dla portfeli wybranych 

instrumentów inwestycyjnych na rynku amerykańskim (analogiczne korzyści występują 

również na innych rynkach). Pierwszy z portfeli obejmuje rządowe papiery wartościowe, 

natomiast drugi rządowe i korporacyjne papiery wartościowe, Mortgage-Backed Securities, 

High Yield Bonds, akcje. W analizie wykorzystano stopy zwrotu indeksów Merrill Lynch dla 

poszczególnych instrumentów dłużnych oraz indeksu Dow Jones Industrial Average. 

Przyjęto szeregi czasowe danych obejmujące okres 01.01.1993-31.03.2008. 

 

Wykres 11. Dochodowość portfeli inwestycyjnych wybranych 
instrumentów (w USD) 
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Uwaga: Na wykresie przedstawiono roczne stopy zwrotu oraz skumulowaną dochodowość 

portfeli wybranych instrumentów inwestycyjnych na rynku amerykańskim (analogiczne 

relacje występują również na innych rynkach). Pierwszy z portfeli obejmuje rządowe papiery 

wartościowe o terminie zapadalności 1-3 lat, drugi – pełne spektrum rządowych papierów 

wartościowych, natomiast ostatni – szerokie instrumentarium: rządowe (40%) i korporacyjne 

(20%) papiery wartościowe, Mortgage-Backed Securities (20%) oraz akcje (20%). W analizie 

wykorzystano stopy zwrotu indeksów Merrill Lynch dla poszczególnych instrumentów 
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dłużnych oraz indeksu Dow Jones Industrial Average. Przyjęto szeregi czasowe danych 

obejmujące okres 01.01.1990-31.12.2007. 

 

Strategia przyjęta przez NBP wpisuje się w ogólną tendencję ewolucji zasad 

zarządzania rezerwami dewizowymi banków centralnych. Znaczny wzrost 

wielkości rezerw oficjalnych utrzymywanych przez banki centralne (Wykres 12), 

zwłaszcza krajów azjatyckich (gdzie zakumulowana jest połowa rezerw 

światowych) oraz eksportujących ropę naftową, przyczynia się do przesunięcia 

wagi przykładanej do płynnościowej roli rezerw na rzecz dochodowości, a w 

konsekwencji prowadzi do nadania coraz większego znaczenia dywersyfikacji 

struktury walutowej i inwestycyjnej. Dla części banków centralnych, zwłaszcza z 

krajów rozwijających się, rozszerzanie instrumentarium inwestycyjnego jest 

sposobem ograniczania kosztów utrzymywania rezerw dewizowych, 

finansowanych głównie pasywami denominowanymi w walutach krajowych. 

Koszty te wzrastają wraz z różnicą oprocentowania pomiędzy aktywami i 

pasywami, w szczególności w sytuacji relatywnie niskiej rentowności inwestycji 

na głównych rynkach światowych. 

Wykres 12.  Wzrost poziomu globalnych rezerw walutowych 
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Uwaga: Raporty COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves) to 

kwartalne statystyki MFW obrazujące stan rezerw walutowych w skali globalnej oraz w 

podziale na kraje uprzemysłowione i rozwijające się. W rezerwach globalnych oraz w w/w 
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grupach wyszczególnione są kategorie: allocated – rezerwy, których struktura walutowa jest 

raportowana MFW (w tym rezerwy utrzymywane w pięciu głównych walutach: USD, EUR, GBP, 

JPY, CHF oraz pozostałych – grupa INNE) oraz unallocated – rezerwy, których struktura 

walutowa nie jest ujawniana Funduszowi. 

 

Dominująca część rezerw banków centralnych utrzymywana jest w rządowych 

papierach wartościowych oraz emisjach instytucji międzynarodowych, 

charakteryzujących się najwyższym poziomem bezpieczeństwa i płynności. 

Mimo kluczowej roli tradycyjnych instrumentów inwestycyjnych, od końca lat 

90. wśród banków centralnych obserwowana jest dywersyfikacja stosowanego 

instrumentarium. Trend ten zauważalny jest m.in. w wynikach ankiet 

przeprowadzanych przez Central Banking Publications
38

. Przykładowo, w IV 

kwartale 2005 roku
39

 prawie połowa banków centralnych uczestniczących w 

analizie (47%) wskazała, iż w ciągu ostatniego roku zwiększyła zaangażowanie 

inwestycyjne w aktywa obejmujące papiery wartościowe o ratingu poniżej AAA 

(w tym obligacje korporacyjne), a także MBS, ABS, inflation linked bonds, 

akcje. Również wyniki ankiety przeprowadzonej przez Central Banking 

Publications w IV kwartale 2007 roku
40

 wskazują, że mimo doświadczeń 

związanych z kryzysem na rynku subprime, który rozpoczął się w 2007 roku, 

połowa banków centralnych zakłada wzrost znaczenia dochodowości rezerw w 

kolejnych latach.  

Proces rozszerzania instrumentarium inwestycyjnego jest jednak długotrwały i 

przebiega stopniowo. Wymaga dostosowania możliwości operacyjnych, a także 

rozszerzenia znajomości poszczególnych rynków finansowych. Jego dynamika 

może nasilać się w reakcji na dalszy wzrost poziomu rezerw utrzymywanych 

przez poszczególne kraje, postrzeganego, jako znacznie przewyższający potrzeby 

interwencyjne
41

 oraz poziom wynikający z ostrożnościowego motywu 

utrzymywania rezerw
42

. 

 

                                                                                                                                    

38 Central Banking Publications jest niezależnym wydawnictwem finansowym powstałym w 1990 r., specjalizującym się w 

tematyce bankowości centralnej, nadzoru finansowego, systemów płatniczych, zarządzania długiem publicznym oraz 

finansów międzynarodowych. 

39 Pringle R., Carver N. (2006). 

W ankiecie uczestniczyło 56 banków centralnych: 23 europejskie, 13 azjatyckich, 10 amerykańskich, 6 afrykańskich oraz 4 

z Oceanii i Bliskiego Wschodu. 

40 Pringle R., Carver N. (2008), s. 11-15. 

W ankiecie uczestniczyło 51 banków centralnych: 25 europejskich, 6 azjatyckich, 8 amerykańskich, 8 afrykańskich oraz 4 z 

Oceanii i Bliskiego Wschodu.  

41 BIS (2006), s. 37-38. 

42 Aizenman J., Lee J. (2005); Feldstein M. (1999); Gosselin M.A., Parent N. (2005); Mendoza R. (2004). 
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Tabela 12. Instrumentarium inwestycyjne banków centralnych 
 

 

Instrumentarium Liczba banków %  odpowiedzi 

Government bonds AA 36 75 

Government bonds A 18 38 

Government bonds BBB 6 13 

Government bonds below BBB 4 8 

Corporate bonds above BBB 10 21 

Corporate bonds below BBB 2 4 

Agency paper 32 67 

Asset-backed bonds 12 25 

Mortgage-backed bonds 12 25 

Index-linked bonds 12 25 

Equities 4 8 

Hedge funds 0 0 

Property 0 0 

Alternative investments 4 8 

 
 

Źródło: Pringle R., Carver N. (2006), RBS Reserve Management Trends 2006, Central Banking 

Publications 

 

Przystąpienie Polski do Eurosystemu pozwoli na intensyfikację działań 

podejmowanych przez Narodowy Bank Polski w celu podwyższenia 

dochodowości rezerw. Przestaną one pełnić rolę interwencyjną, a zakres ich 

pozostałych funkcji ulegnie ograniczeniu. Celowość utrzymywania rezerw 

dewizowych przez NBP będzie postrzegana wówczas głównie poprzez pryzmat 

źródła dochodów dla NBP i Budżetu Państwa (tzw. fundusz przyszłych pokoleń) 

oraz finansowania ewentualnych dalszych wpłat do EBC oraz instytucji 

międzynarodowych, a także zabezpieczenia na wypadek sytuacji kryzysowych 

(Schemat 2). W konsekwencji, głównym kryterium w procesie zarządzania 

portfelami inwestycyjnymi stanie się dążenie do maksymalizacji oczekiwanej 

stopy zwrotu w długim horyzoncie, w ramach akceptowanego poziomu ryzyka 

finansowego. 

Umożliwi to redukcję udziału środków lokowanych na najbardziej płynnych 

rynkach
43

, a także pogłębienie procesu dywersyfikacji rezerw przy 

                                                                                                                                    

43 Inwestycje o najwyższym stopniu płynności (m.in. dyskontowe papiery rządowe, czy jednodniowe lokaty 

międzybankowe) w długim okresie osiągają niższą dochodowość niż instrumenty inwestycyjne obarczone wyższym 

ryzykiem. Oprócz premii za niższą płynność, rentowność tych inwestycje z reguły uwzględnia jeszcze rekompensatę za 

wyższe ryzyko stopy procentowej (w przypadku długoterminowych obligacji rządowych), czy też ryzyko zmian spreadów. 

Przykładowo, średnia roczna stopa zwrotu indeksu Merrill Lynch dla billsów amerykańskich w latach 1999-2007 wyniosła 

3,58%, podczas gdy dochodowość rządowych i korporacyjnych papierów wartościowych sektora 1-10 lat osiągnęła 

odpowiednio 5,11% i 5,36%. 
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uwzględnieniu instrumentów charakteryzujących się większym ryzykiem i 

wyższą oczekiwaną długoterminową stopą zwrotu.  

Przyjęcie euro nie będzie jednak stanowiło przełomowego punktu zwrotnego dla 

zarządzania rezerwami, jak miało to miejsce w przypadku banków centralnych 

tworzących Eurosystem w 1999 roku, lecz jedynie pozwoli na przyspieszenie już 

rozpoczętego procesu, znajdującego odzwierciedlenie m.in. w założeniach 

przyjętej długoterminowej strategii zarządzania rezerwami dewizowymi NBP.  

Schemat 2 . Zmiana roli rezerw NBC po przystąpieniu do 
Eurosystemu 
 

Przed przystąpieniem do 

Eurosystemu 
Po przyjęciu euro 

Wiarygodność finansowa 

państwa

Polityka pieniężna i kursowa 

Zapewnienie płynności płatniczej 
Zabezpieczenie na wypadek 

kryzysu

Źródło dochodów NBP i Budżetu 

Państwa 

Potencjalne dalsze wpłaty na 

rzecz EBC i instytucji 

międzynarodowych 

Bezpieczeństwo inwestowanych 

środków 

Wysoki stopień płynności 

Maksymalizacja zwrotu w ramach 

akceptowanego ryzyka 

Maksymalizacja dochodowości 

rezerw w długim okresie, w 

ramach akceptowanego ryzyka 

finansowego 

 Modyfikacja roli rezerw

Fundusz inwestycyjny (national 

savings, store of wealth) 

źródło dochodów NBP i Budżetu 

Państwa 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

2. DECYZJA DOTYCZĄCA STRUKTURY WALUTOWEJ 

AKTYWÓW NBP 

 

Po przystąpieniu do Eurosystemu część dotychczasowych rezerw walutowych 

NBP utrzymywana w EUR stanie się portfelem krajowym, tym samym, w 

rozumieniu ogólnie przyjętych definicji, przestanie spełniać funkcje rezerw. 
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Kluczowe znaczenie przy określaniu założeń strategii inwestycyjnej będzie 

odgrywała decyzja dotycząca dalszego utrzymywania środków w EUR oraz ich 

udziału w strukturze aktywów NBP. Można wyróżnić trzy alternatywne 

podejścia w tym zakresie: 

 

    likwidacja portfela krajowego i utrzymywanie środków wyłącznie w 

walutach innych niż EUR,  

    określenie optymalnej relacji portfela krajowego (środków wyrażonych 

w euro) oraz rezerw walutowych,  

    utrzymywanie aktywów finansowych wyłącznie w EUR. 

 

Podstawowe korzyści oraz ryzyka związane z przedstawionymi koncepcjami 

struktury aktywów po przystąpieniu do Eurosystemu zostały zestawione w Tabeli 

13.  
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Tabela 13. Korzyści i ryzyka alternatywnych koncepcji struktury 
walutowej 
 

 

 

 

 

 
Korzyści Ryzyka 

A
k

ty
w

a
 w

 w
a

lu
ta

ch
 o

b
cy

ch
 

 podejście spójne z konwencjonalnym 

postrzeganiem rezerw walutowych banku 

centralnego, zapewnia zabezpieczenie w 

przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, zwłaszcza związanych z 

funkcjonowaniem Eurosystemu 

 

  ryzyko kursowe, którego ograniczenie wymaga 

utrzymywania rezerw w walutach silnie 

skorelowanych z EUR, dywersyfikacji struktury 

walutowej, czy też wykorzystywania instrumentów 

zabezpieczających  

 

 możliwość podwyższenia dochodowości 

rezerw poprzez aktywne zarządzanie 

strukturą walutową, wykorzystywanie 

różnic rentowności instrumentów 

inwestycyjnych na wybranych rynkach 

oraz potencjalnych korzyści wynikających 

z niepełnej korelacji cyklu gospodarczego 

w poszczególnych krajach 

 zmienność wyniku finansowego  

 

A
k

ty
w

a
 w

 E
U

R
 i

 w
a

lu
ta

ch
 o

b
cy

ch
 

 możliwość ograniczenia ryzyka kursowego 

poprzez utrzymywanie części środków w 

EUR 

 ryzyko kursowe (częściowo ograniczone poprzez 

utrzymywanie środków w EUR), którego dalsza 

redukcja wymaga utrzymywania rezerw w walutach 

silnie skorelowanych z EUR, dywersyfikacji 

struktury walutowej, czy też zastosowania 

instrumentów pochodnych 

 

 zapewnienie zabezpieczenia w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych, 

zwłaszcza związanych z funkcjonowaniem 

Eurosystemu 

 

 zmienność wyniku finansowego (częściowo 

ograniczona poprzez utrzymywanie części środków 

w EUR) 

 możliwość podwyższenia dochodowości 

rezerw poprzez aktywne zarządzanie 

strukturą walutową, wykorzystywanie 

różnic rentowności instrumentów 

inwestycyjnych na wybranych rynkach 

oraz potencjalnych korzyści wynikających 

z niepełnej korelacji cyklu gospodarczego 

w poszczególnych krajach 

 

 

 

A
k

ty
w

a
 w

 E
U

R
 

 eliminacja ryzyka kursowego 

 

 znacząco ograniczona możliwość wykorzystania 

tych  środków w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, zwłaszcza związanych z 

funkcjonowaniem Eurosystemu, którego 

wiarygodność zostanie w pełni potwierdzona 

dopiero po wieloletnim okresie działalności w 

zróżnicowanych uwarunkowaniach 

ekonomicznych oraz politycznych (sytuacja 

charakteryzująca się bardzo niskim 

prawdopodobieństwem wystąpienia, lecz 

wysokimi potencjalnymi kosztami) 
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 ograniczenie zmienności wyniku finansowego  

 

 dochodowość portfeli inwestycyjnych 

determinowana rentownością instrumentów 

denominowanych w EUR; podwyższenie 

dochodowości poprzez inwestycje na  rynkach 

instrumentów w innych walutach wymaga 

zamiany aktywów denominowanych w euro na 

wybrane inne waluty z wykorzystaniem transakcji 

swap 

  potencjalne koszty związane z transakcjami 

walutowymi w razie konieczności realizowania 

ewentualnych zobowiązań w walutach obcych 

wobec instytucji zewnętrznych np. dalszych wpłat 

do rezerw EBC, czy też innych instytucji 

międzynarodowych 

  
 

 

Doświadczenia banków centralnych Eurosystemu wskazują na korzyści 

utrzymywania znacznego udziału aktywów w euro, związane przede wszystkim z 

ograniczeniem ryzyka kursowego. 

Zwiększaniu udziału środków utrzymywanych w EUR sprzyja m.in. rozwój 

możliwości inwestycyjnych na tym rynku. Znajduje on odzwierciedlenie m.in. 

we wzroście udziału emisji w EUR na światowym rynku papierów dłużnych 

(Wykres 13).  

 
Wykres 13. Wielkość emisji obligacji denominowanych w EUR i USD 
w bln USD (wszystkie emisje dostępne na rynku, kurs stały z 
31.12.1998 r.)  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BIS Securities Statistics, Tab. 13B i 16A., 

www.bis.org/statistics/secstats.htm. 
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Niektórzy analitycy rynkowi
44

 wskazują, że pomimo iż Europa nie zdołała 

utworzyć jednolitego rynku obligacji, konkurencyjnego dla US-Treasuries, 

oferuje płynność wystarczającą, aby przyciągać zarówno sektor oficjalny, jak i 

prywatny. Opinię tę podzielają banki centralne, uznając, że rynki rządowych oraz 

korporacyjnych papierów wartościowych w EUR charakteryzują się wysoką 

płynnością, ustępując jedynie papierom wartościowym na rynku 

amerykańskim
45

. Wyższa płynność rynku papierów w USD znajduje również 

odbicie w węższej rozpiętości kwotowań kupno/sprzedaż tych instrumentów. W 

odróżnieniu od pozostałych, rynek instrumentów emitowanych w EUR jest 

jednak znacznie mniej homogeniczny. Z jednej strony stwarza to dodatkowe 

możliwości inwestycyjne (aktywna polityka inwestycyjna w zakresie struktury 

krajów emisji), z drugiej jednak doświadczenia kryzysu na rynku subprime, który 

rozpoczął się w 2007 roku, wskazują, że w sytuacjach wzrostu awersji na ryzyko, 

uczestnicy rynku różnicują inwestycje na poszczególnych rynkach, co znalazło 

odzwierciedlenie w rozszerzeniu spreadów (Wykres 14).  

Konsolidacji rynku euro sprzyjają jednocześnie takie przedsięwzięcia, jak 

budowa platformy Target-2 (platforma rozliczeniowa dla euro), czy Target-

2Securities (platforma rozliczeniowa dla papierów wartościowych). 

Mimo rozwoju rynków instrumentów denominowanych w EUR, możliwości 

podwyższania dochodowości portfela krajowego są ograniczone. W celu 

osiągnięcia wyższej stopy zwrotu, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej 

ekspozycji na ryzyko kursowe, niektóre banki centralne Eurosystemu 

wykorzystują transakcje swap, umożliwiające inwestycje na rynkach 

instrumentów denominowanych w innych walutach. 

 

                                                                                                                                    

44 Np. UBS (2008). 

45 Pringle R., Carver N. (2008). 
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Wykres 14. Spready rządowych obligacji 10-letnich wybranych 
krajów strefy euro do obligacji niemieckich (pb) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg 

 

 

Na rynku walutowym EUR jest kwotowane w ok. 37% operacji głównie wobec 

USD (suma udziałów dla przytoczonej statystyki wynosi 200%), podczas gdy 

transakcje z udziałem USD utrzymują dominującą pozycję, osiągając prawie 

90% dziennego obrotu (w okresie 2001-2007 spadek z 90,3% do 86,3%). 

Podobna sytuacja występuje na rynku pochodnych walutowych – dolar jest 

zaangażowany w 89% wszystkich kontraktów, podczas gdy euro w 35%
46

. 

Tabela 14. Struktura obrotów na rynku walutowym 

Pary walutowe 2001 2004 2007 

USD/EUR 30% 28% 27% 

USD/ JPY 20% 17% 13% 

USD/GBP 11% 14% 12% 

USD/AUD 4% 5% 6% 

USD/CHF 5% 4% 5% 

USD/CAD 4% 4% 4% 

USD/inne 17% 16% 21% 

EUR/JPY 3% 3% 2% 

EUR/GBP 2% 2% 2% 

EUR/CHF 1% 1% 2% 

EUR/inne 2% 2% 4% 

Inne 2% 2% 4% 

 
 

Źródło: BIS (2007), Foreign exchange and derivatives market activity in 2007, Triennial 

Central Bank Survey, s.10. 

                                                                                                                                    

46 BIS (2007), s. 10-15. 
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Wysoko rozwinięty rynek finansowy jest postrzegany jako jeden z warunków, 

jakie powinna spełniać waluta stanowiąca dominujący składnik rezerw banków 

centralnych. Również pozostałe z nich stopniowo zaczynają przemawiać na 

korzyść utrzymywania EUR, mimo iż nie wskazują, aby w najbliższej 

perspektywie przejęło ono rolę USD
47

:  

 

    Znaczący udział w globalnym PKB oraz handlu międzynarodowym. W 

wyniku rozszerzenia UGiW łączny PKB Eurosystemu wzrósł w 2007 

roku do 12,9 bln USD, nieznacznie tylko ustępując USA z PKB na 

poziomie 14,8 bln USD. Łączny PKB dla krajów UE osiąga natomiast 

17,9 bln USD
48

. Na początku 2008 roku PKB strefy euro, wyrażone w 

USD po kursach bieżących, po raz pierwszy przewyższyło PKB USA. Po 

przystąpieniu do UGiW kolejnych członków należy się liczyć z dalszym 

zwiększeniem potencjału gospodarki europejskiej.  

    Zaufanie do stabilnej wartości waluty oraz stabilność polityczna kraju. 

Wiarygodność Eurosystemu zostanie w pełni potwierdzona dopiero po 

wieloletnim okresie funkcjonowania w zróżnicowanych warunkach 

ekonomicznych oraz politycznych, jednakże w ostatnim okresie na 

obniżenie atrakcyjności USD silnie oddziaływał znaczący deficyt 

obrotów bieżących USA przyczyniający się do presji deprecjacyjnej. 

Równocześnie EBC konsekwentnie realizuje politykę antyinflacyjną. 

    Zakres wykorzystania waluty (network externalities). Ze względu na 

historyczne uwarunkowania, USD jest najczęściej wykorzystywany m.in. 

jako waluta odniesienia dla krajów realizujących politykę usztywnionego 

kursu walutowego, w przypadku interwencji walutowych, czy też w 

rozliczeniach handlu międzynarodowego, w szczególności na rynku 

surowców. Jednakże regionalnie wykorzystanie EUR również wzrasta w 

ostatnich latach. 

 

                                                                                                                                    

47 Chinn M., Frankel J. (2008); Lim E., (2006); Papaionnou E., Portes R., Siourounis G. (2006). 

48 Źródło: Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu. 
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Na koniec 2007 r. udział USD stanowił 63,9%, a EUR 26,5% rezerw 

światowych, których struktura walutowa jest raportowana MFW
49

. Najsilniejszy 

wzrost udziału EUR (o ok. 6 pp) nastąpił w 2002 roku i dotyczył w równej 

mierze krajów uprzemysłowionych (na koniec 2007 r. udział 23,1%), jak i 

rozwijających się (na koniec 2007 r. udział 28,4%). W ostatnim okresie tendencja 

wzrostowa została wyhamowana, przy czym wpływ na wzrost udziału EUR w 

strukturze rezerw wywierał również utrzymujący się trend aprecjacyjny tej 

waluty. 

Wykres 15. Struktura walutowa rezerw światowych (%) 
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Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane z raportów COFER, www.imf.org. 

 

                                                                                                                                    

49 Źródło: IMF (2007). 
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Wyniki analizy przeprowadzonej przez Central Banking Publications w IV 

kwartale 2007 roku
50

 wskazują, że udział EUR został zwiększony w ostatnim 

roku przez 64% banków centralnych uczestniczących w ankiecie. 

 

Tabela 15. Zmiany struktury walutowej banków centralnych 
 

 Wzrost udziału Spadek udziału 

USD 8 11 

EUR 14 6 

CHF 2 3 

GBP 5 5 

JPY 5 2 

AUD 5 2 

CAD 3 2 

NZD 2 2 

DKK 2 2 

SEK 3 0 

 
 

Źródło: Pringle R., Carver N. (2008), RBS Reserve Management Trends 2008, Central Banking 

Publications. 

Uwaga: W tabeli podano liczbę banków centralnych, które wskazały zmiany struktury 

walutowej. 

 

W celu porównania dochodowości oraz ryzyka alternatywnych koncepcji 

struktury walutowej aktywów finansowych po przystąpieniu do Eurosystemu 

wyznaczono granice efektywności dla przedstawionych wariantów, 

uwzględniając dodatkowo możliwość zastosowania instrumentów pochodnych w 

zarządzaniu aktywami
51

: 

 

    utrzymywanie wyłącznie walut obcych (portfel CCY), 

    utrzymywanie walut obcych oraz portfela krajowego (portfel EUR + 

CCY), 

                                                                                                                                    

50 Pringle R., Carver N. (2008). 

W ankiecie uczestniczyło 51 banków centralnych: 25 europejskich, 6 azjatyckich, 8 amerykańskich, 8 afrykańskich oraz 4 z 

Oceanii i Bliskiego Wschodu.  

51 Analiza ma charakter ilustracyjny, wykorzystano w niej przykładowe portfele, nie odzwierciedlają one struktury 

obecnych czy też przyszłych inwestycji dokonywanych przez NBP. 
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    utrzymywanie aktywów finansowych wyłącznie w EUR (portfel EUR), 

    utrzymywanie portfela krajowego oraz walut obcych przy 

zabezpieczeniu ryzyka kursowego (alternatywnie, inwestycje w EUR 

swapowane na waluty obce
52

 - portfel EUR-swap). 

 

W analizie wykorzystano szeregi czasowe tygodniowych stóp zwrotu w okresie 

01.01.1999 – 31.03.2008, wyznaczając dochodowość inwestycji na 

poszczególnych rynkach jako średnią ważoną stopę zwrotu indeksu Merrill 

Lynch dla rządowych papierów wartościowych o terminie zapadalności 1-10 lat, 

obligacji korporacyjnych oraz indeksu giełdowego reprezentatywnego dla 

danego rynku. Struktura inwestycji została przedstawiona w Tabeli 16. 

Uwzględniono 10 walut: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NOK, SEK, 

DKK, przyjmując założenie, że łączny udział USD, EUR, GBP i JPY w portfelu 

inwestycyjnym nie może być niższy niż 50%, a udziały DKK, CHF, SEK i NOK 

nie mogą przekraczać 10%
53

. 

 

Tabela 16. Struktura inwestycyjna portfeli wykorzystanych w 
analizie 
 
 

Waluta 
Papiery 

rządowe 

Obligacje 

korporacyjne 
Akcje 

EUR, GBP, JPY, USD 60% 20% 20% 

AUD, CAD 60% 40%  

CHF 60%  40% 

DKK, NOK, SEK 100%   

 
 

Źródło: Zestawienie własne. 

 

Stopy zwrotu inwestycji zabezpieczonych względem EUR zostały wyliczone 

zgodnie z następującym wzorem: 

 

                                                                                                                                    

52 Wzór na stopę zwrotu w EUR dla inwestycji na rynkach zagranicznych zabezpieczonych względem EUR, jak i dla 

inwestycji w EUR swapowanych na waluty zagraniczne jest identyczny. 

53 Główne wnioski analizy są identyczne również przy braku ograniczeń dotyczących struktury walutowej. 
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t

FWD
S

F
r , 

 

tS  oznacza kurs waluty obcej do EUR (wartość waluty obcej wyrażona w EUR) 

na koniec okresu t , 

tF  oznacza kurs forward waluty obcej do EUR (wartość waluty obcej wyrażona 

w EUR) uzgodniony na koniec okresu t  z datą zapadalności na koniec okresu 

1t , 

CCYr  oznacza stopę zwrotu z inwestycji na danym rynku wyliczoną w walucie 

lokalnej. 

 

Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają, że alokacja części środków w 

EUR pozwala na istotne ograniczenie zmienności portfela.  

Z drugiej strony, dywersyfikacja walutowa służy podwyższeniu dochodowości 

inwestycji, podczas gdy portfel eurowy osiąga relatywnie niską stopę zwrotu. 

Zmiany kursów walutowych stanowią dodatkowe źródło dochodowości, średnio 

w analizowanym okresie, korzystnie oddziałując na osiągniętą stopę zwrotu
54

. 

Jednocześnie, wahania kursów walutowych prowadzą jednak, w konsekwencji 

wzrostu zmienności portfela, do wydłużenia granicy efektywności. 

Dywersyfikacja portfela, przy utrzymaniu istotnego zaangażowania w EUR, 

pozwala na osiągnięcie wyższej dochodowości przy analogicznym jak w 

przypadku portfela krajowego poziomie zmienności. 

                                                                                                                                    

54 W analizie wykorzystano szeregi czasowe dla okresu, w którym EUR silnie umocniło się, w przypadku jego deprecjacji 

korzyści z utrzymywania portfela wielowalutowego mogłyby być jeszcze większe. 
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Najniższą zmiennością charakteryzują się portfele na granicy efektywności 

wyznaczonej dla portfela wielowalutowego zabezpieczonego względem EUR. 

Efekt zabezpieczenia ryzyka kursowego jest w tym przypadku wzmocniony 

przez dywersyfikację portfela. Ze względu na ograniczone ryzyko granica ta jest 

najbardziej stroma, tzn. niewielki wzrost zmienności pozwala osiągnąć znacznie 

wyższą stopę zwrotu. W efekcie prowadzi to do najwyższej stopy zwrotu na 

jednostkę ryzyka, przy czym jednak oczekiwana stopa zwrotu jest niższa niż w 

przypadku niezabezpieczonych portfeli wielowalutowych.  

 

Wykres 16. Granice efektywności 
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Źródło: Obliczenia własne. 

 

Efekt ograniczenia ryzyka został zobrazowany poprzez porównanie poziomu 

Value at Risk (VaR) oraz Conditional Value at Risk (CVaR)
55

 wybranych portfeli 

na granicy efektywności
56

. Utrzymywanie znacznej części aktywów w EUR, 

                                                                                                                                    

55 Value at Risk określa oczekiwaną wielkość straty, która w warunkach normalnych, z założonym prawdopodobieństwem 

nie powinna zostać przekroczona w przyjętym horyzoncie czasowym. Conditional Value at Risk określa oczekiwaną 

wielkość straty w sytuacji, gdy przekroczy ona oszacowany poziom Value at Risk. Przedstawione miary ryzyka zostały 

oszacowane przy założeniu normalnego rozkładu stóp zwrotu, dla poziomu ufności 0,95 oraz rocznego horyzontu 

inwestycyjnego. 

Przyjęte w analizie założenie o rozkładzie normalnym stóp zwrotu skutkuje nieuwzględnieniem ryzyka zjawisk 

ekstremalnych (tzw. zjawisko grubych ogonów rozkładu, czy też jego znacznej asymetrii). Wydaje się jednak, że przyjęte 

uproszczenie nie wpływa na zasadnicze wnioski analizy.  

56 Na każdej granicy wybrano portfel, dla którego wartość następującej funkcji celu była najwyższa: 

 
2

2

1
),(f  , gdzie  oznacza stopę zwrotu,  - odchylenie standardowe stóp zwrotu,  

a  - parametr awersji na ryzyko. 
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połączone z dywersyfikacją pozostałych środków prowadzi do istotnego 

ograniczenia potencjalnych strat. Najniższe ryzyko towarzyszy strategii 

zakładającej dywersyfikację inwestycji przy zabezpieczeniu ryzyka kursowego 

(Wykres 17). 

  

Wykres 17. Poziom ryzyka portfeli optymalnych 
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Źródło: Obliczenia własne. 

 

W strukturze walutowej portfeli efektywnych, wyznaczonych przy braku 

zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, istotną rolę odgrywa EUR (40% - 

60%) lub waluty relatywnie silnie z nim skorelowane
57

 (w istotny sposób na 

otrzymaną strukturę oddziałują przyjęte ograniczenia, redukując udział walut 

najsilniej skorelowanych z EUR). Dotyczy to w szczególności portfeli o 

najniższej zmienności (Wykres 18). 

Efektem zabezpieczenia ryzyka kursowego jest wzrost udziału JPY, CAD, a 

także USD (tj. walut o najwyższej zabezpieczonej stopie zwrotu), przy 

niewielkim udziale EUR. Wysoka stopa zwrotu walut, które ulegały 

systematycznemu osłabieniu względem EUR (np. JPY), była wynikiem 

utrzymujących się dodatnich stóp zwrotu z transakcji zabezpieczających (kurs 

spot spada poniżej forward). W przypadku CAD zwrot z transakcji 

                                                                                                                                    

57 Struktura walutowa portfeli na granicy efektywności została wyznaczona przy wykorzystaniu metody Michaud’a 

stanowiącej rozszerzenie modelu Markowitza, Scherer (2002), s. 98-109. 
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zabezpieczających był ujemy, natomiast decydujące znaczenie dla całkowitego 

poziomu stóp zwrotu miała relatywnie wysoka dochodowość inwestycji na rynku 

lokalnym. 

Wykres 18. Struktura walutowa portfeli na granicy efektywności 
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Na wykresach 19-24 porównana została dochodowość w długim okresie oraz 

zmienność wybranych portfeli na granicach efektywności (przyjęto portfel 

minimalnej zmienności oraz portfel maksymalizujący wartość założonej funkcji 

celu – por. przypis nr 56). W całym analizowanym okresie najniższą zmiennością 

charakteryzował się portfel zabezpieczony względem EUR, generując stabilny 

zwrot, wyższy niż w przypadku inwestycji na rynku EUR. Prowadziło to do 

najwyższej stopy zwrotu na jednostkę ryzyka. W ostatnim okresie nastąpiło 

zawężenie różnic ryzyka portfeli, w konsekwencji sukcesywnego spadku 

zmienności kursów walutowych. 

Wykres 19. Dochodowość portfeli optymalnych 
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Wykres 20. Dochodowość portfeli min. ryzyka 
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Wykres 21. Zmienność portfeli optymalnych 
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Wykres 22. Zmienność portfeli min. ryzyka  
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Wykres 23. Relacja zysk/ryzyko – portfele optymalne 
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Wykres 24. Relacja zysk/ryzyko – portfele min. ryzyka 
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Przeprowadzone analizy wskazują, że kluczowa decyzja w zakresie strategii 

zarządzania rezerwami NBP po przystąpieniu do Eurosystemu będzie dotyczyła 

zarządzania ryzykiem kursowym, a w szczególności utrzymywania aktywów 

finansowych w EUR. Podejmując decyzje dotyczące struktury walutowej 

aktywów finansowych NBP po przystąpieniu do Eurosystemu, należy dążyć do 

ustalenia właściwej relacji pomiędzy ograniczaniem ryzyka kursowego 

towarzyszącego utrzymywaniu walut obcych oraz korzyściami wynikającymi ze 

zmian kursów walutowych, stanowiących kluczowy czynnik umożliwiający 

podwyższenie dochodowości portfeli inwestycyjnych. 

Otrzymane wyniki badań wskazują na ograniczoną efektywność skrajnych 

koncepcji struktury walutowej aktywów: utrzymywania środków wyłącznie w 

euro (relatywnie niższa dochodowość), czy też w walutach obcych (wysokie 

ryzyko kursowe). Utrzymywanie aktywów zarówno w walutach obcych, jak i w 

euro ogranicza ryzyko, pozwalając jednocześnie na osiągnięcie wyższej 

dochodowości. Korzystne wydaje się również zastosowanie instrumentów 

pochodnych w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego, czy też umożliwienia 

dywersyfikacji inwestycji w ramach środków utrzymywanych w euro (poprzez 

transakcje swap). 
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V. PODSUMOWANIE 

 

Celem opracowania było wskazanie głównych obszarów procesu zarządzania 

rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego, na które oddziaływać 

będzie przystąpienie Polski do strefy euro. Realizując to zadanie przeprowadzono 

analizę m.in.: 

 

    regulacji dotyczących przekazania środków na rzecz EBC oraz zasad 

zarządzania rezerwami dewizowymi EBC,  

    doświadczeń banków centralnych Eurosystemu w zarządzaniu własnymi 

portfelami inwestycyjnymi aktywów finansowych, 

    dochodowości oraz ryzyka alternatywnych wariantów struktury 

walutowej aktywów. 

 

Uwzględniono również założenia długoterminowej strategii zarządzania 

rezerwami dewizowymi przyjętej przez NBP. 

Przeprowadzone analizy prowadzą do następujących wniosków: 

 

1) Transfery środków na rzecz EBC, związane z wniesieniem wkładu do 

kapitału, rezerw dewizowych oraz rezerw bilansowych EBC nie będą 

oddziaływać na strategię zarządzania rezerwami dewizowymi NBP i nie 

spowodują znacznego ograniczenia wielkości rezerw. 

2) Po przystąpieniu do Eurosystemu NBP powinien aktywnie uczestniczyć w 

bieżącym zarządzaniu częścią rezerw walutowych EBC, zgodnie ze 

strategią inwestycyjną określaną przez EBC. Wielkość środków, jakie 

przysługiwałyby NBP, pozwoli na efektywną realizację polityki 

inwestycyjnej. Doświadczenie inwestycyjne na rynkach instrumentów 

inwestycyjnych stanowiących spektrum przyjęte przez EBC oraz 

wykorzystywanie systemu informatycznego stosowanego przez EBC 

sprawiają, że NBP będzie przygotowany do realizacji tych zadań. 
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3) Po przystąpieniu Polski do Eurosystemu nastąpi przejęcie przez rezerwy 

EBC funkcji związanych z realizacją polityki monetarnej i kursowej. 

Celowość utrzymywania rezerw dewizowych przez NBP będzie 

postrzegana wówczas głównie poprzez pryzmat źródła dochodów dla NBP 

i Budżetu Państwa (tzw. fundusz przyszłych pokoleń) oraz finansowania 

ewentualnych dalszych wpłat do EBC oraz instytucji międzynarodowych, 

a także zabezpieczenia na wypadek sytuacji kryzysowych. Decydującym 

kryterium w procesie zarządzania portfelami inwestycyjnymi stanie się 

dążenie do maksymalizacji oczekiwanej stopy zwrotu, w ramach 

akceptowanego poziomu ryzyka finansowego. W wyniku zmiany roli 

rezerw, udział aktywów lokowanych na najbardziej płynnych rynkach 

może ulec zmniejszeniu, co umożliwi pogłębienie procesu dywersyfikacji 

rezerw. Jednocześnie część środków denominowanych w EUR stanie się 

tzw. portfelem krajowym i w świetle przyjętych definicji przestanie 

spełniać rolę rezerw. 

4) W związku z realizacją długoterminowej strategii zarządzania rezerwami 

nakierowanej na maksymalizację dochodowości rezerw dewizowych NBP 

w długim okresie, w ramach akceptowanego poziomu ryzyka finansowego 

i ograniczeń wynikających z realizacji funkcji rezerw, przyjęcie euro nie 

będzie stanowiło przełomowego punktu zwrotnego dla zarządzania 

rezerwami, lecz jedynie pozwoli na przyspieszenie już rozpoczętego 

procesu, zakładającego stopniową dywersyfikację rezerw oraz rozwój 

metod alokacji aktywów i zarządzania ryzykiem finansowym.  

5) Kluczowe znaczenie dla zarządzania rezerwami będzie miała decyzja 

dotycząca udziału EUR w aktywach NBP, oddziałująca na akceptowaną 

ekspozycję na ryzyko kursowe: 

 

  Doświadczenia banków centralnych Eurosystemu wskazują na 

korzyści utrzymywania znacznego udziału aktywów w EUR, 

wynikające przede wszystkim z istotnej redukcji ryzyka 

kursowego. Udział środków utrzymywanych w EUR przez 

narodowe banki centralne Eurosystemu wzrósł na przestrzeni lat 

1999-2006 z ok. 20% do ok. 66%. 
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  Utrzymywaniu zaangażowania w EUR sprzyja wzrost jego 

znaczenia oraz rozwój rynków instrumentów finansowych w 

EUR. Z drugiej strony możliwość wykorzystania tych środków w 

przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, zwłaszcza 

związanych z funkcjonowaniem Eurosystemu może być znacząco 

ograniczona. 

  Przeprowadzone analizy potwierdzają, że alokacja części środków 

w EUR pozwala na istotne ograniczenie zmienności portfela. Z 

drugiej strony dywersyfikacja walutowa służy podwyższeniu 

dochodowości inwestycji, podczas gdy portfel eurowy osiąga 

relatywnie niską stopę zwrotu. Połączenie tych elementów 

poprzez dokonywanie inwestycji na kilku rynkach przy 

zabezpieczeniu ryzyka kursowego umożliwia osiągnięcie 

relatywnie wysokiej dochodowości na jednostkę ryzyka. 
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SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW UŻYTYCH W MATERIALE 

 

Asset-Backed Securities – papiery wartościowe zabezpieczone 

wierzytelnościami, innymi niż kredyty hipoteczne. 

Benchmark Strategiczny – portfel porównawczy, odzwierciedlający 

długoterminową strategię inwestycyjną. 

Benchmark Taktyczny – portfel porównawczy, odzwierciedlający 

krótkookresowe oczekiwania inwestycyjne. 

Efektywność zarządzania rezerwami (Excess Return) – różnica pomiędzy 

stopą zwrotu portfela inwestycyjnego a stopą zwrotu portfela benchmarkowego. 

Europejski Bank Centralny (EBC) – bank centralny Unii Europejskiej. EBC 

i Europejski System Banków Centralnych (ESBC) powstały na mocy Statutu 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 

Centralnego, z dniem 1 czerwca 1998 r. Głównym celem EBC jest ochrona siły 

nabywczej wspólnej waluty europejskiej (euro), a dzięki temu utrzymanie 

stabilności cen w strefie euro. Powierzone zadania EBC realizuje wspólnie 

z narodowymi bankami centralnymi. EBC posiada osobowość prawną jako 

instytucja publiczna w rozumieniu prawa międzynarodowego. Podstawę prawną 

wspólnej polityki pieniężnej stanowi Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską oraz Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych 

i Europejskiego Banku Centralnego.  

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) – ESBC został powołany 1 

czerwca 1998r. i składa się z EBC (Europejski Bank Centralny) i narodowych 

banków centralnych (NBC) wszystkich państw członkowskich UE (artykuł 107 

ustęp 1 Traktatu), niezależnie od tego, czy przyjęły one walutę euro. Do krajów 

które nie przyjęły euro należą: Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Polska, Czechy, 

Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja oraz Bułgaria i Rumunia.  

Eurosystem – system bankowości centralnej strefy euro, który składa się z EBC 

i narodowych banków centralnych (NBC) tych państw, które przyjęły walutę 

euro. Do krajów tych należą obecnie Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, 

Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, 

Słowenia, oraz Malta i Cypr (od 1.01.2008 r.). Eurosystem stanowi element 

składowy ESBC. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz statut ESBC 

– powstawały przy założeniu, że wszystkie państwa członkowskie UE 

wprowadzą wspólną walutę, a zatem ESBC będzie realizował całość związanych 
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z nią zadań. Zanim to jednak nastąpi, głównym wykonawcą tych zadań pozostaje 

tzw. Eurosystem.  

Granica efektywności – zbiór tzw. portfeli efektywnych, charakteryzujących 

się: 

 

    maksymalną oczekiwaną stopą zwrotu wśród portfeli o tym samym 

ryzyku, 

    minimalnym poziomem ryzyka wśród portfeli o takiej samej 

oczekiwanej stopie zwrotu. 

 

Modified duration – miara ryzyka stopy procentowej, określająca wrażliwość 

cenową inwestycji na zmiany rentowności instrumentu. 

Mortgage Backed-Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities – 

papiery wartościowe zabezpieczone portfelem kredytów hipotecznych. 

Oficjalne aktywa rezerwowe – łatwo rozporządzalne, płynne aktywa 

zagraniczne będące w posiadaniu banku centralnego. Zgodnie z definicją MFW 

kategoria ta obejmuje: 

 

    aktywa w walutach obcych, głównie w formie papierów wartościowych, 

lokat i gotówki, 

    złoto monetarne,  

    specjalne prawa ciągnienia (SDR),  

    pozycję rezerwową w MFW. 

 

Portfel Held-to-Maturity – portfel papierów wartościowych utrzymywanych do 

terminu zapadalności i nie wyceniany w sposób rynkowy. 

Rezerwy bilansowe – do rezerw bilansowych zaliczane są: 

 

   rezerwy kapitałowe – tworzone z zysku netto lub dopłat właścicieli 

jednostki, w przypadku NBP taką rolę pełni fundusz rezerwowy; 

   rezerwy na przyszłe zobowiązania – tworzone w ciężar wyniku 

finansowego z tytułu oczekiwanych obciążeń jednostki o niepewnej 

wysokości lub/i terminie zapłaty, na przykład rezerwy na przyszłe 

zobowiązania wobec pracowników; 

   rezerwy tworzone na pokrycie strat z tytułu ryzyka kursowego, stopy 

procentowej i zmian ceny złota – tworzone w ciężar wyniku 

finansowego, charakterystyczne dla banków centralnych ze względu na 
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specyfikę prowadzonej przez nie działalności, obecnie zasady tworzenia 

tego typu rezerwy w NBP określa Uchwała nr 9/2006 Rady Polityki 

Pieniężnej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zasad tworzenia i 

rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do 

walut obcych w Narodowym Banku Polskim. 

 

Rezerwy dewizowe – rezerwy walutowe oraz złoto monetarne utrzymywane 

przez bank centralny. 

Rezerwy walutowe – aktywa w walutach obcych utrzymywane przez bank 

centralny.  

Swap walutowy – transakcja polegająca na wymianie jednej waluty na drugą po 

kursie spot z jednoczesnym ustaleniem dokonania w przyszłości transakcji 

odwrotnej po kursie terminowym.  

Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW, strefa euro) – państwa UE, które 

przyjęły euro jako swoją walutę. 

Zewnętrzna instytucja zarządzająca aktywami (external asset manager) – 

wyspecjalizowana instytucja finansowa świadcząca, na mocy zawartej umowy, 

usługi w zakresie zarządzania aktywami, działając jako agent na rzecz danej 

instytucji zlecającej.  
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PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH 
MECHANIZMU TRANSMISJI MONETARNEJ 
W POLSCE I W STREFIE EURO1 
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1. WSTĘP
2
 

1.1. WPROWADZENIE 

 

Dyskusja kosztów i korzyści z przystąpienia do unii monetarnej obejmuje jako 

jeden z ważniejszych aspektów skutki zastąpienia polityki pieniężnej 

prowadzonej w sposób zdeterminowany przez krajową władzę monetarną 

jednolitą polityką pieniężną prowadzoną w sposób zdeterminowany przez 

sytuację całego ugrupowania. Pełna ocena tych skutków wymaga rozważenia co 

najmniej trzech poniższych elementów tego zastąpienia. Pierwszy z nich to cele 

krajowej i unijnej polityki monetarnej, przy czym uwzględnić tu należy zarówno 

generalny kształt strategii polityki pieniężnej, jak i ilościowe charakterystyki jej 

celów (o ile takie istnieją). Drugi element to skuteczność obu polityk 

pieniężnych, relatywnie łatwa do opisu i oceny w przypadku istnienia 

skwantyfikowanych celów tych polityk. Trzeci zaś, najbardziej skomplikowany, 

to sam mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej. Należy przy tym 

jednak pamiętać, że samo wejście do strefy euro jest poważnym czynnikiem 

wpływającym na kształt mechanizmu transmisji. Stąd konieczna jest duża 

ostrożność w formułowaniu wniosków z analizy mechanizmu transmisji w tym 

kontekście. 

                                                                                                                                    

1 Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny 

2 Ryszard Kokoszczyński 
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Teoretyczny kształt mechanizmu transmisji jest generalnie dość złożony (por. 

Mishkin 2007) i nie pozwala na łatwy opis liczbowy. Jednak badania empiryczne 

prowadzone w ciągu ostatniej dekady doprowadziły do powstania w miarę 

powszechnie akceptowanej metodyki opisu mechanizmu transmisji, a w 

szczególności ustalenia listy najważniejszych jego elementów składowych i 

podstawowych jego charakterystyk (por. Angeloni et al. 2003). 

 

1.2. TEORETYCZNY KSZTAŁT MECHANIZMU TRANSMISJI 

 

Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej jest wystarczająco ważnym 

elementem teorii polityki pieniężnej, by zasłużyć na miejsce w podręcznikach. W 

bardziej tradycyjnych ujęciach mechanizm transmisji prezentuje drogę impulsów 

polityki pieniężnej od zmiany wartości zmiennej uważanej za typowy instrument 

(w tradycyjnym ujęciu była to zwykle zmiana podaży pieniądza, w nowszym – 

zmiana krótkoterminowej stopy procentowej) do zmiany zmiennych realnych, 

np. poziomu lub dynamiki produktu krajowego brutto. Różne szkoły 

ekonomiczne kładły nacisk na różne drogi tego oddziaływania (zwane zwykle 

kanałami transmisji), a różnice między szkołami dotyczyły zarówno samego 

występowania poszczególnych kanałów, jak i ich relatywnej wagi.  

W ramach takiego podejścia do dyskusji nad mechanizmem transmisji 

najpełniejszy, choć nieco „agnostyczny‖ jego obraz prezentuje Mishkin 2007. 

Zamieszczony poniżej schemat ujmuje praktycznie wszystkie elementy składowe 

mechanizmu transmisji, jakie pojawiają się w literaturze tego nurtu, choć jest on 

raczej ich teoriomnogościową sumą niż syntezą. 
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Rys. 1. Mechanizm transmisji – ujęcie tradycyjne 
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Źródło: Mishkin 2007, s. 599 

 

Mnogość uwzględnionych w powyższym schemacie kanałów transmisji nie 

pozwala jednak na skonstruowanie na jego podstawie rozsądnych ram dla analiz 

empirycznych. Stąd w ostatniej dekadzie wyraźnie zyskuje na popularności taki 

obraz schematu mechanizmu transmisji, który explicite uwzględnia mniejszą 
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liczbę kanałów oraz wyraźnie uwidacznia kontrolę inflacji jako finalny cel 

polityki pieniężnej. Popularnym przykładem jest schemat zaproponowany przez 

Bank Anglii w początkach wdrażania strategii bezpośredniego celu inflacyjnego 

(rys.2) lub jego modyfikacja zaczerpnięta z pracy Brzoza-Brzezina b.d. (rys. 3). 

 
Rys. 2. Mechanizm transmisji w wersji syntetycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MPC (b.d.), s.3. 

 

Rys. 3. Mechanizm transmisji monetarnej  
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1.3. EMPIRYCZNE STUDIA NAD MECHANIZMEM TRANSMISJI 

 

Teoretyczny kształt mechanizmu transmisji, jak widać z powyższych uwag, jest 

w literaturze prezentowany na dość różne sposoby. Stąd w badaniach 

empirycznych mechanizmu transmisji ważką rolę odgrywają badania 

korzystające z narzędzi, które można nazwać modelami o postaci zredukowanej. 

Próbują one powiązać praktycznie bezpośrednio zmiany w instrumentach 

polityki pieniężnej ze zmianami w finalnych kategoriach makroekonomicznych 

(PKB, inflacja). Jest rzeczą oczywistą, iż stwierdzenie takimi metodami 

występowania istotnych statystycznie zależności nie mówi nic o kierunku 

przyczynowości. Jednocześnie jednak, modele takie nie wymagają pełnej 

identyfikacji całości mechanizmu transmisji, co - wobec pokazanych wyżej 

komplikacji teoretycznych – mogłoby w niektórych przypadkach być bardzo 

trudne. Standardowym narzędziem w badaniach tego typu stały się modele VAR, 

które uwzględniały w zestawie swoich zmiennych endogenicznych najważniejsze 

charakterystyki mechanizmu transmisji w postaci zredukowanej, a więc ceny, 

PKB, stopę procentową i kurs walutowy (lista ta niekiedy bywała rozszerzana o 

podaż pieniądza lub węższy agregat monetarny). Przy takim podejściu do analizy 

mechanizmu transmisji najważniejsze elementy jego opisu to wybór zakresu 

badania odzwierciedlony przez listę zmiennych uwzględnionych w modelu oraz 

kształt funkcji reakcji podstawowych zmiennych na impuls polityki pieniężnej (a 

więc zmianę stopy procentowej lub agregatu monetarnego). Porównanie 

własności mechanizmu transmisji dla różnych krajów lub okresów czasu 

dokonywane jest więc zazwyczaj poprzez porównanie funkcji reakcji na 

analogiczny impuls uzyskany za pomocą takiego samego modelu VAR. Takie 

właśnie podejście zastosowane jest i w tym tekście. 

Względna łatwość stosowania modeli VAR nie może jednak przesłaniać 

wspomnianej już wcześniej ich słabości. Nawet próby wprowadzenia pewnych 

założeń o kierunku przyczynowości do procesu identyfikacji modelu, 

uzasadniające do pewnego stopnia nazywanie ich strukturalnymi modelami VAR 

(SVAR), nie pozwalają na ograniczenie badań mechanizmu transmisji do tych 

modeli, w szczególności jeśli szuka się odpowiedzi na pytania związane z 

określeniem relatywnej wagi poszczególnych kanałów lub też próbuje się 
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przewidzieć wpływ pewnych zmian, np. instytucjonalnych, na mechanizm 

transmisji. Stąd konieczność stosowania w badaniach mechanizmu transmisji 

modeli strukturalnych. Trzeba jednak pamiętać, że wykorzystanie wyników 

takich badań do porównań międzynarodowych lub międzyokresowych jest 

niezwykle trudne – modele strukturalne mają niekiedy znakomicie odmienne 

specyfikacje, a nawet strategie modelowania (tradycyjne modele strukturalne a 

modele DSGE), najważniejsze kategorie ekonomiczne są reprezentowane w nich 

często przez zmienne zoperacjonalizowane w rozmaity sposób itp. Oznacza to, że 

choć modele strukturalne dają bogatszy obraz mechanizmu transmisji dla 

indywidualnego przypadku, porównywanie cech tak modelowanego mechanizmu 

transmisji dla różnych krajów lub okresów jest znakomicie trudniejsze niż w 

przypadku modeli VAR. Nawet bowiem porównanie kształtu i ilościowych 

charakterystyk funkcji reakcji podstawowych zmiennych makroekonomicznych 

na impuls polityki pieniężnej jest dość utrudnione. 

Interesujące podejście do porównywania mechanizmu transmisji w różnych 

krajach i okresach zaproponowane zostało w ramach dużego projektu 

badawczego Eurosystemu (którego wynikiem jest praca Angeloni et al. 2003). W 

pierwszym kroku jego autorzy próbowali odpowiedzieć na jedno zasadnicze 

pytanie: czy tradycyjnie rozumiany kanał stopy procentowej wystarcza do w 

miarę pełnego wyjaśnienia wpływu polityki pieniężnej na PKB i inflację? W 

przypadku negatywnej odpowiedzi sprawdza się istnienie i siłę oddziaływania 

innych kanałów, w szczególności kanału kredytowego, choć ten ostatni często 

nie jest traktowany jako zjawisko zupełnie osobne, a raczej jako zestaw 

czynników modyfikujących działanie kanału stopy procentowej. Dla uzyskania 

szerszej wiedzy na temat mechanizmu transmisji w badaniach tego ostatniego 

typu dokonuje się jeszcze niekiedy odrębnej analizy kanału oczekiwań (też 

często traktowanego jako element modyfikujący kanał stopy procentowej) oraz 

mechanizmu opisującego wpływ zmian kursu walutowego na inflację (exchange 

rate pass-through). 

Doświadczenia badań podjętych przez Eurosystem oraz innych znanych nam 

projektów badawczych, których przedmiotem były porównania cech 

mechanizmu transmisji w różnych krajach wpłynęły istotnie na kształt 

niniejszego opracowania. Zaczynamy je bowiem od sprawdzenia tego, czy 

najbardziej generalne cechy polskiego mechanizmu transmisji, tj. podstawowe 

charakterystyki reakcji produkcji i inflacji na impuls stopy procentowej, są 
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przynajmniej jakościowo podobne do analogicznych cech mechanizmu transmisji 

w strefie euro. Korzystamy przy tym ze standardowych narzędzi badawczych, 

jakimi są modele VAR oraz tradycyjne makroekonometryczne modele 

strukturalne. W następnej części tekstu zajmujemy się bardziej szczegółowo 

analizą tych elementów składowych mechanizmu transmisji, które potrafią się 

istotnie różnić nawet dla krajów bardzo do siebie podobnych. Są to mianowicie: 

 

    dostosowania stóp procentowych w systemie bankowym, 

    kanał kredytowy,  

    wpływ kursu walutowego na ceny krajowe oraz 

    antycypacyjność w zachowaniach podmiotów gospodarczych. 

 

Zamykamy badanie prezentacją zagregowanego opisu mechanizmu transmisji w 

Polsce i w strefie euro oraz ich porównania uzyskanego dzięki zastosowaniu 

modeli DSGE. Chcemy przy tym podkreślić, że wspólnym wątkiem wszystkich 

tych tekstów jest przede wszystkim chęć porównania mechanizmu transmisji w 

Polsce i w strefie euro dokonywanego dla różnej skali analizy oraz przy 

wykorzystaniu rozmaitych narzędzi badawczych. 

 

1.4. STUDIA NAD MECHANIZMEM TRANSMISJI A 

INTEGRACJA ZE STREFĄ EURO 

 

Najważniejsza motywacja dla studiowania mechanizmu transmisji monetarnej w 

kontekście integracji ze strefą euro to znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy 

polityka pieniężna EBC będzie oddziaływała na gospodarkę polską tak, jak 

działa na strefę euro (por. HM Treasury 2003). Gdyby bowiem różnice w tych 

oddziaływaniach były znaczące, stanowiłoby to poważne zagrożenie dla 

sprawnego funkcjonowania polskiej gospodarki w unii monetarnej, gdyż polityka 

pieniężna stałaby się siłą desynchronizującą cykl koniunkturalny Polski i strefy 

euro, ze wszystkimi tego oczywistymi negatywnymi skutkami. Interpretując takie 

ewentualne różnice pamiętać jednak należy przy tym o potencjalnej 



VI PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH MECHANIZMU TRANSMISJI MONETARNEJ W POLSCE 

I W STREFIE EURO 

 299 

endogeniczności zmian w mechanizmie transmisji – samo przystąpienie do unii 

monetarnej może wpłynąć na szybsze upodobnianie się mechanizmów transmisji. 

Ta swoista endogenizacja mechanizmu transmisji powoduje, że wszelkie 

wypowiedzi na temat ewentualnych kosztów przystąpienia do strefy euro 

wynikających z ewentualnych znacznych różnic w kształcie i funkcjonowaniu 

mechanizmu transmisji mogą co najwyżej dotyczyć krótkiego okresu tuż po 

wstąpieniu. Endogenizacja taka, w szczególności dotycząca takich cech jak 

stopień antycypacyjności w zachowaniu podmiotów gospodarczych, 

zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych itp., może rozpocząć się nawet i przed 

samym wstąpieniem, jeśli deklarowana data tego wstąpienia będzie postrzegana 

jako wiarygodna.
3
 

 

2. MAKROEKONOMICZNY OBRAZ MECHANIZMU 

TRANSMISJI: MODELE VAR I TRADYCYJNE MODELE 

STRUKTURALNE
4
 

 

Jeszcze do niedawna standardowymi narzędziami badania mechanizmu 

transmisji były modele VAR lub tradycyjne modele strukturalne. W ostatnich 

latach modele DSGE zyskują na popularności jako narzędzie do studiów również 

i tej problematyki. Zanim jednak przedstawimy wyniki naszych badań, w których 

porównanie mechanizmu transmisji w Polsce i w strefie euro dokonane jest 

właśnie w ten ostatni sposób, chcemy pokrótce przedstawić wyniki 

analogicznych porównań wykorzystujących bardziej tradycyjne podejście. 

Porównywanie mechanizmu transmisji badanego modelami o różnej konstrukcji, 

specyfikacji itp. cechach wymaga sporej ostrożności, a różnice w stosowanych 

narzędziach badawczych wyznaczają stosunkowo wąski zakres takich porównań. 

Dlatego też w poniższym tekście ograniczamy się do pokazania i skomentowania 

dwóch najważniejszych i najbardziej podstawowych własności mechanizmu 

transmisji, jakimi są reakcja produkcji i inflacji na impuls stopy procentowej. 

                                                                                                                                    

3 Do wniosków takich mogą skłaniać wyniki badań nad zmianami pewnych elementów mechanizmu transmisji w krajach 

uczestniczących w Europejskim Systemie Walutowym, por. Juselius 1988. 

4 Ryszard Kokoszczyński 
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Traktujemy tę część opracowania jako merytoryczny wstęp do zasadniczego 

badania. Generalnie, wyniki badań mechanizmu transmisji w dowolnej 

gospodarce rynkowej (zarówno korzystające z modeli VAR, jak i tradycyjnych 

modeli strukturalnych) sugerują, iż po wzroście stopy procentowej oczekujemy 

spadku produkcji i inflacji. W dojrzałych gospodarkach rynkowych maksymalne 

odchylenie produkcji od ścieżki bazowej następuje po roku-dwóch od zmiany 

stopy procentowej. W długim okresie oczekujemy zaś powrotu produkcji do 

ścieżki bazowej (co jest wyrazem długookresowej neutralności pieniądza). 

Wzrost stopy procentowej prowadzi również do spadku inflacji, ale zazwyczaj 

reakcja ta jest powolniejsza i słabsza od reakcji produkcji. W tej części tekstu 

chcemy więc przede wszystkim sprawdzić, czy polski mechanizm transmisji 

charakteryzuje się tymi samymi cechami. 

 

2.1. MODELE VAR 

 

Modele VAR wykorzystywane były do badań polskiego mechanizmu transmisji 

zarówno przez pracowników NBP, jak i przez badaczy zewnętrznych. Creel i 

Levasseur 2005,  Héricourt 2006, Jarociński 2006, Mohanty i Turner 2008 oraz 

Łyziak et al. 2008
5
 przedstawiają najnowsze wyniki takich badań (w niektórych 

przypadkach nie tylko dla Polski, ale i dla innych krajów naszego regionu), a 

Coricelli et al. 2006 zawiera dość wszechstronny przegląd wcześniejszych badań 

tego typu. Niektórzy z tych autorów wprost formułują wnioski o podobieństwie 

mechanizmu transmisji w Polsce i w strefie euro. Przykładowo Hericourt 2006 

pisze, że „mechanizmy transmisji polityki pieniężnej już wykazują ważne 

podobieństwa do mechanizmów w starych krajach członkowskich strefy euro‖ 

(s.17). Poniżej przedstawiamy wyniki, jakie wymienieni wcześniej autorzy
6
 

uzyskali dla dwóch interesujących nas tutaj charakterystyk mechanizmu 

transmisji, tj. dla reakcji produkcji i inflacji na impuls stopy procentowej 

(traktowanej jako instrument polityki pieniężnej). Specyfikacja stosowanych 

przez nich modeli jest dość podobna i przedstawiamy ją pokrótce w tabeli 1.  

                                                                                                                                    

5 W dalszym tekście prace te będą dla krótkości oznaczane przez CL, D, J, H, MT, ŁPW 

6 Generalne charakterystyki mechanizmu transmisji dla gospodarek krajów uważanych za emerging markets nie są 

przedmiotem tak powszechnej zgody co do ich kształtu jak ma to miejsce w przypadku dojrzałych gospodarek rynkowych 

– dlatego też przedstawiamy dla Polski wyniki z kilku modeli. 
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Uzyskane przy pomocy tych modeli charakterystyki polskiego mechanizmu 

transmisji porównujemy z wynikami wielkiego projektu badawczego 

realizowanego przez Eurosystem na początku obecnej dekady (por. Angeloni et 

al. 2003). Model VAR użyty tam do badania (por. Peersman i Smets 2003) 

mechanizmu transmisji w strefie euro miał również standardową dla takich badań 

specyfikację, która przedstawiona jest w Tabeli 2. 

 

Tab. 1. Podstawowe charakterystyki modeli VAR dla Polski 
 

Model Zmienne 

endogeniczne 

Zmienne 

egzogeniczne 

Próba (m-dane 

miesięczne, k-

dane kwartalne) 

CL y, p, i, e y
e
,  p

e
, i

e
,  1993:1-2004:3m 

J y, p, i, e y
D
, i

D
, y

US
, oil, 

com 

1995:6-2004:6m 

H y, p, i, e, m, dc y
e
, i

e
, com 1995:1–2004:9m  

MT y,p,i,e  2000-2006m 

ŁPW y,p,i,m,oil,e,i
e
  1998-2006m 

 
 

y - produkcja przemysłowa, p – CPI, i – stopa procentowa, e – kurs walutowy, m – agregat 

monetarny, dc – kredyt krajowy, com – ceny surowców, oil – ceny ropy, subskrypt e – 

zmienne dla Unii Europejskiej w składzie starych 15 krajów członkowskich, subskrypt D lub 

US – wartości zmiennych odpowiednio dla Niemiec i dla USA 

 

Tab. 2. Podstawowe charakterystyki modelu VAR dla strefy euro 
 

Model Zmienne 

endogeniczne 

Zmienne 

egzogeniczne 

Próba 

PS y, p, i, e  com, y
US

, r
US 

1980-1998k 

 
 

Oznaczenia: jak w tab.1. 

 

 

Bliskie podobieństwo tych modeli uzasadnia w naszym mniemaniu 

porównywanie ich wyników, choć pewne różnice między nimi skłaniają do 

ostrożnego formułowania wniosków wypływających z tych porównań. 
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Rys. 4. Reakcja produkcji na impuls stopy procentowej (jedno 
odchylenie standardowe) – modele VAR dla Polski 
 

CL 

 

H 

 

J 

 

MT 

 

ŁPW1 

 

ŁPW2 

 

 
 

ŁPW1 identyfikacja wg schematu Christiano, Eichenbaum, Evans 

ŁPW2 identyfikacja wg schematu Kim, Roubini 
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Rys. 5. Reakcja inflacji na impuls stopy procentowej (jw.) – modele 
VAR dla Polski 
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Rys. 6.  Reakcja produkcji na impuls stopy procentowej (jw.) – 
model VAR dla strefy euro 

 

PS 

 

  

Rys. 7. Reakcja inflacji na impuls stopy procentowej (jw.)– model 
VAR dla strefy euro 

 

PS 

 

  

 

Przedstawione powyżej rysunki dotyczące Polski wykazują pewne różnice: 

reakcja produkcji w modelu Creela i Levasseur, a także inflacji w ich modelu i w 

modelu Hericourta odbiega nawet swoim kształtem od pozostałych wyników. 

Jednak wyniki uzyskane w pozostałych przypadkach są jakościowo podobne do 

siebie i jednocześnie podobne do wyników dla strefy euro (choć można 

zauważyć pewne różnice w czasie potrzebnym dla uzyskania maksymalnego 

odchylenia od ścieżki bazowej i w wielkościach tego odchylenia). Można 

również mówić o jakościowej zgodności części wyników dla Polski ze 

stylizowanymi faktami dla gospodarek dojrzałych, a w szczególności o słabszej i 

późniejszej reakcji inflacji niż produkcji. 
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2.2. MODELE STRUKTURALNE 

 

Analogiczne sprawdzenie zgodności generalnych cech mechanizmu transmisji 

dla Polski i dla strefy euro może zostać dokonane również dla przypadku, w 

którym mechanizm transmisji badany jest przy pomocy makroekonometrycznych 

modeli strukturalnych. Modele tego typu różnią się zwykle od siebie w znacznym 

stopniu, stąd porównywalności cech mechanizmów transmisji odzwierciedlonych 

w tych modelach jest znacznie bardziej ograniczona niż w przypadku modeli 

VAR. Ograniczamy się więc poniżej tylko do dwóch modeli dla każdego z 

interesujących nas przypadków. Dla Polski pokazujemy reakcje produkcji i 

inflacji na impuls stopy procentowej w dwóch modelach wykorzystywanych w 

pracach NBP, tj. w Ecmodzie i w NSA (por. Fic et al. 2005, Przystupa i Wróbel 

2006); dla strefy euro - również w dwóch modelach (choć w przypadku każdego 

z nich mamy do czynienia z wynikami 4 różnych symulacji, różniących się 

pewnymi szczegółami technicznymi) wykorzystywanych we wspominanym już 

wcześniej  projekcie badawczym Eurosystemu (por. Angeloni et al. 2003), tj. w 

NiGEMie i AWM (rys. 8,9,10 i 11)
7
. 

Mamy tu znowu do czynienia z sytuacją podobną jak w poprzednim paragrafie – 

ogólny kształt reakcji produkcji i inflacji na impuls stopy procentowej jest dla 

większości pokazanych poniżej impulsów dość podobny, widoczne są jednak 

pewne różnice co do maksymalnej wielkości i czasu trwania tych reakcji. 

Podsumowując ten fragment naszych rozważań możemy więc stwierdzić, że 

zagregowany obraz polskiego mechanizmu transmisji, uzyskany tradycyjnymi 

metodami (modele VAR, tradycyjne modele strukturalne), wykazuje 

wystarczające podobieństwa do mechanizmu transmisji w strefie euro, by 

uzasadnione były głębsze i bardziej szczegółowe badania tej problematyki. 

                                                                                                                                    

7 Interpretacja tych rysunków wymaga znacznej ostrożności ze względu na odmienną skalę osi czasu (kwartały dla polskich 

modeli, lata dla modeli strefy euro) oraz nieco odmienną definicję impulsów (wzrost krótkich stóp procentowych na 2 lata 

dla wszystkich modeli z wyjątkiem NSA, dla którego wzrost trwa tylko rok). 
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Rys. 8. Reakcja produkcji na impuls stopy procentowej – modele 
strukturalne dla Polski 
 

Ecmod 
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Rys. 9. Reakcja inflacji na impuls stopy procentowej – modele 
strukturalne dla Polski 

Ecmod 

 

NSA 

 

 
 

Rys. 10. Reakcja produkcji na impuls stopy procentowej – modele 
strukturalne strefy euro 

NIGEM 

 

AWM 
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Rys. 11. Reakcja inflacji na impuls stopy procentowej – modele 
strukturalne strefy euro 
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3. BADANIA EMPIRYCZNE KANAŁÓW MECHANIZMU 

TRANSMISJI POLITYKI PIENIĘŻNEJ W POLSCE 

3.1. DOSTOSOWANIE STÓP PROCENTOWYCH W SYSTEMIE 

BANKOWYM8 

 

Stopień dostosowania stóp od depozytów i kredytów w bankach jest istotnym 

czynnikiem determinującym kształt i efektywność mechanizmu transmisji 

monetarnej. Tempo dostosowań stóp procentowych oraz skala przenoszenia 

zmian stóp podstawowych na oprocentowanie produktów bankowych wyznacza 

możliwe tempo i wielkość dostosowania zagregowanego popytu i inflacji do 

zmian polityki pieniężnej. Znajomość opóźnień oraz średniej skali przenoszenia 

zmian stopy podstawowej na oprocentowanie produktów bankowych jest więc 

niezwykle ważna dla instytucji prowadzącej politykę pieniężną. 

Teoria sugeruje, że w warunkach konkurencji doskonałej cena produktu równa 

się kosztowi krańcowemu, a zatem banki powinny dostosowywać 

oprocentowanie depozytów i kredytów do zmian odpowiednich stóp rynkowych. 

                                                                                                                                    

8 Ewa Wróbel 
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Badania pokazują jednak, że stopy procentowe w bankach dostosowują się do 

zmian stóp rynkowych z opóźnieniem i że często nie jest to dostosowanie pełne. 

Istnieje kilka możliwych przyczyn tych zjawisk:  

 

    Niedoskonała konkurencja: W odniesieniu do niektórych produktów czy 

rynków, poszczególne banki nie są cenobiorcami, lecz cenotwórcami. 

Badania empiryczne potwierdzają, że stopień przenoszenia zmian 

podstawowych stóp procentowych na ceny produktów bankowych zależy 

od konkurencji w sektorze bankowym (np. Weth 2002). Sander, 

Kleimeier (2004) sugerują, że konkurencja ma większy wpływ na 

oprocentowanie depozytów niż kredytów, ponieważ problem asymetrii 

informacji dotyczy w znacznie większym stopniu kredytów, niż 

depozytów. Na efekt przenoszenia wpływ ma nie tylko konkurencja 

między bankami, lecz również między rynkiem pieniężnym i 

kapitałowym. Im lepiej jest rozwinięty rynek kapitałowy i im łatwiej 

można zastępować produkty bankowe produktami rynku kapitałowego, 

tym większy jest efekt przenoszenia. 

    Koszty zmiany cen produktu: Zmiana ceny produktu pociąga za sobą 

konieczność poniesienia przez bank pewnych kosztów. Jeśli zmiany stóp 

podstawowych są częste i stosunkowo nieduże, banki komercyjne mogą 

unikać ponoszenia tych kosztów i zmieniać swoje ceny rzadziej, lecz 

silniej. W rezultacie ceny produktów bankowych będą reagowały z 

opóźnieniem na zmiany stóp podstawowych banku centralnego.  

    Niepewność dotycząca przyszłej polityki banku centralnego: Jeśli banki 

odczuwają niepewność co do trwałości zacieśniania lub łagodzenia 

polityki pieniężnej, mogą opóźniać decyzje dotyczące zmian cen swoich 

produktów. Przejrzysta i zrozumiała dla rynków polityka pieniężna oraz 

dobra komunikacja banku centralnego z rynkami mogą takie opóźnienia 

zmniejszać. 

    Problem wyboru właściwej rynkowej stopy procentowej do badań 

empirycznych: W praktyce nie wiemy, na podstawie których stóp 

rynkowych banki kształtują oprocentowanie swoich produktów. W 

badaniach często wykorzystuje się tę stopę, którą można uznać za 

instrument polityki pieniężnej banku centralnego. W praktyce jest to 
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najczęściej stopa rynku międzybankowego jedno- lub trzymiesięczna. 

Sørensen i Werner (2006) zwracają jednak uwagę, że jeśli cena produktu 

opiera się na kosztach, to stopy rynkowe powinny odpowiadać z jednej 

strony cost of funds, z drugiej – opportunity cost. Przyjmowanie w 

badaniach jednej stopy procentowej dla produktów o długich i krótkich 

okresach zapadalności może być błędne i być jedną z przyczyn niskich 

szacunków stopnia przenoszenia.  

 

Literatura przedmiotu zawiera zarówno pozycje pokazujące efekt przenoszenia w 

poszczególnych krajach, jak i w strefie euro, w badaniach posługiwano się 

danymi uśrednionymi dla całego sektora bankowego oraz danymi 

indywidualnymi z poszczególnych banków.
9
 Najświeższe badania 

przeprowadzone dla strefy euro (Sørensen i Werner, 2006) pokazują, że zarówno 

stopień dostosowania długookresowego, jak i szybkość dostosowania 

detalicznych stóp procentowych do odpowiednich stóp rynkowych są w 

poszczególnych krajach dość zróżnicowane. Inni autorzy – np. Mojon (2000) czy 

de Bondt (2002) pokazują jednak, że istnieje tendencja do stopniowego ich 

upodobniania się, przede wszystkim po przyjęciu wspólnej waluty.  

W strefie euro istnieje długookresowy związek między większością stóp 

procentowych w bankach a odpowiednimi stopami rynkowymi. Wyjątkiem jest 

oprocentowanie rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych (savings 

accounts), których oprocentowanie kształtuje się niezależnie od stóp rynku 

międzybankowego. Zazwyczaj w niewielkim stopniu dostosowuje się 

oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych mających słabe zabezpieczenie. W 

przeciwny sposób zmienia się oprocentowanie kredytów hipotecznych i 

kredytów dla firm – tu dostosowania są znacznie większe i szybsze (por. np. de 

Bondt (2002),Sørensen i Werner, (2006).  

Badania dla strefy euro pokazują także, że stopień koncentracji rynku 

(konkurencja) ma wpływ na wielkość i szybkość efektu przenoszenia. Im niższy 

wskaźnik CR 5 i wskaźnik HH, tym szybciej dostosowywało się oprocentowanie 

produktów bankowych.  

                                                                                                                                    

9 Syntetyczny przegląd literatury znajduje się w pracy:  Sørensen, Werner (2006) 
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Badania stopnia i szybkości dostosowywania się stóp procentowych w Polsce nie 

są w pełni porównywalne z wynikami dla krajów strefy euro, gdyż prowadzono 

je dla stóp procentowych, których metodyka szacowania znacznie różniła się od 

tej, którą przyjął Europejski Bank Centralny. Całkowicie porównywalne dane 

polskie istnieją dopiero od 2005 r. Jest to zbyt krótki szereg czasowy, by można 

było szacować na jego podstawie wielkości równowagi. W związku z tym, w 

opracowaniu ograniczamy się do wyników uzyskanych dla danych nie w pełni 

porównywalnych.
10

 Należy podkreślić, że wyniki dla Polski otrzymywano dla 

okresów, w których wyraźnie przeważały spadki stóp procentowych, związane ze 

spadkiem inflacji. Może to zaburzać relację między wielkością długookresowego 

dostosowywania się oprocentowania depozytów i kredytów. Kolejnym istotnym 

czynnikiem, który może obciążać wyniki jest fakt, że dopiero w warunkach 

niskiej i stabilnej inflacji banki zaczęły chętniej udzielać kredytów, w tym przede 

wszystkim kredytów długoterminowych (np. mieszkaniowe i hipoteczne). Mimo 

tych trudności można stwierdzić, że zasadnicze tendencje dotyczące stopnia i 

szybkości reakcji oprocentowania poszczególnych typów produktów bankowych 

jest zbliżone do tego, które występuje w strefie euro. (por. np. De Bondt (2002). 

Badanie dla Polski przeprowadzono posługując się modelem korekty błędem: 

 

0 1 1 1 2 1t t t t tr mr r mr , 

 

gdzie rt oznacza średnie oprocentowanie depozytu lub kredytu w bankach 

komercyjnych (dane NBP), mrt  to stopa rynku pieniężnego (1- lub 3-miesięczna 

stopa WIBOR), Δ jest operatorem różnicowym, zaś α0, α1,  β1, β2 to parametry, 

przy czym β1<0. Współczynnik α1 mierzy wielkość natychmiastowego 

dostosowania stopy detalicznej do stopy rynku pieniężnego, współczynnik β2 

natomiast – stopień dostosowania długookresowego oprocentowania w banku do 

stopy rynkowej. Wyniki dla okresu 1995-2001 pochodzą z pracy Wróbel, 

Pawłowska (2002), dla okresu 2002-2006 zostały sporządzone na potrzeby 

niniejszego opracowania. 

                                                                                                                                    

10 Na początku 2002 r. zmieniono metodykę liczenia stóp procentowych w polskim sektorze bankowym, dlatego dane z lat 

1995-2001 są nie w pełni porównywalne z danymi dla lat 2002-2006 – w opracowaniu pokazujemy więc odpowiednie 

wyliczenia dla obu okresów.  
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    Depozyty gospodarstw domowych: W długim okresie dostosowanie 

oprocentowania depozytów gospodarstw domowych do zmian rynkowej 

stopy procentowej (WIBOR 1M lub WIBOR 3M) w okresie 1995-2001 

było stosunkowo wysokie i wynosiło od 0,8 do poziomu 

przekraczającego 1,0 dla depozytu o zapadalności 1 roku. W latach 

2002-2006 efekt przenoszenia obniżył się do poziomu 0,5-0,7. Szybkość 

dostosowań wynosiła od ok. półtora miesiąca do czterech miesięcy. 

Wyjątkiem było oprocentowanie depozytów na rachunkach 

oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) – podobnie jak w krajach 

strefy euro – nie dostosowywało się ono do zmian stóp rynkowych ani w 

krótkim, ani w długim okresie.  

    Kredyty konsumpcyjne: Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych 

dostosowuje się w długim okresie do stóp rynku pieniężnego ze 

współczynnikiem od 0,5 do 0,6. Wyjątek stanowi kredyt jednoroczny, 

który w długim okresie dostosowywał się do stopy rynkowej ze 

współczynnikiem przewyższającym jeden. Dostosowania 

oprocentowania tych kredytów przebiegają bardzo wolno – od sześciu do 

jedenastu miesięcy. Jedynym wyjątkiem wydaje się być kredyt o 

zapadalności powyżej 5 lat, którego oprocentowanie dostosowywało się 

w ciągu niecałych dwóch miesięcy. 

    Kredyty mieszkaniowe: Długookresowa równowaga występuje między 

stopą WIBOR 3M a oprocentowaniem kredytów o okresie do 

zapadalności powyżej 5 lat. Dla kredytów o krótszych okresach do 

zapadalności związek ten nie występuje. Ten rodzaj kredytu jest dobrze 

zabezpieczony (hipoteka) i zapewne dlatego reakcja banków jest w tym 

wypadku stosunkowo duża (w długim okresie współczynnik 

dostosowania wynosi ok. 0,9), a szybkość dostosowania – poniżej trzech 

miesięcy.  

    Kredyty dla przedsiębiorstw: Istnieje długookresowy związek między 

oprocentowaniem kredytów dla przedsiębiorstw – kredytów w rachunku 

bieżącym i kredytów o zapadalności od 1 roku do 5 lat, a stopą rynku 

międzybankowego (WIBOR 3M), przy czym stopień dostosowywania 
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się w długim okresie wynosił 1,1-1,2. Szybkość dostosowania była 

również bardzo wysoka i wynosiła ok. półtora miesiąca. 

 

Badania cech banków wpływających na kształtowanie się efektu przenoszenia w 

Polsce wskazują przede wszystkim na sytuację finansową banków (wskaźnik 

ROA) oraz na jakość portfela kredytów (Chmielewski, 2003). Banki mające 

lepszą sytuację finansową dostosowywały oprocentowanie kredytów i depozytów 

o długich okresach do zapadalności szybciej i w większym stopniu niż inne 

banki. Chmielewski (2003) nie wyjaśnia jednak, czy takie postępowanie banków 

jest spowodowane wyższym niż w innych bankach wskaźnikiem ROA, czy też 

dobra sytuacja finansowa jest skutkiem szybkiej i efektywnej reakcji na zmiany 

stóp rynkowych. Z pracy tej wynika także, że banki mające gorsze portfele 

kredytowe dostosowywały oprocentowanie kredytów do zmian stóp rynkowych 

szybciej niż inne banki, natomiast oprocentowanie najpopularniejszych 

depozytów (od 3 do 12 miesięcy) – z większym opóźnieniem. Według autora, 

banki mające gorszy portfel kredytów chciały w ten sposób dopasować ceny 

depozytów do zwiększonego ryzyka i jednocześnie poprawić jakość aktywów, 

przyciągając bezpieczniejszych kredytobiorców. 

 

3.2. KANAŁ KREDYTOWY11 

 

Istnieją dwie podstawowe koncepcje działania kanału kredytowego: 

 

    Według pierwszej z nich, tj. kanału kredytów bankowych (bank-lending 

channel), polityka monetarna może mieć silniejszy wpływ na 

zagregowane wydatki niż wynikałoby z działania tradycyjnego kanału 

stopy procentowej. Zacieśnienie polityki monetarnej zmniejsza rezerwy 

banków
12

, redukując ich zdolność do udzielania pożyczek, a to z kolei 

                                                                                                                                    

11 Tomasz Łyziak, Jan Przystupa, Ewa Wróbel 

12 W oryginalnej wersji koncepcji kanału kredytowego zakładano, że poluzowanie/zacieśnienie polityki pieniężnej 

zmniejsza/zwiększa płynność banków. Alternatywnie można wprowadzić do niej kontrolowaną przez bank centralny stopę 

procentową. W najprostszej wersji można przyjąć założenie stałego popytu na pieniądz. W bardziej wyrafinowanej – można 

wprowadzić funkcję reakcji banku centralnego (stopę procentową) połączoną z innymi zmiennymi (Ėgert, MacDonald, 

2008).  
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wpływa na zależnych od banku pożyczkobiorców, wymuszając 

ograniczenie wydatków (Hubbard, 1994). W literaturze wyróżnia się dwa 

warunki funkcjonowania kanału kredytów bankowych. Po pierwsze, 

polityka pieniężna – poprzez kształtowanie sytuacji płynnościowej oraz 

bilansów banków – musi mieć wpływ na podaż kredytu. Po drugie, 

kredyt musi być istotnym źródłem finansowania w gospodarce, co 

gwarantuje, iż zmiany jego dostępności znajdą odzwierciedlenie w 

zmianach presji popytowej (Ramey, 1993). 

    W drugiej koncepcji, tj. koncepcji kanału bilansowego (balance sheet 

channel) mechanizmu transmisji, bezpośrednie oddziaływanie polityki 

pieniężnej na stopy procentowe w sektorze bankowym jest wzmacniane 

przez spowodowane tą polityką zmiany zewnętrznej premii finansowej. 

Premia ta, będąc różnicą między kosztem pozyskania finansowania 

zewnętrznego (akcje, papiery dłużne, kredyt), a kosztem finansowania 

wewnętrznego (z nagromadzonych zysków) odzwierciedla 

niedoskonałości rynku kredytowego. Zmiana polityki pieniężnej 

wpływając na zewnętrzną premię finansową (np. poprzez zmianę 

wartości aktywów finansowych stanowiących zabezpieczenie kredytów), 

zmienia koszt kredytu i w konsekwencji, wydatki realne, wzmacniając 

oddziaływanie stopy procentowej na gospodarkę (Bernanke, Gertler, 

1995). 

 

W obydwu koncepcjach przyjmuje się założenie, że bank centralny jest w stanie 

wpływać na podaż kredytów. Jeżeli banki mogą kompensować zmniejszenie 

depozytów wynikające z operacji otwartego rynku prowadzonych przez bank 

centralny, np. przez pozyskiwanie płynności z zagranicy, to kanał kredytowy ma 

ograniczony wpływ na gospodarkę realną. 

W pracy opisującej działanie kanału kredytowego w Polsce (Łyziak, Przystupa, 

Wróbel, 2008) wykazano, że banki zwiększają podaż kredytów w sytuacji 

wzrostu stopy procentowej od udzielanych pożyczek i redukują podaż kredytów, 

kiedy stopa referencyjna NBP rośnie. Z kolei Bernanke i Blinder (1988) 

sugerują, że popyt na kredyt powinien wzrastać wraz ze wzrostem produkcji. W 

Polsce teza ta jest prawdziwa w długim okresie. W krótkim okresie natomiast 

dopuszczalny jest spadek popytu na kredyt wraz ze wzrostem produkcji. Dzieje 
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się tak dlatego, ponieważ poprawa sytuacji finansowej firm powoduje wzrost 

finansowania inwestycji ze środków własnych. Z drugiej strony, wzrost stopy 

referencyjnej wpływa na zmniejszenie wartości netto firm ograniczając ich 

możliwości inwestycyjne. Zatem przedsiębiorstwa zaczynają poszukiwać 

finansowania zewnętrznego, ale spotykają się z mniejszą skłonnością banków do 

udzielania im pożyczek (gorszy wynik bilansowy), dodatkowo wzmacnianą 

zmniejszaniem rezerw w bankach. Przy czym, zarówno podaż, jak i popyt na 

kredyt reagują na zmianę stopy procentowej z opóźnieniem (czas na 

dostosowanie portfela, inercja procesów inwestycyjnych). Cytowane badanie 

dotyczące Polski potwierdziło istnienie kanału kredytowego i opisany sposób 

jego funkcjonowania, lecz jednocześnie pokazało niewielką siłę jego 

oddziaływania w skali całej gospodarki. 

Nieco bardziej wyraźny obraz działania kanału kredytowego autorzy cytowanej 

pracy uzyskali prowadząc analizę na poziomie zdezagregowanym. Wprawdzie 

nie znalazła potwierdzenia teza o różnym dostosowaniu podaży kredytów dla 

małych i dużych przedsiębiorstw, jednak wynika to zapewne z ograniczeń natury 

statystycznej, tj. z faktu, iż w grupie przedsiębiorstw indywidualnych, 

zatrudniających ponad 9 pracowników, znajdują się zarówno podmioty małe jak 

też stosunkowo duże. Wykazano natomiast odmienną skalę dostosowań podaży 

różnych kredytów bankowych. W szczególności, wydaje się, że w sytuacji 

zacieśnienia polityki pieniężnej banki ograniczają istotnie podaż kredytów 

krótkoterminowych (rewolwingowych, w rachunku bieżącym), podczas gdy 

podaż kredytów długoterminowych (inwestycyjnych) nie reaguje w takim 

stopniu. 

Ważną okolicznością przy analizie funkcjonowania kanału kredytowego jest 

zjawisko poduszki płynnościowej (buffer-stock behaviour). Działanie tego kanału 

może być w sposób istotny zmniejszone w sytuacji, gdy banki komercyjne 

utrzymują duże portfele aktywów o wysokim stopniu płynności. Stanowią one 

swoistą poduszkę płynnościową mogącą powstrzymywać banki przed 

koniecznością ograniczania akcji kredytowej w sytuacji wzrostu stóp 

procentowych banku centralnego. Efekt poduszki płynnościowej został 

przetestowany i potwierdzony empirycznie m.in. w Holandii (Garretsen i Swank, 

1998; Kakes, 1998) i w Niemczech (Kakes, Sturm i Maier, 1999), gdzie skutkiem 

zaostrzenia polityki pieniężnej jest wyraźnie głębsza redukcja aktywów płynnych 

niż dostosowanie akcji kredytowej. Warto nadmienić, że efekt poduszki 
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płynnościowej może być istotny także dla kanału stopy procentowej. Altimari et 

al. (1997) pokazują, że portfel obligacji skarbowych utrzymywany we włoskich 

bankach komercyjnych ograniczał wrażliwość stóp procentowych w tych 

bankach na zmiany polityki pieniężnej. 

Łyziak, Przystupa i Wróbel (2008) pokazują, że posiadanie przez polskie banki 

komercyjne dużych portfeli płynnych aktywów stanowi – podobnie jak w 

Holandii czy Niemczech – czynnik ograniczający efektywność kanału 

kredytowego. Zmienność portfeli aktywów o wysokim stopniu płynności jest w 

polskich bankach znacznie większa niż wolumenu kredytów. Ponadto, o ile 

reakcja aktywów o wysokim stopniu płynności na nieoczekiwaną zmianę stopy 

procentowej jest natychmiastowa i dość silna, o tyle reakcja kredytów jest 

opóźniona i znacznie słabsza (por. Rys.12). 
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Rys. 12. Efekt poduszki płynnościowej w Polsce: funkcje reakcji 
wybranych zmiennych na nieoczekiwaną zmianę stopy 
procentowej z modelu VAR 
 

 

 

 

        Źródło: Łyziak, Przystupa i Wróbel (2008). 

 

 

3.3. KANAŁ KURSOWY: EFEKT PRZENOSZENIA ZMIAN 

KURSU NA POZIOM CEN KRAJOWYCH13 

 

                                                                                                                                    

13 Jan Przystupa, Ewa Wróbel 
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Podręcznikowa definicja efektu przeniesienia zmian kursu na poziom cen 

krajowych określa reakcję cen importu wyrażonych w walucie krajowej na 

zmianę relacji kursowych między krajem eksportującym a importującym 

(Goldberg i Knetter, 1997). W warunkach doskonałej konkurencji wskaźnik ten 

powinien być równy jedności. Gagnon i Ihrig (2004) potwierdzili tezę Taylora 

(2000) wykazując, że jeżeli producenci mają zaufanie do polityki monetarnej 

aktywnie stabilizującej inflację, to są mniej skłonni do zmian cen 

konsumpcyjnych w odpowiedzi na zmianę kursu waluty. Analizując efekt pass-

through w krajach uprzemysłowionych w latach 1971-2004 oszacowali, że 

ustabilizowanie inflacji w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku spowodowało 

obniżenie efektu przeniesienia z 0,16 w latach 1971-1983 do 0,05 w okresie 

1984-2004. W krajach, które w latach 90-tych wprowadziły bezpośredni cel 

inflacyjny (BCI), spadek był jeszcze większy: z 0,18 do 0,03 (Tab). Oznacza to, 

że korelacja między zmianami kursu a cenami dóbr konsumpcyjnych prawie nie 

istnieje: 10-procentowa deprecjacja powoduje wzrost cen konsumpcyjnych nie 

większy niż 0,3%. Podobne wnioski wynikają z badań McCarthy’ego (1999) 

stosującego inną metodę analizy. 

Wcześniejsze prace znacznie szerzej definiowały efekt pass-through, np. Kahn 

(1987). Zwracano uwagę, że zmiany cen importu paliw i dóbr zaopatrzeniowych 

wpływają na ceny producenta powodując wahania kosztów produkcji, co 

przenosi się na ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Z drugiej strony, na te 

ceny bezpośrednio oddziałują fluktuacje cen importu wyrobów gotowych. 

Ponadto, generowane zmianami kursu wahania cen wewnętrznych wpływają na 

popyt krajowy, zmieniając relacje między popytem potencjalnym i 

rzeczywistym, a zmiany luki popytowej są bezpośrednio przenoszone na tempo 

wzrostu cen konsumpcyjnych. Zależności te są nadal istotne w krajach 

restrukturyzujących  swoje gospodarki (np. kraje Europy Środkowo-Wschodniej 

– tab. 3). 

Wielkość efektu przeniesienia otrzymana przez Gagnona i Ihriga oraz 

McCarthy’ego dla krajów rozwiniętych w latach 1971-1983 jest zbliżona do 

aktualnego poziomu pass-through w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-

Wschodniej (tab. 3). Bardziej szczegółowe analizy dotyczące Polski pokazują, że 

teza tych autorów jest prawdziwa również w odniesieniu do tzw. rynków 

wschodzących: w miarę wydłużania okresu badania, tj. wydłużania okresu, w 

którym jest prowadzona polityka bezpośredniego celu inflacyjnego, wskaźnik 
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pass-through istotnie maleje – z 0,42 do 0,21. Przy czym symetrycznie maleją 

efekty bezpośrednie, zarówno związane wyłącznie ze zmianami kursu (pass-

through zmniejszył się z 0,24  w 2002 r. do 0,12 w 2007 r.), jak i ze zmianami 

cen ropy naftowej, łącznie ze skutkami popytowymi tych zmian (spadek z 0,14 

do 0,07) – tab.4. 
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Tab. 3. Efekt przeniesienia zmian kursu na poziom cen importu, 
producenta i konsumenta 
 

Kraj 
Lata objęte 

badaniem 

 

Metoda badania 

Wpływ zmian kursu złotego na: 

ceny importu (PM) ceny producenta (PPI) ceny konsumenta (CPI) 

po 2 kw. po 8 kw. po 2 kw. po 8 kw. po 2 kw. po 8 kw. 

Polska 

1997-2002 

 

1998(9)-2007 

S-VAR bazujący na modelu 

MacCarthy’ego 

Autor: J.Przystupa 

0.51 

 

0.50 

0.79 

 

0.73 

0.26 

 

0.24 

0.59 

 

0.51 

0.17 

 

0.11 

0.42 

 

0.21 

 

1998(9)-2007 

1991-2004 

1999-2004 

VAR/VECM 

J.Przystupa, E.Wróbel 

 

M.Ca’Zorzi et al. 

 

Iikka Korhonen 

0.46 

ok. 0.70 

0.54 

1.30 
  

 

0.10 

ok. 0.25 

0.09 

 

0.25 

0.56 

0.09 

1998(9)-2007 
Model oparty na krzywej 

Phillipsa 

J.Przystupa, E.Wróbel 
    0.12 0.19 

1998(9)-2007 

1990-1999 

Model NSA 

 

Modele jednorównaniowe 

J.Campa, L.Goldberg 

 

0.50 

 

0.99 
  

0.16 

 

0.27 

 

 

Czechy 

 

1993-2001 

1998-2003 

1999-2004 

 

1990-1999 

VAR/VECM 

M.Ca’Zorzi et al. 

 

M. Bitans 

 

Iikka Korhonen 

 

Modele jednorównaniowe 

J.Campa, L.Goldberg 

 

ok. 0.65 

 

 

 

0.38 

 

 

0.48 

 

 

 

0.61 

 

 

 

0.18 

 

 

0.23 

 

ok. 0.57 

0.09 

0.03 

 

 

0.77 

0.14 

0.03 

 

Węgry 

 

1990-2003 

2001-2003 

1999-2004 

 

1990-1999 

VAR/VECM 

M.Ca’Zorzi et al. 

 

M. Bitans 

 

Iikka Korhonen 

 

Modele jednorównaniowe 

J.Campa, L.Goldberg 

 

ok. 1.05 

 

 

 

0.58 

 

 

1.77 

 

 

 

0.85 

 

 

 

0.36 

 

 

0.40 

 

ok. 0.40 

0.20 

0.06 

 

 

0.91 

0.21 

0.06 

Kraje euro 

 

1990-2002 

1983-2004 

 

1990-2004 

VAR/VECM 

H.Faruqee 

 

M.Ca’Zorzi et al. 

 

Modele jednorównaniowe 

J.Campa, L.Goldberg, 

J.Gonzalez 

 

0.42 

ok. 0.55 

 

 

0.66 

 

1.17 

0.72 

 

 

0.81 

 

0.04 

 

0.17 

 

0.01 

ok. 0.06 

 

0.02 

0.13 

USA 

 

1990-2002 

1983-2004 

 

1990-2004 

VAR/VECM 

H.Faruqee 

 

M.Ca’Zorzi et al. 

 

 

Modele jednorównaniowe 

J.Campa, L.Goldberg,  

 

0.15 

ok. 0.21 

 

 

0.26 

 

0.30 

0.38 

 

 

0.41 

 

 

 

 

 

 

ok. 0.01 

 

 

0.02 

Japonia 

 

1990-2002 

1983-2004 

1990-2004 

VAR/VECM 

H.Faruqee 

 

M.Ca’Zorzi et al. 

 

Modele jednorównaniowe 

 

0.56 

ok. 1.14 

 

0.88 

 

0.57 

1.05 

 

1.26 

 

 

 

 

 

 

ok. 0.02 

 

 

0.04 

Kraje z BCI 

1971-1983 

1984-2004 

 

Model wielorównaniowy 

Gagnon i Ihrig 

   

 

 

 

 

 

0,18 

 

0,03 
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Tab. 4. Bezpośrednie i pośrednie efekty przeniesienia zmian kursu 
złotego na poziom cen importu, producenta i konsumenta 

 

Efekt pass-through  po → 

                         dla ↓ 

2 kwartałach 4 kwartałach 8 kwartałach 

Estym. 2002 Estym. 2007 Estym. 2002 Estym. 2007 Estym. 2002 Estym. 2007 

cen transakcyjnych w imporcie (PM) 

z tego identyfikowany ze: 

                   wstrząsem podażowym (cena ropy) 

                wstrząsem kursowym 

0,51 

 

0,12 

0,39 

0,50 

 

0,12 

0,38 

0,69 

 

0,15 

0,54 

0,65 

 

0,14 

0,51 

0,79 

 

0,17 

0,62 

0,73 

 

0,15 

0,58 

cen produkcji sprzedanej w przemyśle 

przetwórczym (PPI) 

z tego identyfikowany ze: 

                     wstrząsem podażowym (cena ropy) 

                   wstrząsem popytowym (przypisanym 

do zmian ceny ropy) 

                    

wstrząsem kursowym 

                    wstrząsem popytowym 

(przypisanym do zmian kursu) 

 

0,27 

 

0,05 

 

0,01 

 

0,20 

 

0,01 

 

0,24 

 

0,05 

 

0,01 

 

0,17 

 

0,01 

 

0,50 

 

0,09 

 

0,01 

 

0,37 

 

0,03 

 

0,44 

 

0,07 

 

0,01 

 

0,33 

 

0,03 

 

0,59 

 

0,11 

 

0,01 

 

0,43 

 

0,04 

 

0,51 

 

0,09 

 

0,01 

 

0,37 

 

0,04 

cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) 

z tego identyfikowany ze: 

                     wstrząsem podażowym (cena ropy) 

                   wstrząsem popytowym (przypisanym 

do zmian ceny ropy) 

                    

wstrząsem kursowym 

                    wstrząsem popytowym 

(przypisanym do zmian kursu)       

0,17 

 

0,02 

 

0,00 

 

0,14 

 

0,01 

0,11 

 

0,02 

 

0,00 

 

0,08 

 

0,01 

0,36 

 

0,09 

 

0,02 

 

0,21 

 

0,04 

0,19 

 

0,05 

 

0,01 

 

0,11 

 

0,02 

0,42 

 

0,11 

 

0,03 

 

0,24 

 

0,04 

0,21 

 

0,06 

 

0,01 

 

0,12 

 

0,02 

 
 

 

O ile w Polsce wpływ zmian kursu złotego na poziom cen konsumpcyjnych 

zmniejszył się dwukrotnie, to zdecydowanie mniej podatna na spadek jest siła 

reakcji cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) – efekt pass-through zmienił 

się z 0,59 na 0,51 (o 15,6%). Oznacza to, że chociaż producenci krajowi 

wykazują dużą wrażliwość na zmiany cen dóbr zaopatrzeniowych, to 

spowodowane tym wahania kosztów produkcji są w dużym stopniu 

kompensowane wewnątrz sektora: zmianami jednostkowych kosztów pracy, dużą 

konkurencją na rynku krajowym (towary produkowane w kraju i pochodzące z 

importu), dynamicznie rosnącym (trzykrotny wzrost wartości od 2003 r.) i w 

całym okresie zyskownym eksportem.  

Pewnym zaskoczeniem jest wysoki poziom efektu przeniesienia zmian kursu 

złotego na ceny producenta, znacząco wyższy niż w krajach naszego regionu (0,4 

na Węgrzech, 0,23 w Czechach) i zdecydowanie wyższy niż w krajach strefy 

euro (0,17) – tab. 3. Tym bardziej, że rozmiary efektu pass-through dla cen 

transakcyjnych w imporcie są porównywalne w Polsce i w innych krajach o 

podobnym stopniu otwartości gospodarki (Polska: 0,5-0,8, Czechy: 0,5-0,6, 
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Węgry: powyżej 0,8, kraje strefy euro: ok. 0,9). Sugeruje to, że w Polsce w 

podobnym stopniu jak w innych krajach, działają czynniki odchylające efekt 

przeniesienia od jedności, tj.: 

 

    niedoskonała konkurencja (najmniejszy efekt pass-through występuje w 

sektorach o niedoskonałej konkurencji, gdzie producenci mają dużą siłę 

monopolistyczną i potrafią dokonywać segmentacji rynku; Goldberg i 

Knetter, 1997); 

    strategia cenowa na rynku (utrzymanie udziału; wprowadzanie nowych 

firm, nowych produktów; Dornbusch, 1987; Mann, 1986); 

    strategia cenowa korporacji transnarodowych (Dornbusch, 1987), 

 

ale dotyczy to tylko pierwszego etapu penetracji importu. Na drugim etapie – 

wytwarzania dóbr –prawdopodobnie w Polsce dominuje efekt rozproszenia 

produkcji (mniejsza siła monopolistyczna producentów) oraz efekt strategii 

inwestorów zagranicznych w latach 90-tych, dokonujących importochłonnych 

inwestycji w przemyśle chemicznym i samochodowym. 

Oprócz wielkości efektu pass-through istotną informacją, pozwalającą na 

właściwą reakcję polityki pieniężnej, jest szybkość reakcji cen na zmianę kursu 

oraz proporcje między bezpośrednimi i pośrednimi efektami przeniesienia.  

Estymacja efektu pass-through dokonana dla Polski w 2007 r. (Przystupa, 

Wróbel, praca w toku) pokazuje, że szybkość działania kanału kursowego nie 

odbiega od szacunków dla OECD (Camp i Goldberg, 2002) i krajów strefy euro 

(Anderton, 2003). Przyjmując, że całkowity efekt pass-through jest równy 100%,  

to w kwartale t0 zrealizuje się 17% tego efektu w przypadku cen importu i 11% w 

przypadku cen konsumpcyjnych, w kwartale t1 odpowiednio 49% i 43%, w 

kwartale t2 : 25% i 30%. A zatem w ciągu trzech kwartałów zrealizuje się 91% 

efektu przeniesienia zmian kursu na ceny importowe i 84% na ceny 

konsumpcyjne. Zmiana poziomu cen spowodowana zmianą kursu waluty 

krajowej będzie w przypadku cen importowych wynikała w 79% bezpośrednio ze 

zmiany kursu, 21% będą stanowiły efekty wtórne. W przypadku cen producenta 
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relacja ta wyniesie 73% i 27%, a dla cen konsumpcyjnych: 57% i 43% (tab.4.). 

W krajach strefy euro większą rolę odgrywają efekty wtórne (Anderton, 2003). 

Warto również zwrócić uwagę na zależność między zmiennością kursu a 

wielkością efektu pass-through. W gospodarkach dojrzałych, importerzy 

obserwując wysoką zmienność kursu walutowego - zmieniając marżę a nie ceny, 

redukują efekt przeniesienia (Mann, 1986). Natomiast wyniki badań 

przeprowadzonych dla gospodarek krajów rozwijających się są odmienne. 

Ghosh, Ostry, Gulde i Wolf (1997) stwierdzili, że w krajach restrukturyzujących 

swoje gospodarki, upłynnienie kursu walutowego i związana z tym większa 

zmienność kursu, powoduje wzrost pass-through zwiększając inflację o 3 pkt. 

proc. po roku od upłynnienia, o 1,8 pkt. proc. po dwóch latach i o 2,3 pkt. proc. 

po trzech latach. Spadek siły wpływu zmian kursu na ceny konsumpcyjne w 

Polsce może być zatem w części hamowany relatywnie wysoką zmiennością 

kursu złotego. W miarę stabilizowania się gospodarki, zmienność kursu powinna 

zacząć działać zgodnie z hipotezą Manna (1986) – w kierunku redukcji efektu 

przeniesienia. Uczestnictwo Polski w ERM2 wymuszające redukcję zmienności 

kursu, może w krótkim czasie sprowadzić efekt pass-through do poziomu 

charakterystycznego dla gospodarek dojrzałych, tj. 0,03. 

 

3.4. ANTYCYPACYJNOŚĆ W GOSPODARCE 

 

Badania stopnia antycypacyjności w polskiej gospodarce szły w dwóch 

kierunkach. Pierwszy z nich dotyczył badania cech oczekiwań inflacyjnych 

konsumentów, dla których dysponujemy danymi porównywalnymi dla 

wszystkich krajów Unii Europejskiej. Drugi z nich polegał na estymacji małego 

strukturalnego modelu mechanizmu transmisji polityki pieniężnej technikami 

bayesowskimi celem identyfikacji wag zmiennych antycypacyjnych w różnych 

równaniach modelu. 
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3.4.1. Oczekiwania inflacyjne konsumentów14 

 

W świecie elastycznych płac i cen oraz racjonalnych oczekiwań polityka 

pieniężna oddziałuje na inflację przez kanał oczekiwań w sposób 

natychmiastowy, bez strat w realnej gospodarce. Przesłanki teoretyczne i 

empiryczne wskazują jednak na nieadekwatność tych założeń. Brak spełnienia 

hipotezy racjonalnych oczekiwań – obok uwzględnienia innych rodzajów 

sztywności występujących w gospodarce – prowadzi do wydłużenia mechanizmu 

transmisji polityki pieniężnej.  

W nowej ekonomii keynesistowskiej wyraźny jest jednak nurt kwestionujący 

zasadność hipotezy racjonalnych oczekiwań na gruncie teoretycznym. 

Mechanizmy wyjaśniające brak spełnienia tej hipotezy obejmują m.in. powolny 

proces rozchodzenia się informacji wraz z kosztami jej zdobywania i 

przetwarzania (koncepcja sticky information: Mankiw i Reis, 2002; Reis ,2005), 

jak również problem okresowego aktualizowania posiadanego zbioru informacji 

(tzw. rational inattention: Sims, 2005). Również badania empiryczne, 

wykorzystujące bezpośrednie miary oczekiwań inflacyjnych, podważają hipotezę 

racjonalnych oczekiwań (dla krajów strefy euro por. np. Forsells i Kenny, 2004, 

2006). 

Cechy oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów na tle cech oczekiwań 

inflacyjnych tej samej grupy podmiotów w strefie euro zostały po raz pierwszy 

porównane w pracy Łyziak (2003). Stwierdzono w niej m.in., że obciążenie 

oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce wydaje się większe niż w strefie 

euro, a stopień wykorzystania dostępnych informacji – istotnie niższy (brak 

makroekonomicznej efektywności oczekiwań w Polsce wobec średniego 

poziomu efektywności oczekiwań inflacyjnych w strefie euro). Zarówno w 

krótkim jak i długim okresie oczekiwania inflacyjne konsumentów w Polsce 

okazały się silnie zależne od bieżącej stopy inflacji. 

Łyziak i Stanisławska (2006), podjęli pogłębioną próbę analizy, w przekroju 

międzynarodowym, związku oczekiwań inflacyjnych konsumentów z inflacją 

bieżącą, zarówno w długim jak i w krótkim okresie. W tym celu wykorzystano 

                                                                                                                                    

14 Tomasz Łyziak 
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różne miary przewidywań inflacyjnych – miary probabilistyczne 

kwantyfikowane na podstawie ankiet jakościowych, wyniki ankiet typu 

ilościowego oraz statystykę bilansową opisującą rozkład odpowiedzi na 

jakościowe pytanie ankietowe dotyczące oczekiwań inflacyjnych. 

 

    Jeśli chodzi o zachowanie oczekiwań inflacyjnych w krótkim okresie, 

uzyskane wyniki były wyraźnie zależne od stosowanych miar. Nie 

znaleziono kraju, w którym wszystkie analizowane miary oczekiwań 

inflacyjnych byłyby stabilne w sytuacji rosnącej inflacji bieżącej. Tylko 

w jednej z rozpatrywanych gospodarek, tj. we Włoszech, wszystkie 

miary oczekiwań wskazywały na ich silny krótkookresowy związek z 

inflacją bieżącą, zaś w trzech gospodarkach – tj. Francji, Irlandii, 

Portugalii – na słaby związek lub brak takiego związku. W analizie 

uwzględniono możliwość występowania asymetrii reakcji oczekiwań 

inflacyjnych na wzrost i spadek inflacji bieżącej, jednakże wystąpiła ona 

w nielicznych przypadkach. W przypadku Polski – podobnie jak w 

pozostałych nowych krajach członkowskich UE oraz Holandii, Włoszech 

i Szwecji – miara skwantyfikowana na podstawie ankietowych danych 

jakościowych wskazywała, że wzrostowi inflacji bieżącej towarzyszy 

średnio rzecz biorąc taki sam wzrost oczekiwań inflacyjnych osób 

prywatnych. Oddziaływanie inflacji bieżącej na oczekiwania było więc 

silniejsze niż w strefie euro jako całości. Poza tym, zaobserwowano 

dodatnią korelację między surowymi danymi jakościowymi 

zagregowanymi w postaci statystyki bilansowej a inflacją bieżącą, choć 

na tle starych krajów UE korelacja ta wydawała się relatywnie niewielka. 

Z kolei dane pochodzące z pytania ilościowego nie wskazywały na 

istnienie statystycznego związku między wzrostem oczekiwań 

inflacyjnych a inflacją bieżącą, lecz prawdopodobnie było to raczej 

związane ze specyfiką próby (krótki okres obejmujący akcesję do UE) 

oraz problemami pomiaru aniżeli z wiarygodnością polityki pieniężnej. 

    Analiza długookresowa prowadzona była dla tych gospodarek, w których 

można było zidentyfikować długookresową równowagę oczekiwań 

inflacyjnych. Stosowano trzy miary oczekiwań, tj. obie miary 

probabilistyczne oraz wskaźnik uzyskany z pytania ilościowego. Wyniki 
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analizy długookresowych własności oczekiwań wykazały znacznie 

większą zgodność niż w przypadku wnioskowania o ich 

krótkookresowych cechach. W Portugalii, Wielkiej Brytanii, we 

Włoszech oraz w strefie euro wszystkie wyznaczone miary okazały się w 

długim okresie zbieżne z faktyczną przyszłą inflacją, względem której 

oczekiwania te są formułowane, choć mechanizm osiągania 

długookresowej równowagi różnił się szybkością dostosowań – zarówno 

między krajami jak też między stosowanymi miarami oczekiwań. 

Sprzeczne wyniki dotyczyły oczekiwań inflacyjnych konsumentów w 

Holandii oraz Szwecji. Dla pozostałych gospodarek – włączając to w 

Polskę – wyznaczenie długookresowego atraktora oczekiwań bądź nie 

było możliwe, bądź też dokonane zostało na podstawie jednego ze 

wskaźników oczekiwań. 

 

W związku z niejednoznacznością uzyskanych wyników w kolejnej pracy 

dotyczącej tej problematyki Łyziak i Stanisławska (2007) przetestowali 

przyczynowość między przyszłą inflacją a różnymi miarami oczekiwań 

inflacyjnych konsumentów w różnych krajach oraz przeanalizowali spełnienie 

jednego z warunków hipotezy racjonalnych oczekiwań, tj. nieobciążoności. 

Istotnym novum tego badania było dokonanie oceny wiarygodności różnych miar 

oczekiwań inflacyjnych i wzięcie pod uwagę we wnioskowaniu 

makroekonomicznym tylko tych, które spełniły określone warunki brzegowe. 

Wyniki badania można podsumować w następujący sposób: 

 

    W gospodarkach strefy euro oraz w Polsce istnieje długookresowa 

przyczynowość między przyszłą inflacją a oczekiwaniami inflacyjnymi 

konsumentów (oczekiwania dostosowują się do przyszłej inflacji), 

wyniki analizy krótkookresowej są z kolei bardziej zależne od 

wykorzystywanej miary oczekiwań inflacyjnych. Długookresowy 

związek przyszłej inflacji i oczekiwań inflacyjnych świadczy, że 

konsumenci w strefie euro i w Polsce są – do pewnego stopnia – 

antycypacyjni. 

    Chociaż zarówno w gospodarkach strefy euro i w Polsce oczekiwania 

inflacyjne konsumentów nie spełniają warunku nieobciążoności, 



VI PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH MECHANIZMU TRANSMISJI MONETARNEJ W POLSCE 

I W STREFIE EURO 

 326 

większość analizowanych miar wykazuje długookresową zbieżność do 

przyszłej inflacji, względem której oczekiwania są formułowane. Proces 

ten jest dość powolny, chociaż w gospodarce polskiej wydaje się szybszy 

niż w strefie euro. 

 

W przygotowywanej pracy dotyczącej antycypacyjności oczekiwań inflacyjnych 

Łyziak (2008) podejmuje analizę związku danych ankietowych dotyczącej 

postrzeganej oraz przewidywanej inflacji, agregowanych w postaci czterech 

statystyk bilansowych. W latach 2002-2007 korelacja najbardziej pojemnych 

informacyjnie statystyk bilansowych
15

 w Polsce była jedynie nieznacznie wyższa 

niż w innych krajach Unii Europejskiej. Warto jednak zauważyć, że korelacja 

danych dotyczących przeszłej i przyszłej inflacji w strefie euro była ujemna, co 

wynikało głównie z efektu wprowadzenia wspólnej waluty. Choć doprowadził on 

do silnego wzrostu postrzeganej inflacji, to jednak nie znalazło to 

odzwierciedlenia w opiniach konsumentów na temat przyszłej inflacji – 

przeciwnie, uległy one nawet poprawie. Z kolei w przypadku Polski korelacja 

danych ankietowych dotyczących postrzeganej i przewidywanej inflacji była w 

analizowanym okresie dodatnia. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 

spowodowało jednoczesne pogorszenie opinii na temat przeszłej i przyszłej 

inflacji. Sugeruje to, że w odróżnieniu od gospodarek strefy euro konsumenckie 

przewidywania dotyczące przyszłych zmian cen w Polsce są kształtowane przez 

postrzegane zmiany cen. Wskazuje to także na ograniczoną wiarygodność 

polityki pieniężnej, czego potwierdzeniem są wyniki badania Łyziak, 

Mackiewicz i Stanisławska (2007), poświęconego kwestii wiarygodności banku 

centralnego. Pokazują one, że cel inflacyjny banku centralnego nie zakotwicza 

oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów, które kształtowane są pod 

silnym wpływem inflacji bieżącej. 

Konkluzje z powyżej przytoczonych badań nie są w pełni jednoznaczne, można 

jednak na ich podstawie pokusić się o sformułowanie następującego wniosku: 

Reakcja oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów na zmiany inflacji 

bieżącej oraz zmiany postrzeganej inflacji wydaje się silniejsza niż w krajach 

strefy euro. Oznacza to, że o ile w strefie euro wzrost odczuwanej inflacji po 

wprowadzeniu wspólnej waluty nie przekładał się na wzrost oczekiwań 

                                                                                                                                    

15 Uwzględniane są w nich wszystkie indywidualne frakcje respondentów odpowiadających na pytanie ankietowe. 
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inflacyjnych, o tyle w Polsce możemy mieć do czynienia z jednokierunkową 

zmianą postrzeganej i oczekiwanej dynamiki cen. Podobnie w przypadku innych 

zaburzeń prowadzących do wzrostu inflacji – w strefie euro ich wpływ na 

oczekiwania inflacyjne byłby ograniczony efektem wiarygodności władz 

monetarnych, w Polsce z kolei – cel inflacyjny nie stabilizowałby w takiej 

sytuacji oczekiwań inflacyjnych, a działania podejmowane przez władze 

monetarne – wobec ograniczonej makroekonomicznej efektywności 

konsumenckich oczekiwań inflacyjnych – wpływałyby na te oczekiwania z 

opóźnieniem, dopiero po osiągnięciu efektu w postaci obniżenia dynamiki cen. Z 

drugiej strony oczekiwania inflacyjne konsumentów zbiegają w długim okresie 

do przyszłej inflacji, a proces zbiegania w Polsce przebiega szybciej niż w 

gospodarkach strefy euro. Odchylenia od oczekiwań nieobciążonych są jednak w 

Polsce większe niż w strefie euro. Wypada więc stwierdzić, że stopień 

antycypacyjności oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce jest mniejszy 

niż w strefie euro. Czynnik ten może powodować różnice w mechanizmie 

transmisji polityki pieniężnej w obu gospodarkach oraz utrudniać absorpcję 

zaburzeń rzeczywistej i postrzeganej inflacji. 

 

3.4.2. Antycypacyjność gospodarki w małym strukturalnym 

modelu mechanizmu transmisji16 

 

McCallum i Nelson (2000) piszą, że jest rzeczą praktycznie niemożliwą, aby 

prywatne podmioty natychmiast po zmianie polityki gospodarczej przez nową 

władzę stworzyły spójne z nią oczekiwania. Polityka powinna być prowadzona 

na tyle długo i konsekwentnie, żeby uczestnicy rynku zrozumieli ją i uwierzyli, 

że będzie kontynuowana. W przeciwnym razie, podmioty będą skłonne do 

zachowań adaptacyjnych. Orphanides i Williams (2004) sugerują, że w realnym 

świecie nie może być pełnej antycypacyjności.  

Polityka bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) jest prowadzona w Polsce 

dosyć długo i konsekwentnie, a więc uczestnicy rynku powinni byli ją zrozumieć 

i uwierzyć, że będzie (racjonalnie) kontynuowana, czyli powinien zwiększać się 

zakres zachowań antycypacyjnych. Bazując na stosunkowo prostym 

                                                                                                                                    

16 Jan Przystupa, Ewa Wróbel 



VI PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH MECHANIZMU TRANSMISJI MONETARNEJ W POLSCE 

I W STREFIE EURO 

 328 

strukturalnym modelu mechanizmu transmisji w gospodarce otwartej 

zbudowanym w duchu szkoły nowokeynesowskiej (model NSA, patrz: Kłos et 

al., 2005) testowano, czy w ciągu sześciu lat stosowania BCI, zwiększył się 

stopień antycypacyjności gospodarki (Przystupa, Wróbel, 2006). 

W swojej podstawowej wersji model NSA zawiera elementy antycypacyjności: 

realna stopa procentowa ex ante w równaniu zagregowanego popytu, terminowa 

struktura krajowych stóp procentowych w równaniu kursu złotego, oczekiwania 

inflacyjne – w krzywej Phillipsa. W wersji testowej NSA, w każdym z tych 

równań dopuszczono zwiększanie stopnia antycypacyjności od zera (wersja 

bazowa) do 0,5. Okazuje się, że model posiada rozwiązania wyłącznie w 

przedziale parametru antycypacyjności (0;0,3), a koherentny obraz gospodarki 

(zgodne z oczekiwanymi znaki parametrów, funkcje reakcji i akceptowalne stany 

pożądane), odpowiada stopniu antycypacyjności = 0. Ponadto, w miarę skracania 

próby „od dołu‖ (mniej szoków strukturalnych), rośnie stabilność parametrów, a 

prognozy ex post pokazują lepsze dopasowanie teoretycznych wartości 

zmiennych, do obserwacji empirycznych. Zbiory rozwiązań dla pozostałych 

poziomów antycypacyjności nie dają podobnie spójnego obraz gospodarki. 

Oznacza to, że wbrew oczekiwaniom autorów, w okresie stosowania BCI nie 

zmienił się stopień antycypacyjności gospodarki. 

 

4. MAKROEKONOMICZNY OBRAZ MECHANIZMU 

TRANSMISJI MONETARNEJ GOSPODARKI STREFY EURO 

ORAZ GOSPODARKI POLSKIEJ. PORÓWNANIA NA 

PODSTAWIE MODELI DSGE17 

 

W niniejszym rozdziale podejmujemy próbę porównania wybranych kanałów 

mechanizmu transmisji impulsów monetarnych gospodarki polskiej oraz 

gospodarki strefy euro (traktowanej jako jednorodna całość), mechanizmów 

opisanych i identyfikowanych w makroekonomicznych, dynamicznych, 

stochastycznych modelach równowagi ogólnej (DSGE). Przedmiotem naszej 

uwagi są dwa modele DSGE o bliźniaczej specyfikacji: SOE-Euro oraz SOE-PL. 

Model DSGE strefy euro (określany przez nas mianem SOE-Euro) został 

                                                                                                                                    

17 Grzegorz Grabek, Bohdan Kłos 
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zbudowany przez zespół badaczy Banku Centralnego Szwecji (Sveriges 

Riksbank) kierowany przez J. Lindé
18

. Model ten został następnie wykorzystany 

jako wzorzec do budowy innych modeli, jednym z nich jest model gospodarki 

polskiej nazywany przez nas modelem SOE-PL
19

, który wyestymowano w 

Biurze Badań Makroekonomicznych Narodowego Banku Polski w 2006 roku
20

. 

Modele SOE-Euro i SOE-PL mają jednakową specyfikację, tzn. wykorzystują 

ten sam model teoretyczny, identyczna jest także metodyka estymacji głębokich 

parametrów (model przestrzeni stanów estymowany technikami bayesowskimi) i 

konwencja pomiaru zmiennych obserwowalnych; modele różnią się jedynie 

wartościami ocen głębokich parametrów. Jest to zatem dość rzadko spotykany w 

badaniach ekonomicznych, porównaniach międzynarodowych, zwłaszcza 

porównaniach opartych na rozbudowanych modelach makroekonometrycznych, 

przypadek, gdy analizowane są dwa różne obiekty stosując identyczną optykę 

(paradygmat ekonomiczny, metodykę analiz ilościowych itp.)
21

.  

Strukturalne modele makroekonometryczne, w tym w szczególności modele 

DSGE, pozwalają na syntetyczne opisanie sposobu reakcji gospodarki na 

impulsy (zaburzenia) wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z prowadzonej 

przez różne instytucje państwa polityki makroekonomicznej oraz monetarne 

impulsy o autonomicznej (egzogenicznej) naturze. Uzyskujemy zatem zarówno 

charakterystykę ilościową wpływu poszczególnych impulsów na badane obszary 

gospodarki, jak ilościowy i jakościowy obraz struktury poszczególnych kanałów 

oddziaływania. W naszym przypadku, korzystając z modeli SOE będziemy mogli 

podjąć próbę opisu postaci mechanizmów transmisji impulsów monetarnych w 

Polsce i strefie euro (widzianych modelami DSGE), różnic (asymetrii) 

                                                                                                                                    

18 Por. Adolfson, M., Lasen, S., Linde, J., Villani, M. (2005) Bayesian estimation of an open economy DSGE model with 

incomplete pass-through. Sveriges Riksbank Working Paper Series 179. 

19 W oparciu o specyfikację modelu strefy euro w Riksbanku powstał model DSGE gospodarki Szwecji. Model ten jego 

autorzy nazwali modelem Ramses, ale w naszym piśmiennictwie odwołujemy się do niego używając nazwy SOE-Sweden. 

20 Charakterystykę modelu SOE-PL (SOE-PL.2006) przedstawiamy w: Grabek, G., Kłos, B., Utzig-Lenarczyk, G. (2007) Model 

DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na danych polskich. Metodologia, specyfikacja, wyniki estymacji i pierwsze 

zastosowania. Materiały i Studia NBP 217. Od tego czasu powstały nowe wersje tego modelu, w których zmieniono część 

specyfikacji (postaci problemów decyzyjnych podmiotów), np. SOE-PL.2007a, SOE-PL.2007b itd. Zdecydowaliśmy się 

jednak wykorzystać najstarszą, aby utrzymać maksymalne podobieństwo specyfikacji.  

21 Oczywiście, ceną, jaką przychodzi zapłacić za formalną porównywalność rezultatów uzyskiwanych z modeli różnych 

gospodarek jest ewentualny błąd specyfikacji, tzn. pominięcie mechanizmów, które są specyficzne tylko dla jednego z 

obiektów. Inna, nieco bardziej szczegółowa, ale warta zauważenia wątpliwość dotyczy reguły rządzącej stopą procentową 

w obu modelach. Reguła stopy procentowej występująca w modelach SOE reprezentuje naturę prowadzonej polityki 

monetarnej postrzeganą przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. W dalszych analizach zdecydowaliśmy się na 

wykorzystywanie odrębnych reguł (reguły o parametrach, odpowiadających polityce monetarnej EBC w modelu SOE-Euro i 

reguły o parametrach odpowiadających polityce monetarnej RPP/NBP w modelu SOE-PL). Jest to o tyle dyskusyjne, że 

różnice w parametrach reguły stają się jednym ze źródeł różnic w reakcjach podmiotów na impulsy. Teoretycznie, jest więc 

możliwe, że przy zbliżonych strukturach porównywanych gospodarek uzyskamy duże zróżnicowane mechanizmu 

transmisji, jedynie z powodu różnic reguły. Zagadnienie to pozostawiamy jednak do odrębnych badań. 
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mechanizmów oraz źródeł ewentualnej asymetrii badając fragmenty kanału kursu 

walutowego oraz elementy kanału stopy procentowej.  

Estymacja modelu SOE-PL została dokonana na kwartalnej próbie obejmującej 

lata 1997:1-2005:4, model SOE-Euro estymowano na próbie 1970:1-2002:4. W 

obu przypadkach można zatem mówić, że wykorzystane próby w większym 

stopniu charakteryzują wczesne etapy integracji gospodarczej. Sądzimy jednak, 

że większość parametrów modeli SOE charakteryzuje te cechy procesów 

decyzyjnych podmiotów, rynków, produktów, technologii i preferencji, które 

posiadają walor niezmienniczości – są więc głębokimi parametrami. Nasze 

wątpliwości wiążą się bardziej z dokładnością estymacji, bowiem w przypadku 

gospodarki polskiej wykorzystana próba była bardzo krótka i niejednorodna, zaś 

próba charakteryzująca strefę euro powstała w efekcie szacunków i agregacji 

danych krajowych, co zawsze jest źródłem dodatkowych błędów
22

. Prezentowane 

dalej wyniki analiz modeli SOE-PL i SOE-Euro opierają się na punktowych 

ocenach estymowanych metodami bayesowskimi parametrów, a dokładniej – 

wykorzystaliśmy wartości średnie rozkładów a posteriori parametrów.  

Od strony metodycznej przedmiotem naszego zainteresowania będą głównie 

funkcje reakcji modeli DSGE (IRF)
23

, tzn. przebiegi (trajektorie) zmiennych 

obserwowalnych modelu spowodowane wybranym zaburzeniem. Dokładniej, 

analizę mechanizmu transmisji impulsów polityki monetarnej opieramy na 

dwóch funkcjach reakcji modeli SOE-Euro i SOE-PL
24

: IRF premii za ryzyko 

kursowe (kanał kursu walutowego) oraz IRF polityki monetarnej (kanał stopy 

procentowej banku centralnego). Identyczna specyfikacja równań obu modeli 

pozwala zbadać jak na różnice w charakterystyce dynamicznej modeli (IRF) 

                                                                                                                                    

22 W grupie estymowanych (kalibrowanych) parametrów modelu SOE-PL istnieją też takie, które trudno uznać za 

niezmienne względem rozważanej tu zmiany strukturalnej – są to parametry charakteryzujące rynki zagraniczne. 

Kluczowym wydaje się tutaj założenie o jednorodności rynku zewnętrznego (reszty świata) w modelu SOE-PL, które jest 

dyskusyjne w rozważanym kontekście. Jednak przedmiotem tego badania jest MTM w modelu SOE-PL przed 

przystąpieniem do unii walutowej, a nie ewentualne zmiany MTM wywołane przyjęciem wspólnej waluty. 

23 Prezentowane dalej funkcje reakcji (IRF) przedstawiają sytuacje, w których przez pierwsze dwa kwartały wszystkie 

zmienne znajdują się w steady state i dopiero w trzecim kwartale pojawia się impuls danego zaburzenia powodując 

wytrącenie zmiennych z tego stanu. Oś pozioma prezentuje zatem ścieżkę bazową (scenariusz dalszego trwania w steady 

state), natomiast wszelkie odchylenia od ścieżki bazowej wywołane są właśnie zaistnieniem zaburzenia. Analizowane dalej 

przypadki wykorzystują zaburzenia, które mają charakter przejściowy, tzn. ich efekty ostatecznie wygasają i gospodarka 

modelu powraca do steady state. W przypadku kategorii realnych (PKB i składowych, zatrudnienia, płac realnych oraz 

realnego kursu walutowego) odchylenia od steady state należy rozumieć jako procentowe odchylenia od ścieżki bazowej, 

natomiast w przypadku zmiennych nominalnych (różnych miar inflacji oraz stopy procentowej) odchylenia są wyrażone 

jako punkty procentowe w ujęciu rocznym (wielkości inflacji i stopy procentowej są annualizowane). 

24 Szczegółowy opis wszystkich funkcji reakcji modelu SOE-PL przedstawia Grabek i in. (2007), rozdział 3.2, zaś Adolfson i 

in, (2005) prezentują obszerną analizę IRF modelu SOE-Euro. 
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wpływają różnice w ocenach wartości głębokich parametrów modeli
25

, a tym 

samym, możliwe jest określenie, w jaki sposób szczególne cechy gospodarek 

(sztywności nominalne, realne, elastyczności substytucji, etc.) wpływają na 

sposób, w jaki gospodarka absorbuje pojawiające się zaburzenia. Kreślony 

funkcjami reakcji obraz uzupełnimy (weryfikujemy) wnioskami uzyskanymi z 

dekompozycji wariancji. 

Funkcje reakcji (IRF) liczone są dla zaburzeń o „typowej‖, historycznej 

wielkości, równej jednemu odchyleniu standardowemu szoku. Zaburzenia w 

modelach SOE opisane są procesami stochastycznymi typu AR(1), a parametry 

procesów estymowane. Wyniki estymacji parametrów procesów AR(1), tzn. 

odchyleń standardowych i współczynników autokorelacji w modelach SOE-PL i 

SOE-Euro (por. Grabek i in. (2007), tablica 3.6; tablica 1 poniżej), wskazują 

jednak na duże zróżnicowanie typowych historycznych wielkości zaburzeń. 

Konsekwencją zróżnicowania wielkości inicjujących procesy dostosowań 

impulsów są bardzo duże różnice reakcji zmiennych, dlatego – dla ułatwienia 

porównań – wszystkie funkcje reakcji będą liczone dla ujednoliconych wielkości 

szoków. Odchylenia standardowe zaburzeń zaczerpniemy z modelu SOE-PL 

pozostawiając specyficzne dla każdego modelu współczynniki autokorelacji. 

 

KANAŁY MECHANIZMU TRANSMISJI MONETARNEJ 

W MODELACH SOE-EURO I SOE-PL 

 

Do analizy porównawczej mechanizmów transmisji monetarnej obu modeli 

(gospodarek), jak wspomniano wcześniej, używamy IRF premii za ryzyko 

kursowe i IRF stopy procentowej (polityki monetarnej). Zaburzenie premii za 

ryzyko prowadzi bezpośrednio do zmian nominalnego kursu walutowego, zaś 

zaburzenie polityki monetarnej – do zmian stopy procentowej26.  

                                                                                                                                    

25 Szczegółowe porównanie wartości parametrów kalibrowanych oraz rozkładów a priori i a posteriori parametrów 

estymowanych obu modeli znajduje się w Grabek i in. (2007), tablica 3.1, 3.2 oraz 3.5 do 3.7. 

26 Równanie (zmiany) nominalnego kursu walutowego odpowiada schematowi niezabezpieczonego parytetu stóp 

procentowych i ma postać: 

*

t+1

ˆˆ ˆ ˆ ˆS
t t a t t

R R a 
, 



VI PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH MECHANIZMU TRANSMISJI MONETARNEJ W POLSCE 

I W STREFIE EURO 

 332 

W obu przypadkach, IRF będzie obrazować reakcję na nieprzewidywalne 

zaburzenie pojawiające się egzogenicznie, nie jest to więc „pełny wpływ‖ 

nominalnej stopy procentowej i nominalnego kursu walutowego na procesy 

ekonomiczne. Uzyskane w procesie estymacji charakterystyki zaburzeń zawiera 

tablica 5. Zauważmy, że współczynnik autokorelacji zaburzenia stopy 

procentowej w obu modelach jest kalibrowany i wynosi zero, jednak konstrukcja 

reguły Taylora uwzględnia istnienie efektu wygładzania, zatem działanie impulsu 

monetarnego będzie miało efekt rozciągnięty w czasie. Zgodnie ze wcześniejszą 

deklaracją funkcje reakcji modelu SOE-Euro i SOE-PL powstaną przy 

zastosowaniu zaburzeń o wariancji zaczerpniętej z modelu SOE-PL.  

 

Tab. 5. Oceny charakterystyk zaburzeń w modelach SOE. 
 
Parametr SOE-PL SOE-Euro 

Wsp. autokorelacji zaburzenia premii za ryzyko 0,774 0,955 

Wsp. autokorelacji zaburzenia stopy procentowej 0,000
# 

0,000
#
 

Odch. stand. zaburzenia premii za ryzyko 1,036 0,183 

Odch. stand. zaburzenia stopy procentowej 0,400 0,135 

 
 

# Parametr kalibrowany. 

Źródło: Grabek i in. (2007) tablica 3.6, Adolfson i in. (2005) tablica 1. 

 

KANAŁ NOMINALNEGO KURSU WALUTOWEGO 

 

W modelu SOE-PL zaburzenie premii za ryzyko prowadzi bezpośrednio do 

zmian (jedynie) nominalnego kursu walutowego – deprecjacji kursu wywołanej 

wzrostem premii za ryzyko
27

. Deprecjacja nominalnego kursu walutowego 

                                                                                                                                    

gdzie: �S jest nominalnym kursem walutowym, �R i 
*�R są, odpowiednio, krajową i zagraniczną stopą procentowa, �a  

oznacza aktywa zagraniczne netto, 
�
f% jest zaburzeniem premii za ryzyko. Równaniem stopy procentowej w modelach SOE 

jest wersja reguły Taylora uzupełnionej o zaburzenie monetarne: 

,1 1 1 1 1
ˆ ˆ ˆˆ ˆ1 ˆ ˆˆ ˆ ˆ

R t

c

t R t R t y t

c c c

t t t y t x tR R r r yr r y r x , 

gdzie: �cp  jest stochastycznym celem inflacyjnym, �cp reprezentuje odpowiednik CPI (bez podatków pośrednich), �y - 

produkcję (lukę popytową), �x - realny kurs walutowy, �e  - zaburzenie stopy procentowej. Wszystkie zmienne wyrażone 

są jako procentowe odchylenia od steady state (daszek oznacza log-linearyzację). Współzależny charakter modeli oraz 

antycypacyjny charakter oczekiwań sprawiają, że przy identycznym zaburzeniu (np.) stopy procentowej natychmiastowa 

zmiana stopy nominalnej może być różna w każdym z modeli. 

27 Szczegółowe definicje zaburzeń oraz ich mikroekonomiczna interpretacja są opisane w Grabek i in. (2007) rozdz. 2, por. 

także Adolfson i in. (2005).  
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powoduje deprecjację kursu realnego, a także wzrost cen dóbr importowanych 

oraz spadek cen dóbr eksportowanych, a w konsekwencji prowadzi do spadku 

importu i wzrostu eksportu (por. rysunek 13 – linia niebieska). Korzystne, z 

punktu widzenia producentów dóbr krajowych
28

, zmiany relatywnych cen 

prowadzą do wzrostu produkcji i zatrudnienia, a w konsekwencji do wzrostu 

krajowej presji inflacyjnej i krajowej inflacji (mierzonej deflatorem PKB). 

Wzrost inflacji krajowej oraz inflacji dóbr importowanych powoduje reakcję 

stopy procentowej, której wzrost przyczynia się do spadku konsumpcji i 

inwestycji. Spadek konsumpcji, a zwłaszcza inwestycji wynika również 

bezpośrednio ze wzrostu cen dóbr importowanych, których udział w obu tych 

kategoriach wynosi, odpowiednio, 40% i 80%. Dosyć silny wzrost inflacji, 

pomimo korzystnej, z punktu widzenia pracowników, sytuacji na rynku pracy, 

powoduje spadek płacy realnej. Oczywiście, naszkicowany w formie sekwencji 

zdarzeń schemat zależności w rzeczywistości modelowej funkcjonuje 

współzależnie, tzn. zaczyna realizować się już w kwartale, w którym występuje 

zaburzenie i dlatego też owa sekwencja wydarzeń nie zawsze jest widoczna na 

rysunku.  

                                                                                                                                    

28 Zgodnie z konstrukcją modelu SOE, producenci dóbr krajowych nie używają w procesie produkcji dóbr importowanych. 
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Rys. 13. IRF premii za ryzyko  
 

 

 

Ponieważ w modelu SOE-PL deprecjacja kursu walutowego jest krótkotrwała 

(po trzech kwartałach kurs jest już nieznacznie silniejszy niż przed impulsem) 

większość tendencji po pewnym czasie odwraca się – następuje wzrost cen dóbr 

eksportowanych i spadek cen importowanych (spadek eksportu i wzrost 

importu), spadek inflacji i stopy procentowej, wzrost konsumpcji i inwestycji, 

etc. Wszystkie zmienne wracają się do wyjściowego poziomu.  

Naszkicowany powyżej schemat zdarzeń (skutków dewaluacji) w krótkim 

okresie wykazuje więc efekty pobudzenia ogólnego poziomu aktywności 

gospodarczej (PKB i eksportu) okupionej wzrostem inflacji i nominalnej stopy 

procentowej, co prowadzi do spadku płac realnych, konsumpcji oraz inwestycji. 

Efekty te są – oczywiście – nietrwałe. Podobną logikę można odnaleźć w modelu 

SOE-Euro. I tym razem obserwujemy krótkookresowy wzrost aktywności 

gospodarczej (PKB, konsumpcja, zatrudnienie, eksport) przy wzroście inflacji i 

nominalnej stopy procentowej prowadzących do spadku inwestycji. Inny rozkład 
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w czasie efektów nie zmienia faktu, iż wszystkie zmienne powracają do 

wyjściowego poziomu. 

Identyczna (jakościowo) sekwencja zdarzeń w modelu SOE-Euro inicjowana 

zaburzeniem premii za ryzyko kursowe prowadzi jednak do odmiennych 

(ilościowo lub/i jakościowo) reakcji szeregu zmiennych (por. rys. 13 –  linia 

zielona). Uwagę zwraca odwrotna, w początkowym okresie, reakcja płacy realnej 

(od 2 kwartału po zaistnieniu zaburzenia), deflatora konsumpcji i konsumpcji – w 

modelu SOE-Euro następuje wzrost płacy realnej i konsumpcji przy spadku cen 

dóbr konsumpcyjnych.  

 
Tab. 6. Oceny parametrów charakteryzujących sztywności w 
modelach SOE – średnie rozkładów a posteriori 
 

Zmienna Parametr SOE-PL SOE-Euro 
 

Płace nominalne 
Pr. Calvo ( ) 0,583 0,690 

Inercja w indeksacji ( ) 0,360 0,497 

Ceny dóbr krajowych 
Pr. Calvo ( ) 0,680 0,891 

Inercja w indeksacji ( ) 0,441 0,217 

Ceny importowanych dóbr konsumpcyjnych 
Pr. Calvo ( ) 0,572 0,444 

Inercja w indeksacji ( ) 0,433 0,084 

Ceny importowanych dóbr inwestycyjnych 
Pr. Calvo ( ) 0,620 0,721 

Inercja w indeksacji ( ) 0,435 0,098 

Ceny dóbr eksportowanych 
Pr. Calvo ( ) 0,589 0,612 

Inercja w indeksacji ( ) 0,489 0,069 

Zatrudnienie Pr. Calvo ( ) 0,631 0,787 

 
 

Źródło: Grabek i in. (2007) tablica 3.5, Adolfson i in. (2005) tablica 1. 

 

Poszukując przyczyn tych różnic zwróciliśmy uwagę na wyniki eksperymentów 

przeprowadzonych przez autorów modelu SOE dotyczących roli sztywności 

nominalnych w modelu strefy euro. Porównali oni bowiem IRF z oryginalnej 

wersji modelu z IRF uzyskanych w wariancie, w którym usunięto wszystkie 

sztywności nominalne (eliminacja opóźnień w reoptymalizcji cen i płac). Płace 

realne, konsumpcja oraz ceny (deflator) konsumpcji zareagowały wówczas na 

zaburzenie premii (w pierwszych kwartałach) w przeciwnym kierunku, a więc 

tak, jak to obserwujemy w modelu SOE-PL (por. Adolfson i in. (2005), Aneks, 

wykres 5g.). Idąc tym tropem porównaliśmy sztywności nominalne w obu 

modelach. W tablicy 6 przedstawiamy oceny parametrów modelu 

odpowiedzialnych za powstawanie sztywności (nominalnych i realnych): 
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prawdopodobieństwo Calvo ( ) mówi o częstotliwości reoptymalizacji (cen, płac, 

zatrudnienia) dokonywanej przez podmioty
29

, parametr ( ) charakteryzuje efekty 

inercji w mechanizmie indeksacji
30

. Dane zawarte w tej tablicy, pokazują, że 

choć formalnie reoptymalizacja cen dokonywana jest w Polsce częściej 

(wyjątkiem są ceny importowanych dóbr konsumpcyjnych), to mechanizm 

indeksacji słabiej wiąże ceny z przyszłą inflacją. Ceny w Polsce indeksowane są 

w większym stopniu do przeszłej inflacji, gdy w strefie euro indeksacja 

dokonywana jest w większym stopniu (w handlu zagranicznym niemal 

wyłącznie) w oparciu o oczekiwaną wartość celu inflacyjnego. Można zatem 

twierdzić, że antycypacyjny charakter indeksacji cen w strefie euro może choć 

częściowo kompensować mniejszą częstotliwość reoptymalizacji cen. Mimo – 

formalnie – bardziej sztywnych cen w strefie euro, cały mechanizm 

cenotwórstwa pozwala względnie efektywnie absorbować zaburzenia 

ograniczając równocześnie poziom wahań większości zmiennych
31

. Różnic w 

reakcjach modeli nie można zatem wiązać jedynie z zróżnicowaniem sztywności 

nominalnych. 

Bardziej szczegółowa analiza IRF modelu SOE-PL oraz wpływu różnych 

parametrów na sposoby absorbowania zaburzeń, w szczególności kluczowej – w 

naszym przekonaniu – odwrotnej reakcji cen (deflatora) dóbr konsumpcyjnych, 

pokazała, że znaczenie ma tutaj także organizacja rynków. W modelu SOE 

zakłada się występowanie konkurencji niedoskonałej na szeregu rynkach. Skala 

niedoskonałości konkurencji aproksymowana jest wielkością pobieranej marży 

( ) lub elastycznością substytucji ( ). W tablicy 7 przedstawiamy oceny tych 

parametrów dla modelu SOE-Euro i SOE-PL. 

 

                                                                                                                                    

29 Przeciętna częstotliwość reoptymalizacji cen wynosi (1 - )-1 kwartałów. 

30 Gdy pełna reoptymalizacja danej kategorii nie jest możliwa dokonywana jest jedynie jej indeksacja. Formuła indeksacji – 

tu dla ustalenia uwagi ceny P – ma postać: 

( ) ( )
( )1

1 1
c

t t t tP P
kkp p

-
+ +=  

gdzie: t – jest dynamiką cen, zaś 1
c
tp + – oznacza cel inflacyjny. Małe wartości  oznaczają zatem bardziej antycypacyjny 

charakter indeksacji.  

31 Wyższe wartości prawdopodobieństwa Calvo ( ) ograniczają maksymalną wartość odchylenia większości zmiennych 

obserwowalnych od ścieżki bazowej. Podobnie efekt mają niższe wartości parametru ( ), a dodatkowo małe wielkości tego 

parametru przyspieszają czas absorpcji zaburzenia, dzięki czemu mniejsza częstotliwość reoptymalizacji cen ogranicza 

koszt, jaki jest dłuższy czas rozchodzenia się impulsów po systemie.  
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Tab. 7. Oceny parametrów charakteryzujących organizację 
wybranych rynków w modelach SOE – średnie rozkładów a 
posteriori 
 

Parametr: SOE-PL SOE-Euro 
 

Marża dla produktów krajowych ( ) 1,192 1,222 

Marża dla importowanych dóbr konsumpcyjnych ( ) 1,118 1,633 

Marża dla importowanych dóbr inwestycyjnych ( ) 1,329 1,275 

Elastyczność substytucji rynku światowego ( ) 6,078 1,486 

 
 

Źródło: Grabek i in. (2007) tablica 3.3, Adolfson i in. (2005) tablica 1. 

 

Ostatecznie stwierdziliśmy, że redukcja cen (deflatora) dóbr konsumpcyjnych 

wynika z większej sztywności cen dóbr krajowych (parametr ( )) oraz większej 

marży na rynku importowanych dóbr konsumpcyjnych w strefie euro niż w 

Polsce. Większa sztywność cen dóbr krajowych powoduje znacznie mniejszy 

wzrost inflacji, natomiast wyższa marża na rynku dóbr importowanych m.in. 

zmniejsza udział importowanej konsumpcji w konsumpcji ogółem. Ostatecznie, 

następuje większa substytucja importowanej konsumpcji tańszymi dobrami z 

rynku krajowego, co prowadzi właśnie do spadku, w początkowym okresie, 

deflatora konsumpcji oraz wzrostu płac realnych. Równocześnie – oczywiście – 

rośnie konsumpcja.  

Pomimo tego, że gospodarkę strefy euro poddano silnemu zaburzeniu (w 

związku ze standaryzacją wielkości zaburzenia), wpływ premii za ryzyko na 

inflację mierzoną deflatorem PKB jest, w porównaniu z gospodarką polską, 

niewielki. Wniosek taki potwierdza dekompozycja wariancji, fragmenty której 

cytujemy w tablicy 4
32

. Z zawartych tam danych wynika także, że w krótkim 

horyzoncie (1 kwartał) gospodarka strefy euro znacznie silniej reaguje 

wahaniami importu niż gospodarka polska na zaburzenie premii
33

. W gospodarce 

polskiej z kolei silniej niż w strefie euro reagują ceny krajowe, PKB, eksport oraz 

nominalna stopa procentowa. Generalnie rzecz biorąc, to w gospodarce polskiej 

                                                                                                                                    

32 Dla danej zmiennej obserwowalnej i danego horyzontu prognozy (na którą składa się scenariusz zaistnienia każdego 

obecnego w modelu zaburzenia, przy czym wielkość impulsów odpowiada wielkościom odchyleń standardowych 

zaburzeń), wariancję tej zmiennej można zdekomponować na części wynikające z poszczególnych zaburzeń, zatem 

dekompozycja wariancji przedstawia odsetek wariancji danej zmiennej obserwowalnej spowodowany badanym 

zaburzeniem. Pełna lista zaburzeń modeli SOE obejmuje: cztery zaburzenia technologiczne, cztery zaburzenia marż, dwa 

zaburzenia związane z preferencjami, blok zaburzeń fiskalnych, blok zaburzeń zewnętrznych oraz zaburzenie celu 

inflacyjnego.  

33 Przyczyną silniejszej reakcji importu w modelu SOE-Euro jest niższa elastyczność substytucji popytu świata na eksport 

strefy euro (zagadnienie to omawiany szerzej w dalszej części materiału) oraz bardziej elastyczne ceny importowanych 

dóbr konsumpcyjnych.  
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silniej ujawniają się natychmiastowe efekty zaburzenia premii. Dekompozycje w 

kolejnych horyzontach pokazują jednak oscylacyjny charakter absorpcji zaburzeń 

w modelu SOE-PL. Spostrzeżenie, o większym wpływie zaburzenia premii na 

import w strefie euro i większym wpływie tego szoku na eksport w Polsce łatwo 

powiązać ze sztywniejszymi cenami dóbr eksportowanych w SOE-Euro i 

sztywniejszymi cenami importowanych dóbr konsumpcyjnych w modelu SOE-

PL, ale – co bardziej szczegółowo wyjaśnimy analizując kanał stopy procentowej 

– wiąże się także z niższą elastycznością (substytucji) popytu świata na eksport 

strefy euro w modelu SOE-Euro. Ponadto, skalę reakcji wszystkich zmiennych w 

modelu SOE-Euro zwiększa wyższa inercja samego zaburzenia (współczynnik 

autokorelacji – por. tablica 5). W przypadku niektórych zmiennych (inwestycji, 

konsumpcji, zatrudnienia) konsekwencją większej inercji samego zaburzenia jest 

dodatkowo opóźnienie, w stosunku do SOE-PL, momentu maksymalnego efektu 

zaburzenia dla danej zmiennej. 

Tab.  8. Dekompozycja wariancji w modelach SOE# — zaburzenie 
premii za ryzyko. 
 
 

Zaburzenie premii za 

ryzyko 

1 kw. 4 kw. 8 kw. 20 kw. 

SOE-

PL 

SOE- 

Euro 

SOE-

PL 

SOE- 

Euro 

SOE- 

PL 

SOE- 

Euro 

SOE- 

PL 

SOE- 

Euro 
 

Inflacja – delator PKB 0,034 0,013 0,012 0,015 0,043 0,006 0,003 0,005 

Realny kurs walutowy 0,112 0,098 0,008 0,055 0,017 0,014 0,003 0,019 

Stopa procentowa 0,090 0,052 0,036 0,043 0,025 0,010 0,006 0,009 

PKB 0,102 0,063 0,029 0,040 0,024 0,010 0,002 0,006 

Eksport 0,080 0,051 0,019 0,039 0,024 0,015 0,004 0,015 

Import 0,041 0,112 0,005 0,100 0,016 0,057 0,015 0,053 

 
 

 

# Dla modelu SOE-PL dekompozycję wariancji wykonano w oparciu o wartości średnie 

rozkładów a posteriori parametrów. Obliczenia dla modelu SOE-Euro wykonano techniką 

symulacji stochastycznych, a prezentowane wielkości odpowiadają medianie. Cytowane 

dane nie są więc – z formalnego punktu widzenia – w pełni porównywalne. 

Źródło: Grabek i in. (2007) tablice 3.8-3.9, Adolfson i in. (2005) tablica 5. 

 

 Zaburzenie premii za ryzyko można również wykorzystać do oszacowania pass-

through kursu walutowego, ponieważ jest to zaburzenie bezpośrednio 

wpływające na oczekiwania co do zmian nominalnego kursu walutowego. Na 

podstawie funkcji reakcji inflacji importowanych dóbr konsumpcyjnych i 

inwestycyjnych oraz nominalnego kursu walutowego można obliczyć stopień 

przeniesienia zmiany kursu walutowego na ceny tych dóbr. W przypadku 

importowanych dóbr konsumpcyjnych, zmiana nominalnego kursu walutowego o 
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10% (wywołana zaburzeniem premii za ryzyko) w modelu SOE-PL powoduje 

zmianę ich cen o 2,4%, natomiast w przypadku dóbr inwestycyjnych zmiana ta 

jest nieco mniejsza i wynosi 2%. Różnice w reakcjach wynikają wyłącznie z 

większej sztywności cen importowanych dóbr inwestycyjnych w porównaniu ze 

sztywnością cen importowanych dóbr konsumpcyjnych. Autorzy modelu SOE, 

dla strefy euro, obliczyli wielkości pass-through na poziomie, odpowiednio, 

4,5% i 1,8%, co także jest zgodne z różnicami w wartościach oszacowań 

sztywności cen poszczególnych kategorii dóbr importowanych wewnątrz strefy 

euro, jak również z różnicami w sztywnościach cen między gospodarką polską a 

gospodarką strefy euro. 

 

KANAŁ STOPY PROCENTOWEJ 

 

W modelu SOE-PL pojawienie się impulsu stopy procentowej jest równoznaczne 

z nieoczekiwanym wzrostem nominalnej stopy procentowej (por. rysunek 14) i 

wywołuje klasyczną, spotykaną w większości modeli makroekonomicznych, 

reakcję obserwowalnych zmiennych endogenicznych. W wyniku wzrostu stopy 

procentowej rośnie krańcowa użyteczność dochodu gospodarstw domowych 

skłaniając je do odłożenia bieżącej konsumpcji na przyszłość. Ponieważ 

gospodarstwa domowe zmniejszają również popyt na kapitał, spada jego 

rentowność zniechęcając do nowych inwestycji. Równocześnie, wzrost stopy 

procentowej prowadzi do aprecjacji nominalnego i realnego kursu walutowego 

powodując pogorszenie konkurencyjności krajowego eksportu i w konsekwencji 

jego spadek. W związku z ograniczeniem konsumpcji, inwestycji oraz eksportu 

zmniejszeniu ulega zatrudnienie oraz płaca realna, a tym samym następuje 

spadek inflacji. Pomimo aprecjacji kursu walutowego i związanego z nią spadku 

cen dóbr importowanych, malejący popyt konsumpcyjny i inwestycyjny 

powoduje zmniejszenie się wielkości importu – efekt dochodowy okazuje się w 

modelu SOE-PL silniejszy niż cenowy
34

. Maksymalny spadek inflacji 

obserwowany jest tu już po 2 kwartałach. W wyniku wzrostu stopy procentowej 

o (ok.) 1,60 punktu procentowego inflacja maleje o ok. 0,75 punktu. Całkowite 

                                                                                                                                    

34 Rzeczywistą przyczyną jest wysoka elastyczność (substytucji) popytu światowego na dobra eksportowane z Polski 

powodująca (między innymi) silną reakcję eksportu, a poprzez bilans płatniczy także importu, na niewielkie zmiany relacji 

cen. Do kwestii tej powracamy dalej. 
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wygaśnięcie efektu zaburzenia monetarnego dla inflacji następuje po ok. 10 

kwartałach. 

 
Rys. 14. IRF stopy procentowej 
 

 

 

Funkcje reakcji modelu SOE-PL przedstawiają zatem proces zmniejszania 

inflacji poprzez redukcję zagregowanego popytu, z równoczesnym 

uaktywnieniem kanału aprecjacji kursu walutowego wzmacniającym łączny 

antyinflacyjny efekt. W modelu SOE-Euro działa ta sama logika. Reakcja 

zmiennych na nieoczekiwany wzrost stopy procentowej (z wyjątkiem 

początkowej reakcji importu), co do kierunku, jest więc w obu modelach zgodna 

(por. rysunek 14). Zwraca uwagę natomiast fakt, że przy niemal równym 

wzroście stóp procentowych, w strefie euro następuje znacznie mniejszy spadek 

inflacji przy jednoczesnym znacznie większym spadku konsumpcji i inwestycji. 

Widoczna jest więc różnica w mechanizmie transmisji monetarnej między 

obiema gospodarkami. W przypadku PKB i zatrudnienia spadek w modelu SOE-

Euro jest zbliżony, pod względem wielkości, do tego w SOE-PL, natomiast 

maksymalny efekt w strefie euro występuje nieco później oraz jest również 
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bardziej trwały. Kluczowe znaczenie dla owych różnic w funkcjach reakcji 

modeli SOE-PL i SOE-Euro mają trzy grupy parametrów: parametry reguły 

stopy procentowej, prawdopodobieństwa Calvo oraz parametr charakteryzujący 

relację rynku krajowego z rynkiem światowym (elastyczność substytucji 

produkcji światowej produkcją krajową).  

Parametry reguły stopy procentowej (reguły Taylora) opisują (postrzegany przez 

podmioty) sposób prowadzenia polityki monetarnej
35

. W ramach tej grupy 

parametrów istotne znaczenie ma stopień „wygładzania‖ stopy procentowej 

(parametr R), który jest nieco wyższy w modelu SOE-Euro (por. tablica 9). 

Konsekwencją większego „wygładzania‖ jest wolniejszy proces dostosowywania 

się (zmian) stopy procentowej, a tym samym zaburzenie polegające na jej 

nieoczekiwanym wzroście powoduje, że pojawia się presja na utrzymywanie się 

stopy procentowej dłużej na wyższym poziomie. Oczywiście, także regularne 

„przewidywane‖ zmiany stopy nominalnej trwają dłużej. Wpływa to na zmienne 

realne powodując większy spadek PKB i składowych, a w związku z tym 

również zatrudnienia. Drugim parametrem z omawianej grupy jest parametr 

informujący o wrażliwości stopy procentowej na odchylenia inflacji (mierzonej 

odpowiednikiem CPI) od stochastycznego celu inflacyjnego (parametr r ) – 

wyższa wartość parametru (jak ma to miejsce w modelu SOE-Euro) oznacza 

silniejsze reakcje stopy procentowej na ruchy odchyleń tychże zmiennych. W 

analizowanej sytuacji owa silniejsza reakcja polega na łagodzeniu wzrostu stopy 

procentowej pod wpływem spadku inflacji, co powoduje w efekcie mniejszy 

spadek inflacji. Ostatnim, wywołującym różnice w mechanizmie transmisji 

pomiędzy modelami, parametrem z tej grupy jest parametr mierzący wrażliwość 

stopy procentowej na lukę popytową (odchylenia PKB od steady state) (parametr 

ry) – wartość tego parametru jest większa w modelu SOE-Euro (jeśli przyjąć 

klasyczne reguły wnioskowania, w modelu SOE-PL parametr ten jest nieistotny 

statystycznie). Wynikiem większej wartości tego parametru w sytuacji, gdy 

dochodzi do spadku produkcji, jest mniejszy (ceteris paribus) wzrost stopy 

procentowej i mniejszy negatywny wpływ na produkcję, a także mniejszy spadek 

samej inflacji. 

 

                                                                                                                                    

35 Pełną formułę podano we wcześniejszym przypisie. Dalej, będziemy się odwoływali do nazw użytych tam parametrów. 
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Tab. 9. Oceny parametrów reguły stopy procentowej w modelach 
SOE – średnie z rozkładów a posteriori 
 

Parametry reguły SOE-PL SOE-Euro 
 

R 0,809 0,881 

r  1,380 1,730 

r  0,182 0,310 

ry 0,027 0,104 

r y 0,124 0,128 

rx 0,052 -0,009 

 
 

 

Źródło: Grabek i in. (2007) tablica 3.7., Adolfson i in. (2005) tablica 1. 

 

 

Drugą grupą parametrów decydującą o odmienności funkcji reakcji na 

zaburzenie polityki monetarnej są sztywności (prawdopodobieństwa Calvo): cen 

dóbr krajowych, eksportu, płac oraz zatrudnienia, które są większe w modelu 

SOE-Euro (por. tablica 6). Konsekwencją sztywnych cen jest mniejszy spadek 

inflacji
36

, który przekłada się z kolei na większy spadek płacy realnej oraz nieco 

większą podwyżkę stóp procentowych. W efekcie następuje silniejsza, 

negatywna reakcja PKB i jego składowych, jak również zatrudnienia. Podobne 

skutki, choć znacznie mniejsze, dla produkcji, zatrudnienia i inflacji (z 

wyłączeniem wpływu na płace) ma większa sztywność płac. Z kolei jedynym 

skutkiem większej sztywności zatrudnienia jest znacznie łagodniejszy (mniejszy) 

jego spadek. 

Parametrem odpowiedzialnym za odwrotną reakcję importu (wzrost) w 

początkowym okresie po zaburzeniu w modelu SOE-Euro jest elastyczność 

(substytucji) popytu gospodarki światowej na eksport strefy euro ( f). Mniejsza 

elastyczność substytucji eksportu w modelu SOE-Euro prowadzi do mniejszego 

spadku wielkości eksportu przy zmianach relacji cen. Jednak eksport jest 

elementem łańcucha zależności prowadzących (między innymi) do aktywów 

zagranicznych netto (bilans płatniczy), kursu nominalnego oraz cen dóbr 

eksportowanych, importowanych i kompleksu relacji cen. W efekcie niższa 

                                                                                                                                    

36 Warto zauważyć, że konsekwencjami wyższej sztywności cen nie tyle jest inny rozkład reakcji inflacji w czasie 

(maksymalny efekt następuje w tym samym kwartale), ile właśnie złagodzenie maksymalnego efektu i wydłużenie reakcji w 

czasie. 
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elastyczność substytucji prowadzi (w pierwszych kwartałach, z efektem 

przestrzelenia) do większej aprecjacji kursu nominalnego oraz zmian relacji cen 

dóbr importowanych do cen dóbr produkowanych w kraju preferujących import. 

Ostatecznie, uzyskujemy podręcznikowy przypadek, gdy na rynku (tu dóbr 

importowanych) pojawia się równocześnie (względny) spadek cen oraz spadek 

realnego dochodu, a sumaryczny efekt jest dodatni – wzrost popytu na import.  

Tab. 10. Dekompozycja wariancji w modelach SOE – zaburzenie 
polityki monetarnej#. 
 

Zaburzenie stopy 

procentowej 

1 kw. 4 kw. 8 kw. 20 kw. 

SOE- 

PL 

SOE- 

Euro 

SOE- 

PL 

SOE- 

Euro 

SOE- 

PL 

SOE- 

Euro 

SOE- 

PL 

SOE- 

Euro 
 

Inflacja - deflator PKB 0,046 0,037 0,053 0,055 0,013 0,052 0,007 0,005 

Realny kurs walutowy 0,057 0,071 0,002 0,042 0,002 0,026 0,004 0,009 

Stopa procentowa 0,187 0,274 0,020 0,103 0,008 0,047 0,007 0,009 

PKB 0,085 0,118 0,053 0,108 0,005 0,083 0,005 0,027 

Eksport 0,044 0,038 0,016 0,032 0,005 0,022 0,004 0,008 

Import 0,001 0,027 0,012 0,005 0,015 0,033 0,001 0,007 

 
 

# Dla modelu SOE-PL dekompozycję wariancji wykonano w oparciu o wartości średnie 

rozkładów a posteriori parametrów. Obliczenia dla modelu SOE-Euro wykonano techniką 

symulacji stochastycznych, a prezentowane wielkości odpowiadają medianie. Cytowane 

dane nie są więc w pełni porównywalne. 

Źródło: Grabek i in. (2007) tablice  3.8-3.9, Adolfson i in. (2005) tablica 5. 

 

Podobnie jak w przypadku zaburzenia premii za ryzyko obraz zależności 

uzupełnimy korzystając z dekompozycji wariancji. Zebrane w tablicy 10 dane 

pokazują, że zaburzenie stopy procentowej odgrywa ważniejszą rolę w modelu 

SOE-Euro niż w modelu SOE-PL. Dzieję się tak m.in. w przypadku samej stopy 

procentowej – co oznacza, że w modelu SOE-PL stopa procentowa jest w 

większym stopniu wyznaczana przez czynniki makroekonomiczne zawarte w 

regule (inflację, lukę, etc.). Konsekwencją tego może być fakt, iż zaburzenie 

stopy procentowej jest w większym stopniu odpowiedzialne za wahania PKB, 

czy też szerzej – kształtowanie procesów makroekonomicznych, w strefie euro. 

 

WNIOSKI 

 

Podsumowując powyższe analizy zauważamy, że efekty impulsu pochodzącego z 

kursu nominalnego w modelu strefy euro różnią się od analogicznych efektów w 

modelu gospodarki polskiej: trwają nieco dłużej (co przynajmniej częściowo 
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wynika z charakterystyki zastosowanego zaburzenia), ale maksymalne reakcje są 

zwykle słabsze (wyjątkiem są inwestycje i import), zarówno dla zmiennych 

nominalnych (cen), jak i realnych (PKB, zatrudnienie, konsumpcja). W modelu 

gospodarki polskiej bardziej elastyczne ceny krajowe sprawiają, że wahania 

kursu realnego są mniejsze i także dzięki temu PKB i eksport wracają do 

poziomu wyjściowego szybciej. Niepokój wzbudzają jednak dwie kwestie. 

Trajektorie IRF w modelu SOE-PL zwykle wracają do poziomu wyjściowego 

oscylując (przybierając przemiennie wartości dodatnie i ujemne), co dla takich 

kategorii jak zatrudnienie, PKB, czy konsumpcja oznacza spadki, tzn. większe 

koszty społeczne, niż w przypadku monotonicznego powrotu do równowagi. 

Drugim problemem jest odwrotna reakcja deflatora konsumpcji na zaburzenie 

premii w modelu SOE-PL. Jeśli w strefie euro dojdzie do takiego zaburzenia, to 

ewentualna reakcja EBC będzie miała destabilizujące efekty dla gospodarki 

doświadczającej nie spadku, ale wzrostu cen, nie wzrostu, ale spadku płac 

realnych i konsumpcji. Jak wykazała analiza, asymetria ta wynika z mniejszej 

sztywności cen dóbr krajowych oraz mniejszej marży na rynku importowanych 

dóbr konsumpcyjnych w modelu SOE-PL. Oczywiście, przeprowadzony przez 

nas eksperyment trudno uznać za rozstrzygający. Przystąpienie do unii walutowej 

powoduje endogenizację mechanizmu transmisji, mechanizm ten będzie więc 

ewoluował, a czynnikiem stymulującym będzie globalna (w skali unii walutowej) 

polityka monetarna przy wspólnym kursie. Dlatego konieczne są dalsze analizy 

tym razem uwzględniające ewolucję mechanizmu transmisji.  

W przypadku zaburzenia stopy procentowej widoczne są w pierwszym rzędzie 

różnice w sposobie prowadzenia polityki stopy procentowej. Z tablicy 9 wynika, 

że w strefie euro polityka antyinflacyjna – średnio rzecz biorąc – prowadzona jest 

bardziej energicznie (większe wartości absolutne parametrów reguły). 

Przystąpienie Polski do strefy euro oznaczać więc będzie nie tylko zmianę 

podmiotu prowadzącego politykę monetarną, jej egzogenizację w stosunku do 

gospodarki krajowej, ale także inny rozkład akcentów, co jednakże trudno 

przeceniać, bowiem sama egzogenizacja polityki monetarnej stanowi znacznie 

większe wyzwanie dla podmiotów, które i tak będą musiały się nauczyć 

rozpoznawać jej charakterystyki w nowych warunkach. Problemem nie powinna 

być jedyna jakościowa różnica, jaką pokazały funkcje reakcji polityki 

monetarnej: krótkookresowy wzrost importu w modelu SOE-Euro w reakcji na 

wzrost stopy procentowej, przy spadku importu w modelu SOE-PL. Jak 
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uzasadnialiśmy, przyczyną jest zróżnicowanie elastyczności substytucji 

światowego popytu na eksport. Można przypuszczać, że po przystąpieniu Polski 

do unii walutowej wraz ze zmianą definicji obszaru, w którym prowadzi się 

handel międzynarodowy walutą krajową (tzn. termin „gospodarka światowa‖ 

będzie wówczas oznaczał otoczenie unii walutowej) elastyczność substytucji 

popytu świata na polski eksport zbliży się do wartości notowanej w strefie euro. 

Najistotniejszym wydaje się jednak – ogólnie rzecz biorąc – mniejsza wrażliwość 

kategorii realnych i nominalnych na impuls stopy procentowej w gospodarce 

polskiej. Jednak ocena tej sytuacji jest niejednoznaczna. Gdy Europejski Bank 

Centralny dokona zmiany stopy odpowiadające potrzebom gospodarki polskiej, 

efekty będą prawdopodobnie zbyt słabe. Możliwa jest jednak sytuacja, gdy 

wskutek asymetrii struktur gospodarek, reakcja polityki monetarnej nie będzie 

właściwa, z punktu widzenia gospodarki polskiej. Wówczas negatywne tego 

efekty będą mniejsze. 

Przeprowadzone eksperymenty sugerują także istnienie problemu 

identyfikowalności mechanizmu transmisji monetarnej. Zbliżone reakcje 

gospodarek na impulsy monetarne, obrazowane funkcjami reakcji (IRF), mogą 

ujawnić się mimo odmiennych struktur, inaczej działających sprzężeń zwrotnych, 

głębokich różnic wzajemnie się kompensujących. Pozostawiamy do innych 

badań nasuwającą się wątpliwość, czy w takiej sytuacji MTM jest rzeczywiście 

symetryczny. Warto jednak zauważyć, że w przypadku podobnych IRF, 

uzyskanych dzięki kompensującym się różnicom strukturalnym, ewentualna 

zmiana instytucjonalna dotykająca kluczowych sprzężeń mechanizmu może 

znieść efekt kompensacji prowadząc do asymetrii IRF, dlatego zagadnienie 

identyfikowalności MTM w badaniach efektów przystąpienia do strefy euro 

wydaje się istotnym. 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

Prezentowane tu opracowanie ma przede wszystkim charakter fotografii 

obecnego stanu mechanizmu transmisji w Polsce na tle tego mechanizmu w 

strefie euro i skupia się ono na wybranych jego elementach. Można jednak już na 

tej podstawie mówić i o podobieństwach, i o różnicach obu tych mechanizmów 
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transmisji. W badaniach cząstkowych uzyskaliśmy podstawy, by mówić o 

podobieństwach w odniesieniu do funkcjonowania kanału kredytowego oraz o 

podobnych charakterystykach procesów dostosowania oprocentowania 

produktów bankowych do stóp rynku pieniężnego (interest rate passthrough). Na 

podstawie badań cząstkowych można również mówić o różnicach w 

funkcjonowaniu kursowego passthrough w odniesieniu do cen konsumenta i 

producenta (CPI i PPI). Różny jest także stopień antycypacyjności w 

zachowaniach podmiotów gospodarczych w strefie euro i w Polsce. 

Badania makroekonomicznego obrazu mechanizmu transmisji pokazały różnice 

w reakcji cen (większa w Polsce) i ilości (mniejsza w Polsce) na szok stopy 

procentowej oraz odwrotną w Polsce w stosunku do strefy euro reakcję deflatora 

konsumpcji na szok premii za ryzyko. 

Skala antycypacyjności cen oraz siła wpływu kursu walutowego na CPI okazały 

się być podobne zarówno w badaniach cząstkowych, jak i makroekonomicznych. 

Komentowanie tych wyników wymaga jednak znacznej dozy ostrożności, gdyż 

istnieją poważne przesłanki świadczące o znacznym stopniu endogeniczności 

mechanizmu transmisji. Wejście danego kraju do strefy euro oraz trwałe w niej 

funkcjonowanie prowadzi zazwyczaj do istotnych zmian w mechanizmie 

transmisji. Można to interpretować w taki oto sposób, że w krótkim okresie po 

wejściu do strefy euro podobieństwa mechanizmów transmisji ułatwiają i sam 

proces dostosowawczy, i przewidywanie wpływu wspólnej polityki pieniężnej na 

gospodarkę nowego członka unii monetarnej. W dłuższym jednak okresie wpływ 

ewentualnych różnic będzie zapewne zmniejszał swoją wagę. 
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