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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 V publikacji obejmuje sześć projektów badawczych zrealizowanych 

przez pracowników NBP, tj. ekspertów z Biura ds. Integracji ze Strefą Euro, 

Departamentu Systemu Finansowego oraz Instytutu Ekonomicznego. 

 

INFORMACJE O AUTORACH PROJEKTÓW 

 
DR SYLWESTER KOZAK  

 

Magisterium (1994) Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska. 

Doktorat (2004) Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska. Rozprawa 

na temat: Procesy konsolidacyjne w systemie bankowym Stanów 

Zjednoczonych w latach 1991-2000 i ich skutki ekonomiczne. Autor 

publikacji nt. wpływu konsolidacji na poziom konkurencji i cen w sektorze 

bankowym. Autor książki: „Konsolidacja sektora bankowego w USA”. 

Uczestnik projektu badawczego NBP i Katolickiego Uniwersytetu w 
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Leuven, Belgia: nt.: „Wpływu struktury własnościowej banku na poziom 

oprocentowania kredytu”. Uczestnik projektów badawczych i 

międzynarodowych konferencji z problematyki konkurencji, efektywności i 

stabilności systemu finansowego. 

 
DR MAŁGORZTA PAWŁOWSKA 

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Matematyki, 

Informatyki i Mechaniki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu 

bankowości i finansów oraz studia doktoranckie na Kolegium Zarządzania i 

Finansów w  Szkole Głównej Handlowej, gdzie uzyskała tytuł Doktora Nauk 

Ekonomicznych. Autorka szeregu publikacji z zakresu ekonomii i 

bankowości (m.in., „Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków 

komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001”, Bank i Kredyt, Nr 20/2003, 

NBP, Competition, Concentration, Efficiency, and their Relationship in the 

Polish Banking Sector, Materiały i Studia, Nr 32, NBP, 2005, Trends in 

Concentration and Competition in the Polish Banking Industry in 1997-

2004: empirical evidence” w: “Baltic Business Development”, Finance and 

Currency International Degree Programs, Faculty of Economics and 

Management, University of Szczecin, 2006). Współautorka wielu Raportów 

przygotowywanych w NBP (m. in. Raport o Stabilności Systemu 

Finansowego, Raport o Rozwoju Systemu Finansowego, Raport o 

Rentowności Polskich Przedsiębiorstw). 

 

KATARZYNA PUCHALSKA 

 

Ukończyła Wydział Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej, gdzie 

uzyskała tytuł magistra.  W 1994 r. rozpoczęła pracę w NBP, początkowo w 

Departamencie Statystyki, a od 2004 r. w Departamencie Analiz i Badań 

(obecnie Instytut Ekonomiczny). Od chwili powołania Instytutu (2008 r.) 

kieruje Zespołem ds. Badań Ankietowych w Biurze Przedsiębiorstw, 

Gospodarstw Domowych i Rynków.  

 



PROJEKTY BADAWCZE CZ. V 

 5 

DR ALEKSANDRA ROGUT 

 

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła 

kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalność 

Integracja Europejska na Wydziale Ekonomii UŁ. Praca doktorska 

„Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji” obroniona 

z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu 

Łódzkiego. W 2005 r. uzyskała stypendium naukowe w ramach programu 

Marie Curie w Center for Operations Research and Econometrics, Catholic 

University of Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia. Od 2002 r. 

współpracowała m.in. z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Rządowym 

Centrum Studiów Strategicznych, Centrum Europejskim Natolin i Centrum 

Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Brała udział w krajowych i 

międzynarodowych projektach badawczych z dziedziny rynku pracy 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Współautorka raportu Centrum 

Europejskiego Natolin „Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej”. Autorka lub współautorka kilkunastu publikacji naukowych z 

zakresu szeroko rozumianej problematyki rynku pracy zarówno w 

czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. W 2001 roku otrzymała 

nagrodę Literati Club Award for Excellence za najlepszy artykuł 

opublikowany w „International Journal of Manpower“ w 2002 r. (współautor 

prof. Tomasz Tokarski). Zna język angielski i francuski. 

 

DR MICHAŁ RUBASZEK 

 

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie (Instytut Ekonometrii) oraz doradca ekonomiczny w Instytucie 

Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. W latach 2007-2008 

pracownik Europejskiego Banku Centralnego na stanowisku starszego 

eksperta. W pracy naukowej zajmuje się modelami kursu walutowego, 

międzyokresowej optymalizacji oraz handlu zagranicznego. Współautor 

modelu prognostycznego NBP (ECMOD) oraz szeregu publikacji 

opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.  
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PAWEŁ SKRZYPCZYŃSKI 

 

Magister kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie (2000-2005). Od 2005 r. uczestnik studium doktoranckiego w 

Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie. Od września 2005 r. związany zawodowo z Narodowym 

Bankiem Polskim. W latach 2005-2007 zatrudniony w Departamencie 

Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych Narodowego Banku 

Polskiego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Ekonomicznym Narodowego 

Banku Polskiego na stanowisku starszego ekonomisty. 

 
DR AGNIESZKA STĄŻKA 

 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: 

Ekonomia. W latach 2003-2007 asystent w Katedrze Empirycznych Badań 

Ekonomicznych i Ekonometrii Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Freiburgu 

(Niemcy); na tym też uniwersytecie uzyskała w 2007 r. tytuł doktora nauk 

ekonomicznych (summa cum laude). Od 2007 r. zatrudniona w Narodowym 

Banku Polskim, od 2008 r. także jako adiunkt w Katedrze Ekonomii II 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z którą była związana jako 

asystent-stażysta podczas studiów magisterskich. Jej zainteresowania 

badawcze obejmują makroekonomię gospodarki otwartej, integrację 

walutową, ekonomię kursu walutowego i politykę pieniężną, a także 

makroekonometrię stosowaną. Autorka publikacji krajowych i 

międzynarodowych dotyczących kwestii związanych z integracją Polski ze 

strefą euro, w tym zwłaszcza kursu walutowego. Jej praca doktorska pt. 

„Polen auf dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion: Der flexible 

Wechselkurs als ein Instrument zur Absorption asymmetrischer Schocks“ 

(„Polska na drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej: Płynny kurs 

walutowy jako instrument neutralizujący asymetryczne wstrząsy”; Duncker 

& Humblot, Berlin 2008) została w 2008 r. wyróżniona Nagrodą Olgi 

Radzyner, przyznawaną przez Narodowy Bank Austrii młodym 

ekonomistom z Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej za wybitne 
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osiągnięcia naukowe w dziedzinie europejskiej integracji gospodarczej. Zna 

biegle języki niemiecki i angielski, posługuje się także językami francuskim, 

hiszpańskim i włoskim. 

 



I 

OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO 
STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, 
POZIOM KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI 
POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO1 

 
MAŁGORZATA PAWŁOWSKA2  
SYLWESTER KOZAK3 

 
STRESZCZENIE 

 

Celem badania jest oszacowanie wpływu przystąpienia do strefy euro na zmiany 

efektywności, poziomu konkurencji oraz rentowności polskiego sektora 

finansowego – w szczególności sektora bankowego oraz ubezpieczeń. Poziom 

konkurencji w sektorze finansowym ma istotne znacznie dla jego stabilności, 

wpływa bowiem na dochodowość banków, dostęp do finansowania 

zewnętrznego oraz na rozwój gospodarczy. 

Z przeprowadzonej analizy empirycznej wynika, że głównym impulsem wzrostu 

efektywności i konkurencji w polskim sektorze bankowym było wejście do Unii 

Europejskiej, a obecny poziom konkurencji i efektywności w obrębie polskiego 

sektora bankowego jest zbliżony do poziomu konkurencji występującego w 

krajach strefy euro. Poziom konkurencji, jak również poziom efektywności jest 

wyższy w segmencie bankowości detalicznej niż korporacyjnej. Na podstawie 

analizy efektywności i konkurencji polskiego sektora bankowego i sektorów 

bankowych krajów strefy euro wydaje się, że wejście Polski do strefy euro nie 

wpłynie na znaczną zmianę poziomu konkurencji w całym sektorze bankowym, 

jedynie może spowodować wzrost konkurencji w segmencie bankowości 

korporacyjnej. Wejście do strefy euro nie wywoła istotnego wpływu na poziom 

konkurencji w bankowości detalicznej ponieważ bankowość detaliczna będzie 

miała nadal charakter lokalny z uwagi na tzw. relacje z bankami (bank lending 

                                                      
1 Opinie wyrażone w niniejszym opracowaniu pochodzą od autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Narodowego 

Banku Polskiego.  

2 Narodowy Bank Polski,  Instytut Ekonomiczny, malgorzata.pawlowska@mail.nbp.pl. 

3 Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Finansowego, sylwester.kozak@mail.nbp.pl. 
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relationship) klientów indywidualnych i przedsiębiorstw z sektora MSP. Taka 

skala zmian konkurencji nie powinna istotnie wpłynąć na rentowność polskich 

banków, uzależnioną przecież od wielu innych czynników wewnętrznych i 

zewnętrznych, tak jak to wykazano w badaniu ilościowym (na podstawie modelu 

SCP). 

Sektor ubezpieczeniowy w Polsce ma charakter lokalny (podobnie jak segment 

bankowości detalicznej), a obecny jego poziom konkurencji i efektywności 

wskazuje na możliwość skutecznego konkurowania z zagranicznymi zakładami 

ubezpieczeń w momencie wejścia Polski do strefy euro. 

 

WSTĘP 

 

Od momentu powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1958 r. podjęto 

wiele działań, które przyczyniły się do integracji europejskiego rynku 

finansowego; jednak do najbardziej spektakularnych należało wprowadzenie 

euro w 1999 r. i wymiana dotychczasowych walut krajowych na euro w krajach 

strefy euro w 2002 r.  

Należy zauważyć, że przyjęcie euro oddziaływało na sektor finansowy 

wielokanałowo: spowodowało wzrost fuzji i przejęć (M&A), spotęgowało 

ujednolicenie sektora finansowego, wzrost w obrocie gotówkowym, spadek w 

dochodach związanych z transakcjami walutowymi, przesunięcie polityki 

monetarnej do Europejskiego Banku Centralnego oraz spadek regulacji 

bankowych (Yusov 2004, str. 17). Utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej 

(UGW) miało przyczynić się do wzrostu konkurencji w sektorze finansowym 

oraz poprawić efektywność instytucji finansowych krajów strefy euro. Jednak 

najsilniej na zmiany konkurencji w sektorze finansowym wpływają fuzje i 

przejęcia oraz spadek regulacji bankowych. Fuzje i przejęcia powodują bowiem 

zmiany w koncentracji, natomiast deregulacja powoduje m.in. zmniejszanie się 

barier wejścia na dany rynek. 

Przystąpienie Polski do strefy euro również spowoduje zmiany w polskim 

sektorze finansowym i zwiększy ekspozycję polskiego sektora finansowego na 

konkurencję ze strony instytucji finansowych krajów strefy euro. Konieczność 
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dostosowania się polskich instytucji finansowych do poziomu konkurencji, jaka 

aktualnie panuje w krajach strefy euro może wpłynąć na ich efektywność i 

rentowność.  

Niniejszy artykuł jest próbą określenia wpływu wejścia Polski do strefy euro na 

poziom konkurencji i efektywności sektora finansowego (w szczególności 

bankowego i ubezpieczeniowego). Jego celem jest uzyskanie odpowiedzi na dwa 

pytania; po pierwsze, czy przystąpienie do strefy euro spowoduje zmiany w 

poziomie konkurencji i efektywności polskiego sektora finansowego – w 

szczególności sektora bankowego oraz ubezpieczeń; po drugie, czy ewentualne 

zmiany konkurencji spowodują zmiany w rentowności banków. Podjęta 

problematyka badawcza jest istotna z uwagi na stabilność i rozwój sektora 

finansowego, ponieważ poziom konkurencji i efektywności w sektorze 

finansowym wpływa na rentowność banków, dostęp do finansowania 

zewnętrznego oraz na rozwój gospodarczy kraju.  

W celu określenia, czy przystąpienie do strefy euro wpłynie w znacznym stopniu 

na zmianę efektywności i konkurencji w polskim sektorze finansowym, w 

niniejszym opracowaniu został oszacowany obecny poziom efektywności i 

konkurencji polskiego sektora bankowego oraz została przeprowadzona analiza 

porównawcza poziomu konkurencji panującego aktualnie w polskim sektorze 

bankowym z poziomem konkurencji w sektorach bankowych w krajach strefy 

euro. Na dalszym etapie podjęto próbę określenia wpływu zmian konkurencji na 

wynik polskiego sektora bankowego. Pomiaru poziomu konkurencji i 

efektywności dokonano zarówno dla całego sektora bankowego, jak również w 

podziale na grupy (dla banków detalicznych i korporacyjnych). Przyjęta 

metodyka badawcza pozwoliła również, w miarę dostępu do danych, określić 

efektywność i konkurencję w sektorze instytucji ubezpieczeniowych. Analiza 

empiryczna dotycząca sektora bankowego została przeprowadzono dla lat 1997-

2006, natomiast sektora ubezpieczeń dla lat 2003-2006. 

W niniejszym opracowaniu została przeprowadzona analiza efektywności i 

poziomu konkurencji sektorów bankowych obecnych krajów strefy euro: 

Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Francji. Analizie poddano również sektory 

bankowe krajów spoza strefy euro (Anglii, Danii) oraz sektory bankowe krajów 

Europy Środkowej (Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia
4
), które tak jak Polska 

                                                      
4 W analizowanym okresie Słowenia nie była jeszcze w strefie euro. 
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mają dołączyć do strefy euro. W celu określenia wpływu wejścia do strefy euro 

(w 1999 r.) oraz przystąpienia nowych członków do Unii Europejskiej (1 maja 

2004 r.) na zmiany konkurencji w ich sektorach bankowych, pomiar poziomu 

efektywności i konkurencji został przeprowadzony w podziale na następujące 

lata: 1997-1998
5
, 1999-2003, 2004-2006

6
. 

Analiza empiryczna zaprezentowana w niniejszym opracowaniu została 

przeprowadzona na podstawie następujących danych: jednostkowych danych z 

bilansów polskich banków komercyjnych i rachunków wyników, jednostkowych 

danych z bazy BankScope oraz na jednostkowych danych dotyczących instytucji 

ubezpieczeniowych z Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

Zaprezentowane wyniki badań ilościowych pozwalają stwierdzić, że polskie 

banki funkcjonują w warunkach konkurencji monopolistycznej. Ponadto, w 

analizowanym okresie (1997-2006) stwierdzono wzrost efektywności polskich 

banków komercyjnych i wykazano wzrost konkurencji w sektorze bankowym. 

Na podstawie danych z bazy BankScope stwierdzono, że przystąpienie do strefy 

euro spowodowało nieznaczny wzrost konkurencji w sektorach bankowych 

Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Francji. Stwierdzono również znaczny wzrost 

konkurencji wśród krajów Europy Środkowej (Czech, Polski, Słowenii oraz 

Słowacji) po przystąpieniu do Unii Europejskiej. 

Z przeprowadzonej analizy empirycznej wynika, że poziom konkurencji w 

obrębie polskiego sektora bankowego jest zbliżony do poziomu konkurencji 

występującego w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej i jest wyższy w 

segmencie bankowości detalicznej. Głównym impulsem wzrostu konkurencji w 

polskim sektorze bankowym, było wejście do Unii Europejskiej (co potwierdza 

wzrost miary poziomu konkurencji w latach 2004-2006). Na podstawie analizy 

porównawczej polskiego sektora bankowego i sektorów bankowych krajów 

strefy euro, wydaje się, że przyjęcie przez Polskę jednolitej waluty spowoduje 

głównie wzrost konkurencji w bankowości korporacyjnej. Natomiast bankowość 

detaliczna będzie miała nadal charakter lokalny z uwagi na tzw. relacje z 

bankami (bank lending relationship) klientów indywidualnych i przedsiębiorstw 

z sektora MSP.  

                                                      
5 Okres przed wprowadzeniem euro. 

6 Okres po wejściu nowych 10 krajów do Unii Europejskiej (w tym Polski). 
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Przeprowadzona analiza dotycząca polskiego sektora ubezpieczeń wskazuje na 

wzrost miar efektywności, zarówno dla działu ubezpieczeń na życie, jak i 

ubezpieczeń majątkowych. Pozytywny wpływ liberalizacji rynku na wyniki 

zakładów ubezpieczeń pozwala oczekiwać dalszej szybkiej poprawy ich 

efektywności, która pozwoli na skuteczne konkurowanie z zagranicznymi 

zakładami ubezpieczeń w momencie wejścia Polski do strefy euro. Ponadto, 

należy zauważyć, że sektor ubezpieczeniowy w Polsce ma charakter lokalny 

(podobnie jak segment bankowości detalicznej). 

Opracowanie składa się z siedmiu części oraz z podsumowania. W części 

pierwszej zaprezentowano przegląd literatury dotyczącej przystąpienia krajów 

„starej” Unii Europejskiej do strefy euro na zmiany konkurencji i efektywności w 

sektorze finansowych (w szczególności w bankowym). W części drugiej zostały 

szeroko zaprezentowane metody badawcze pomiaru efektywności i konkurencji. 

W części trzeciej zaprezentowano zmiany strukturalne oraz technologiczne w 

polskim sektorze bankowym w latach 1997-2006. W części czwartej 

zaprezentowano analizę efektywności polskiego sektora bankowego (na danych z 

bilansów banków komercyjnych i rachunku wyników), jak również analizę 

efektywności wybranych europejskich sektorów bankowych krajów strefy euro i 

spoza strefy euro (na podstawie danych z bazy BankScope). W części piątej 

zaprezentowano wyniki analizy zmian poziomu konkurencji polskiego sektora 

bankowego (na danych z bilansów banków komercyjnych i rachunku wyników), 

jak również analizę efektywności wybranych europejskich sektorów bankowych 

krajów stery euro i spoza strefy euro (na danych z bazy BankScope). W części 

szóstej zaprezentowano wyniki modelu dotyczącego wpływu konkurencji i 

efektywności na wynik sektora bankowego. W części siódmej zaprezentowano 

ewentualny wpływ wejścia do strefy euro na sektor ubezpieczeń. W części 

ostatniej zaprezentowano podsumowanie wyników empirycznych oraz wnioski. 

 

1. WPŁYW PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA ZMIANY 
EFEKTYWNOŚCI SEKTORA FINANSOWEGO – PRZEGLĄD 
LITERATURY  

 

Utworzenie strefy euro zostało poprzedzone przygotowaniem wielu analiz 

dotyczących przewidywanego wpływu jednolitej waluty na konkurencję i 
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efektywność w sektorze finansowym. Oczekiwano, że wejście do strefy euro 

podniesie poziom konkurencji w sektorze finansowym, wywrze nacisk na 

zyskowność banków, co spowoduje wzrost efektywności instytucji finansowych 

(EBC, 1999). Wykazywano, że wejście do strefy euro zmieni pozycję banku jako 

głównego pośrednika finansowego (disintermediation), co może powodować 

zmiany w wyniku finansowym i w konsekwencji wzrost presji konkurencyjnej od 

strony rynku kapitałowego (McCauley i White, 1997). W obliczu tych wyzwań, 

systemy bankowe krajów strefy euro podejmowały odpowiednie strategiczne 

działania zaradcze polegające na wzroście efektywności działania, m.in. poprzez 

usprawnianie jakości usług, obniżanie kosztów, rozwój alternatywnych źródeł 

przychodów poprzez ekspansję geograficzną (EBC, 1999). Banki angażowały się 

w fuzje i przejęcia, w szczególności transgraniczne (cross-border)
7
 i sojusze 

strategiczne. Największe nasilenie fuzji odnotowano tuż przez przyjęciem euro, a 

w kolejnych latach tempo konsolidacji spadło. Jednak przez cały czas obserwuje 

się zmniejszanie się liczby instytucji finansowym w strefie euro
8
 (Yusov, 2004). 

Wyniki konsolidacji były widoczne szczególnie wśród największych banków: 

udział 25 największych banków wzrósł z 45 % w 1997 r. aż do 60% w 2003 r. 

Jednak mimo wzrostu koncentracji mierzonej wskaźnikiem CR5
9
 i HHI

10
 nie 

wpłynęło to na spadek konkurencji. Marża odsetkowa zmniejszała się znacząco 

nawet w krajach o bardzo wysokich miarach koncentracji, co świadczyło o 

kontestowalności rynków
11

. 

Należy jednak zauważyć, że liczba opracowań empirycznych dotyczących 

wyłącznie zmian konkurencji i efektywności sektora finansowego w Unii 

Gospodarczej i Walutowej (ex post) w oparciu o metody ilościowe jest niewielka, 

a badania panelowe (cross-country) są ciągle we wstępnej fazie rozwoju i nie 

sformułowano jeszcze jednoznacznych wniosków. Większość dotychczas 

napisanych prac dotyczy szerokiego problemu integracji finansowej
12

, w których 

wskazuje się na różnice w integracji finansowej między bankowością detaliczną 

a bankowością korporacyjną (np. dla całego obszaru euro w bankowości 

                                                      
7 W 2005 r. transakcje cross-border stanowiły 51% całości transakcji M&A - z powodu fuzji Unicredito i HypoVerensbanku, 

ABN Amro i Banca Antonveneta oraz Swedbanku i Hansabanku. 

8 Por. tabela 1 w załączniku A. 

9 Wskaźnik CR5 oznacza udział w rynku 5 największych banków. 

10 Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) - liczony jest jako suma kwadratów udziału w rynku poszczególnych banków 

komercyjnych (np. w: kredytach brutto, aktywach netto, depozytach). Wskaźnik ten osiąga wartości od 0 do 1 i im wyższa 

wartość wskaźnika, tym większa jest koncentracja rynku. Rynki dla których wartość HHI jest mniejsza od 0,1 uważa się za 

nieskoncentrowane. Gdy wartość współczynnika jest wyższa od 0,18 rynek uważa się za skoncentrowany. Przyjmuje się, że 

rynek jest średnio skoncentrowany, jeżeli wartość HHI znajduje się w przedziale od 0,1 do 0,18. Por. EBC (2005). 

11 EBC (2005), str. 83. 

12 Por. Danthine (2000), Cabral i in. (2002), Manna i Michele (2004), EBC (2007b). 
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korporacyjnej wykazano zmniejszanie się marży kredytowej z 1,67% do 1,34%, 

a w bankowości detalicznej z 1,48% do 0,76% dla całej strefy euro, odpowiednio 

dla lat 1998 i 2001
13

). Na różnice w poziomie integracji wskazują również dane 

dotyczące wielkości depozytów transgranicznych (cross-border), które na koniec 

2002 r. wyniosły 25% dla bankowości korporacyjnej, natomiast tylko 5% dla 

detalicznej
14

. Różnice w poziomie integracji finansowej powodują, że różny jest 

poziom konkurencji w segmencie bankowości detalicznej i korporacyjnej w 

strefie euro. Opracowania Europejskiego Banku Centralnego wykazały wzrost 

poziomu konkurencji i efektywności w bankowości korporacyjnej, natomiast 

bankowość detaliczna wykazuje ciągle cechy narodowe (jedynie 1% klientów 

korzysta z usług transgranicznych, 26% korzysta z dostępu do usług przez 

Internet)
15

. Vieves (2006) w komentarzu do artykułu Cappiello (2006) również 

stwierdził, że bankowość detaliczna w krajach strefy euro wykazuje cechy 

narodowe. Dzieje się tak dlatego, ponieważ tzw. asymetria informacyjna 

powoduje utrudniony dostęp banków zagranicznych do informacji na temat 

zdolności kredytowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz 

gospodarstw domowych. Mongelli i Vega (2006) w swoim opracowaniu 

wykazali również, że kredytowanie przedsiębiorstw sektora MSP w krajach 

strefy euro wskazuje na charakter lokalny. 

Jednym z nielicznych opracowań empirycznych wykonanych na podstawie 

danych panelowych (cross-country) dotyczącym wyłącznie wpływu wstąpienia 

do Unii Gospodarczej i Walutowej na wzrost konkurencji w sektorze 

finansowym jest opracowanie Utrero-Gonzalez i Callado-Munoz (2007). Autorzy 

opracowania przeanalizowali zmiany konkurencji w sektorach bankowych 

Hiszpanii i Francji (krajów strefy euro) oraz Anglii i Danii (krajów spoza strefy 

euro). Na podstawie analizy porównawczej zmian poziomów konkurencji 

sektorów bankowych krajów strefy euro i spoza strefy euro wykazano pozytywny 

efekt jednolitej waluty na wzrost konkurencji w sektorach bankowych krajów 

strefy euro. Wzrost poziomu konkurencji w hiszpańskim sektorze bankowym tuż 

przed i po wejściu do strefy euro wykazało również badanie Gutierrez de Rozas 

(2007). 

                                                      
13 Cabral i in. (2002), str. 7. 

14 Manna i Michele (2004), str. 7. 

15 EBC (2007d), str. 2. 
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W kolejnym opracowaniu Ekkayokkaya i in. (2008) wykazali, że rozwój Unii 

Gospodarczej i Walutowej, a w szczególności dążenie do zintegrowanego 

europejskiego rynku finansowego, powoduje wzrost konkurencji. Lane i Wälti 

(2006) wykazali, że bardziej zintegrowany rynek finansowy pozwala bankom 

wykorzystywać korzyści skali, zdywersyfikować działalność finansową, co 

poprawia stabilność finansową. Ponadto Lane i Wälti (2006) stwierdzili, że 

europejski rynek bankowy jest coraz bardziej zintegrowany i konkurencyjny
16

. 

Inne rezultaty badań przedstawili Bikker i in. (2007) oraz Bikker i Spierdijk 

(2008) którzy jako pierwsi dokonali analizy zmian konkurencji (cross-country) 

101 krajów w okresie ostatnich piętnastu lat. Autorzy wykazali znaczące zmiany 

w poziomie konkurencji w analizowanych krajach. Ponadto, wykazali spadek 

konkurencji w sektorach bankowych gospodarek zachodnich (w szczególności w 

krajach strefy euro), natomiast wzrost konkurencji w sektorach bankowych 

krajów Europy Wschodniej. Według Bikkera i Spierdijka załamanie tendencji 

wzrostowej miar konkurencji w 2001-2002, a następnie ich spadek, był 

spowodowany opóźnianą odpowiedzią na wprowadzenie „wirtualnego” euro w 

1999 r. Jednak zdaniem autorów, wprowadzenie euro spowodowało wzrost 

konkurencji na rynku finansowym, m.in. poprzez wzrost konkurencji na rynku 

kredytowym, ponieważ zmieniło rodzaj usług prowadzonych przez banki i 

spowodowało ożywienie na rynku kapitałowym
17

. Wprowadzenie euro zmieniło 

zatem rolę banku jako tzw. pośrednika finansowego, który był wcześniej 

głównym usługodawcą w finansowaniu przedsiębiorstw w krajach strefy euro.  

Wzrost konkurencji na rynku kredytowym w krajach strefy euro wykazali w 

swoim artykule Leuvensteijn i in. (2007). W powyższym artykule wskazano 

również na różnice w poziomach konkurencji wśród krajów strefy euro 

(największy poziom konkurencji na rynku kredytowych stwierdzono w 

Niemczech i Hiszpanii, niższy we Francji i Włoszech).  

Badania dotyczące efektywności krajów strefy euro były przeprowadzane m.in. 

przez Casu i Molyneux (2000), Bosa i Schiedela (2003), Hollo i Nagy (2006) 

oraz Casu i Girardone (2007). Wyniki badań dotyczące efektywności sektorów 

bankowych wskazują różnice w poziomach efektywności między 

                                                      
16 Lane i Wälti (2006), str. 4. 

17 Należy zauważyć, że po utworzeniu wspólnej waluty – euro, nastąpił gwałtowny wzrost emisji obligacji korporacyjnych: z 

30 mld euro w roku 1999 do 170 mld euro trzy lata później (głównie ze względu na wzrost płynności oraz wzrost 

konkurencji w sektorze pośredników finansowych). Por. EBC (2007c), str. 20. 
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poszczególnymi krajami strefy euro. Bos i Schiedel (2003) wykazali, że banki 

belgijskie są bardziej efektywne niż banki niemieckie i francuskie. Natomiast 

Casu i Girardone (2007) wykazali, że nie ma bezpośredniego powiązania miedzy 

zmianami konkurencji i efektywności. Bardzo ciekawe badanie przeprowadzili 

Hollo i Nagy (2006), którzy zbadali efektywność dochodową 25 krajów UE. 

Wyniki ich analizy wykazały, że efektywność krajów UE-10 jest zbliżona do 

efektywności krajów UE-15 oraz że tzw. „luka efektywności” między krajami 

„nowej” i „starej” UE jest niewielka i wynosi zaledwie 0,04%.  

Znacznie uboższa od literatury dotyczącej zmian efektywności i konkurencji 

sektorów bankowych krajów strefy euro jest literatura dotycząca konkurencji i 

efektywności instytucji ubezpieczeniowych. Jednymi z nielicznych są 

opracowania Ennsfellnera i in. (2004) oraz Bikkera i Leuvensteijna (2005). 

Bikker i Leuvensteijn w opracowaniu dotyczącym konkurencji i efektywności 

holenderskich firm ubezpieczeniowych (2005), wskazali, że brak danych na 

temat dostępnych cen w holenderskim przemyśle ubezpieczeń na życie urudnia 

pomiar konkurencji. Dlatego też, Bikker i Leuvensteijn zbadali zmiany 

konkurencji na rynku ubezpieczeń poprzez analizę różnych czynników, które 

mogły wpłynąć na konkurencyjną naturę rynku i wykorzystali różne 

niebezpośrednie metody jej pomiaru. Wyniki analizy wykazały, że na 

holenderskim rynku ubezpieczeniowym po wejściu do strefy euro, efektywność 

pozostała na porównywalnym poziomie, natomiast nieznacznie spadł poziom 

konkurencji. 

  

2. OPIS ZASTOSOWANEJ METODYKI BADAWCZEJ 
2.1. METODY POMIARU EFEKTYWNOŚCI 

 

2.1.1. Definicje efektywności i metody jej pomiaru 

 

Przemiany zachodzące w bankowości w ostatnich latach są wynikiem 

oddziaływania wielu różnorodnych czynników: zarówno zmian w otoczeniu 

zewnętrznym banków, jak i działań podejmowanych przez banki w odpowiedzi 

na pojawiające się zagrożenia i szanse. Jako jedną z najważniejszych przyczyn 
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przemian na międzynarodowych rynkach finansowych wymienia się: 

globalizację, liberalizację i deregulację, postęp w dziedzinie technologii 

informatycznych, zmiany w popycie na usługi bankowe, postęp w integracji 

europejskiej i wprowadzenie (nowej waluty) euro. Postępujące zmiany w 

otoczeniu wpłynęły na sytuację banków i spowodowały konieczność przebudowy 

strategii i dostosowania jej do nowych warunków w celu sprostania narastającej 

konkurencji. Stawia to przed bankami trudne wyzwania, zmusza je do rozwiązań 

polepszających własną efektywność, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia 

ich konkurencyjności
18

. W ujęciu mikroekonomicznym ważnym elementem 

konkurencyjności banków są korzyści skali, niskie koszty jednostkowe, tańszy 

dostęp do czynników produkcji. Dlatego z punktu widzenia strategicznego tak 

ważnym elementem analizy banku jest analiza jego efektywności. Jednak istota, 

pojęcie i cechy efektywności instytucji finansowych są w różny sposób 

prezentowane w literaturze przedmiotu. Koncepcja efektywności może być 

zastosowana do wielu wymiarów aktywności banku i istnieje wiele jej definicji w 

zależności od metod pomiaru.  

W literaturze poświęconej badaniu efektywności banku komercyjnego można 

rozróżnić następujące pojęcia efektywności: efektywność kosztową (cost-

efficiency), efektywność dochodową (profit-efficiency), efektywność techniczną 

(productive efficiency, technical efficiency) która jest miarą względną (jest 

mierzona względem innych obiektów badanej grupy). 

I tak: dana instytucja finansowa, np. bank komercyjny, jest efektywna kosztowo, 

jeżeli generuje daną ilość nakładów po najmniejszych kosztach. Zatem o 

nieefektywności kosztowej
19

 mówimy w sytuacji, gdy bank przy ustalonych 

cenach czynników produkcji ponosi większy koszt wytworzenia określonego 

poziomu produkcji niż wynika on z mikroekonomicznej (granicznej) funkcji 

kosztu
20

. Bank komercyjny jest efektywny dochodowo, jeżeli maksymalizuje zysk 

przy ustalonych cenach oraz danej ilości nakładów i kosztów
21

. Zatem oba 

kierunki analiz: efektywności kosztowej i dochodowej, uwzględniają poziomy 

cen. 

                                                      
18 Resti (1997), str. 222. 

19 Przyczyny nieefektywności kosztowej są dwie: nieefektywność alokacyjna, jeśli czynniki są angażowane w proporcjach 

różnych od relacji ich cen rynkowych, bądź nieefektywność techniczna. 

20 Marzec (2002), str. 101. 

21 Por. MFW (2001), www.bistr.org, www.imf.org, www.oecd.org. 



I OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, POZIOM 

KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO 

 18 

Pojęcie efektywności technicznej wprowadzone zostało przez Debreu (1951)
22

 i 

Farrela (1957)
23

, którzy badali różnicę pomiędzy stwierdzonym poziomem 

produkcji danego przedsiębiorstwa a granicą jego rzeczywistych możliwości 

produkcyjnych. Farell jako pierwszy użył pojęcia efektywności technicznej 

danego obiektu i określił ją jako relację między produktywnością danego obiektu 

a produktywnością obiektu efektywnego. Tak określana efektywność pokazuje, 

jak kształtuje się rzeczywisty stosunek nakładów do wyników w odniesieniu do 

wielkości maksymalnej, osiągalnej w danych warunkach technologicznych. 

Odstępstwo od efektywnego planu produkcji oznacza, iż wytwarzanie wyników 

nie odbywa się przy wykorzystaniu optymalnej pod względem kosztów 

kombinacji nakładów oraz, że otrzymane wyniki mogły być produkowane 

mniejszym nakładem. Spowodowana tym nieefektywność techniczna zwiększa 

się proporcjonalne do odległości od efektywnej granicy produkcji tzw. krzywej 

efektywności (production frontier). Zatem nieefektywność techniczna ma 

miejsce wtedy, kiedy dochodzi do marnotrawienia czynników produkcji. Obiekty 

uważa się za efektywne technicznie, jeżeli znajdują się na krzywej efektywności. 

Te, które znajdują się poniżej krzywej efektywności, są nieefektywne technicznie.  

Badanie efektywności technicznej banków jest stosunkowo nowym kierunkiem 

badań analizy efektywności. Zwykle w przeprowadzonych badaniach, 

dotyczących polskich banków koncentrowano się na rentowności oraz na ogólnej 

kondycji finansowej, a zagadnienie efektywności było traktowane bardzo 

ogólnikowo (z reguły efektywność rozpatrywano w ujęciu jednowymiarowym w 

kontekście wydajności pracy mierzonej przez proste wskaźniki np. zysk netto na 

zatrudnionego). Na świecie badania nad efektywnością techniczną są już 

prowadzone od lat 60, natomiast w Europie dopiero od lat 90. Według autorów 

prac poświęconych efektywności technicznej banków, problematyka zwiększenia 

zysków i minimalizacji kosztów stały się w ostatnich latach najbardziej istotnym, 

strategicznym zagadnieniem w bankowości.  

W zależności od rodzaju analizowanej efektywności wyróżniamy następujące 

podejścia do pomiaru efektywności: tradycyjne wskaźnikowe, parametryczne 

(oparte o metody ekonometryczne), nieparametryczne (oparte na programowaniu 

matematycznym). 

                                                      
22  Debreu (1951), str. 273-292. 

23  Farell (1957), str. 253-290. 
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Najbardziej popularną analizą efektywności stosowaną w bankach jest analiza 

wskaźnikowa. Liczba wskaźników finansowych stosowanych do analizy może 

być bardzo duża. Najważniejszą jednak rzeczą w analizie wskaźnikowej jest nie 

tyle ich szacunek, co odpowiednia interpretacja tych wskaźników. Sam wskaźnik 

nawet najbardziej rozbudowany niesie zbyt mało informacji o tym, czy dana 

wielkość jest prawidłowa czy nie. Do określenia tego służą odpowiednie bazy 

odniesienia. Najczęściej stosowanymi bazami odniesienia są: czas, grupa banków 

oraz plan banku. Klasyczne wskaźniki efektywności można podzielić na cztery 

grupy: wskaźniki rentowności, wskaźniki marży, wskaźniki obciążenia wyniku, 

wskaźniki efektywności zatrudnienia. 

Metody parametryczne (ekonometryczne) opierają się na znanej z teorii 

mikroekonomii funkcji produkcji, określającej zależność pomiędzy nakładami i 

wynikami. Parametry tej funkcji ustala się za pomocą klasycznych narzędzi 

estymacji ekonometrycznej. Funkcja ta określa krzywą efektywności, a 

odchylenia od tej krzywej powodowane są przez błędy losowe oraz 

nieefektywność. Metody wykorzystywane w podejściu parametrycznym różnią 

się między sobą głównie założeniami odnośnie rozkładu błędu losowego od 

nieefektywności. Do tej grupy metod zaliczamy: Stochastic Frontier Approach 

(SFA), Thick Frontier Approach (TFA) oraz Distribution-Free Approach (DFA).  

Metody nieparametryczne zakładają brak wpływu składnika losowego, a więc nie 

uwzględniają np. wpływu czynników przypadkowych na efektywność banku 

oraz potencjalnych błędów pomiaru. Metody te nie przyjmują również żadnych 

założeń odnośnie zależności funkcyjnej pomiędzy nakładami i efektami. Na 

podstawie danych empirycznych, za pomocą programowania matematycznego, 

ustalają kształt krzywej efektywności. Do metod nieparametrycznych zalicza się: 

Data Envelopment Analysis (DEA) oraz Free Disposal Hull (FDH)
24

. Metoda 

Free Disposal Hull (FDH) jest specjalną odmianą metody DEA. Ponieważ 

krzywa efektywności utworzona za pomocą tej metody znajduje się wewnątrz 

krzywej efektywności (set of best-practice)
25

 generowanej przez modele DEA, 

oszacowania miar efektywności przy pomocy FDH są zwykle większe niż przy 

zastosowaniu DEA (Tulkens, 1993)
26

. 

                                                      
24 Berger i Humphrey (1998), str. 175-212. 

25 W tej metodzie izokwanta jest postaci funkcji schodkowej typu Leontiefa. 

26 Berger i Humphrey (1998), str. 177. 
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Każda z wyżej wymienionych metod posiada zalety i wady. W literaturze uważa 

się jednak, że metoda nieparametryczna DEA jest metodą najbardziej 

odpowiednią do badań efektywności technicznej. Metody parametryczne uważa 

się jako bardziej odpowiednie do estymacji efektywności kosztowej i 

dochodowej
27

. Dlatego też w niniejszej pracy do badania efektywności 

technicznej wykorzystano metodę DEA, natomiast do efektywności kosztowej 

metodę SFA.  

Do oceny efektywności polskiego sektora bankowego była wykorzystywana 

parametryczna metoda Distribution-Free Approach – DFA (m.in. w pracach: 

Opiela i in. (1999), Opiela (2001)) oraz nieparametryczna metoda Data 

Envelopment Analysis – DEA (m.in. w pracach: Rogowskiego (1998), 

Gospodarowicza (2000), Kopczewskiego (2000), Kopczewskiego i Pawłowskiej 

(2001), Stępień (2004), Pawłowskiej (2005)). 

 

2.1.2. Nieparametryczna metoda pomiaru efektywności DEA 

 

Metoda nieparametryczna DEA, została opracowana przez Charnes‟a i in. 

(1978), którzy zastosowali programowanie matematyczne do estymacji miar 

efektywności technicznej i stworzyli pierwszy model znany w literaturze jako 

CCR (od pierwszych liter nazwisk autorów tej metody). Autorzy metody DEA, 

bazując na koncepcji produktywności sformułowanej przez Debreu (1951) i 

Farrela (1957), definiującej miarę efektywności jako iloraz pojedynczego wyniku 

i pojedynczego nakładu, zastosowali tę metodę do sytuacji wielowymiarowej, w 

której możemy dysponować więcej niż jednym nakładem i więcej niż jednym 

wynikiem. W modelu DEA efektywność można zdefiniować w następujący 

sposób: 

 

                                                      
27 Bikker (2004), str. 198. 
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przy czym: 

n – liczba wyników, 

m – liczba nakładów, 

r  – wagi określające ważności poszczególnych wyników, 

i  – wagi określające ważności poszczególnych nakładów. 

 

Przy pomocy metody DEA efektywność obiektu jest mierzona względem innych 

obiektów z badanej grupy. W przypadku obiektów leżących na krawędzi zbioru 

możliwości produkcyjnych (best practice frontier), ich współczynnik 

efektywności wynosi jeden. Jest to sytuacja, w której obiekty są efektywne. W 

przypadku obiektów leżących poniżej krawędzi zbioru możliwości 

produkcyjnych, wielkość współczynnika jest mniejsza niż jeden i wskazuje ich 

poziom nieefektywności (por. wykres 1). 

Za miarę efektywności technicznej w metodzie DEA przyjmuje się miarę 

Debreu-Farell‟a, której pierwotna definicja określa ją jako różnicę pomiędzy 

poziomem 1, a maksymalne możliwą redukcją nakładów, przy której jest 

technologicznie możliwa produkcja określonej wielkości nakładów
28

. Tak 

zdefiniowana efektywność przybiera wartości z przedziału (0,1>. 

 
 

 

 

 

                                                      
28 Fried i in. (1993), str. 10. 
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Wykres 1. Krzywa efektywności i obszar nieefektywności 
technicznej 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: Pawłowska (2005). 

 

W metodzie DEA jako obiekty analizy służą tzw. jednostki decyzyjne DMU 

(Decision Making Units). Przedmiotem analizy jest efektywność, z jaką dana 

(DMU) transformuje posiadane nakłady na wyniki. 

Straty w efektywności banku mogą być również efektem niedostatecznego 

wykorzystania istniejących korzyści skali. Ich występowanie lub też ich brak 

powinno wpłynąć na kształtowanie się struktury i optymalnej wielkości banku. 

W przypadku sektora bankowego pojęcie efektów skali odnosi się do wielkości 

banku mierzonej najczęściej wielkością jego aktywów. Pozytywne lub 

negatywne efekty skali są wskazówką, na ile wielkość badanego banku jest 

bliska optimum
29

, czy np. połączenie z innymi jednostkami mogłoby nieść ze 

sobą wzrost efektywności.  

Od czasu powstania metody DEA, do chwili obecnej powstało wiele modeli 

DEA oraz opracowane zostały różne modyfikacje tej metody. Pierwszy model 

DEA przy założeniu stałych efektów skali nosi nazwę CCR od pierwszych liter 

                                                      
29 Por. IMF (2001): www.bistr.org, www.imf.org, www.oecd.org, str. 248. 
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nazwisk autorów tej metody (Charnes‟a, Cooper‟a i Rhodes‟a). Banker i in. 

(1984) zaproponował rozwinięcie modelu przy założeniu stałych efektów skali 

(CRS DEA) do modelu przy założeniu zmiennych efektów skali (VRS DEA)
30

. 

Model ten w literaturze oznaczany jest jako BCC, podobnie jak poprzedni od 

nazwisk autorów (Banker, Charnes i Cooper). Model ten jednak nie identyfikuje 

efektów skali i dopiero Färe i in. (1985) zmodyfikowali model BCC o dodatkowe 

założenie dotyczące wypukłości
31

, co doprowadziło do powstania modelu przy 

założeniu nierosnących efektów skali (NIRS DEA). 

 

2.1.3. Parametryczna metoda pomiaru efektywności SFA 

 

Parametryczną metodę pomiaru efektywności opracowali Aigner i in. (1977), a 

do analizy przedsiębiorstw bankowych zaadoptowali ją Ferrier i Lovell (1990). 

Opiera się ona na analizie funkcji produkcji lub na dualnej jej postaci funkcji 

kosztów, opisującej zależność pomiędzy nakładami a wynikami działalności 

bankowej. Efektywność przedsiębiorstwa bankowego informuje o relacji 

poziomu ponoszonych przez niego kosztów do najbardziej optymalnego w 

sektorze poziomu kosztów ponoszonego przez banki o zbliżonej wielkości.  

Metoda Stochastic Frontier Approach (SFA) wymaga określenia zależności 

funkcyjnej między nakładami a wynikami. W metodzie SFA (tzw. stochastycznej 

metodzie granicznej) model składa się z odpowiednio wyspecyfikowanej funkcji 

np. kosztów oraz dwóch składników losowych, z których jeden (symetryczny 

względem zera) odzwierciedla wpływ czynników przypadkowych i błędów 

pomiaru, zaś drugi (asymetryczny i stałego znaku) modeluje potencjalną 

nieefektywność
32

. W celu określenia efektywności obiektów metodą SFA, 

konstruuje się następującą postać funkcji kosztów:  

 

                                                      
30 Model ten różni się od poprzedniego dodatkowym założeniem o wypukłości w założeniach problemu optymalizującego, 

tzn. *1 =1. Szerzej: Rogowski (1995), str. 387-388. 

31 Nastąpiła zmiana znaku „=” na „ ” w założeniu o wypukłości tzn. 1*1 . 

32 Por. Marzec (2002), str. 101. 
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gdzie: 

Cj – koszt całkowity w banku j, 

yrj – wielkość efektu r dla banku j, 

ckj – cena nakładu k dla banku j, 

αi, βi – parametry oszacowywane, 

νj, μj – błąd losowy i nieefektywność banku j. 

 

Odchylenie od krzywej efektywności dla danego banku składa się z dwóch 

elementów: błędu losowego (νj) mającego rozkład normalny N (0, σν
2
) oraz 

nieefektywności (μj). Zakłada się, że nieefektywność μj >0 ma rozkład 

jednostronny N
+
(μ, σμ

2
), gdyż jest ona przyczyną zwiększenia kosztów. 

W literaturze wykorzystywane są różne formy funkcji kosztów, w zależności od 

sposobu podejścia do funkcjonowania przedsiębiorstwa bankowego. Najczęściej 

wykorzystuje się funkcję kosztów w postaci translogarytmicznej. 

 

2.1.4. Różne podejścia do definiowania nakładów i wyników 

w technologii bankowej 

 

Podstawowym problemem w każdej metodzie analizy banku jest określenie 

odpowiedniego jego modelu. Model uwypukla bowiem najbardziej istotne cechy 

modelowanej rzeczywistości. Przy konstrukcji modelu służącym do analizy i 

oceny banku ważne jest, aby w jego ramach móc określić, co jest nakładem, a co 

wynikiem technologii bankowej. Aby to określić, niezbędna jest szczegółowa 

znajomość procesów zachodzących w banku. W literaturze, nie ma co do 

określenia modelu banku całkowitej zgodności i problem klasyfikacji nakładów i 
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wyników działalności banku nie znalazł w literaturze jednoznacznego 

rozwiązania. 

Spowodowane jest to tym, że w literaturze zarówno krajowej, jak i zagranicznej, 

brakuje jednolitej i wyczerpującej definicji zachowań banku. Autorzy opracowań 

zwykle powołują się na definicje ustawowe określające podstawowe czynności i 

funkcje banków. Z punktu widzenia analizy i oceny banku właściwe określenie 

funkcji banków oraz wykonanych przez nie czynności odgrywa kluczową rolę 

przy budowie modelu analizy banku. Należy zauważyć również, że czynności 

instytucji depozytowo – kredytowej, jaką jest bank, zmieniają się w czasie, tak 

jak zmieniają się regulacje i potrzeby rynku. 

Obecnie w literaturze wymienia się pięć podstawowych podejść dotyczących 

definicji roli zachowania się banku oraz określenia jego działalności. Na 

podstawie tych podejść można określić to, co uważa się za nakład i za wynik w 

technologii bankowej
33

. 

Można wymienić zatem następujące klasyfikacje zachowania banku, które są 

podstawą do przeprowadzenia badania efektywności ekonomicznej banków. Są 

to następujące modelowania zachowań banku: produkcyjne (production 

approach (PA)), pośrednika finansowego (intermediation approach (IA)), 

zasobów finansowych (assets approach (AA)), wartości dodanej (value added 

approach (VAA)), kosztu użytkownika (user cost approach (UCA)). 

Najczęściej stosowanymi modelami są modele producenta (PA) i pośrednika 

finansowego (IA). Według modelu (PA), banki są głównie traktowane jako 

producenci rachunków depozytowych oraz obsługujący kredyty, za nakłady 

przyjmuje się depozyty, pracę i kapitał fizyczny, a efektami działalności 

bankowej są: kredyty, inne aktywa dochodowe oraz depozyty. Podejście to 

zakłada, że depozyty są zarówno nakładami dla działalności inwestycyjnej, jak i 

efektem pozyskiwania oszczędności od klientów.  

Według modelu pośrednika finansowego (IA) banki są postrzegane jako 

pośrednicy przekształcający i przekazujący zasoby finansowe z jednostek 

posiadających nadwyżki do jednostek posiadających deficyt pieniądza. W 

modelu IA przyjmuje się, że nakładami wejściowymi są depozyty, praca i kapitał 

fizyczny, a efektami działalności bankowej: kredyty i inne aktywa dochodowe 

                                                      
33 Kopczewski i Pawłowska (2000), str. 14. 
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(Berger i Humphrey (1991), Mamatzakis i Filipaki (2003), Maggi i Rossi (2003), 

Casu i Molyneux (2000)). Podejście to jest szczególnie odpowiednie dla banków, 

w których większość działalności polega na przekształcaniu dużych depozytów i 

funduszy otrzymanych od innych instytucji finansowych na kredyty i inwestycje 

finansowe. 

Pewnym wariantem podejścia (IA), jest tzw. podejście zasobów finansowych 

(AA), które skupia się na osiągnięciach teorii pośrednictwa finansowego 

(Elyasiani i Median 1990). Wyniki w podejściu zasobów finansowych (AA) są 

ściśle zdefiniowane przez aktywa, a głównie przez kredyty.  

W podejściu kosztu użytkownika (UCA) udział w przychodach banku 

determinuje naturę nakładów i wyników (Hancock 1991). Podejście to jest 

krytykowane z dwóch powodów: ze względu na trudności w uzyskaniu 

dokładnych danych oraz stosowanej praktyki subsydiowania, która wpływa na 

niską wiarygodność cen i uzyskiwane przychody. Z tych względów podejście to 

jest dość rzadko stosowane w badaniach efektywności banków. W podejściu 

wartości dodanej (VAA), nakłady i wyniki określa się na podstawie ich udziału 

w wartości dodanej (Resti (1997), Grigorian i Manole (2002)).  

 

2.1.5. Porównanie metodologii nieparametrycznej i 

parametrycznej 

 

Analizując zalety i wady metod parametrycznych i nieparametrycznych, należy 

zauważyć, że problem oceny pomiaru efektywności banków nie znalazł ani w 

teorii, ani w praktyce powszechnego i jednolitego rozwiązania. Można wyróżnić 

dwa równorzędne kierunki badań analizy efektywności banków: parametryczne 

(ekonometryczne) i nieparametryczne. Każda z wyżej wymienionych metod 

posiada zalety i wady. W literaturze uważa się jednak, że metoda DEA jest 

metodą najbardziej odpowiednią do badań efektywności technicznej
34

. Metody 

parametryczne uważa się za bardziej odpowiednie do estymacji efektywności 

kosztowej i dochodowej.  

                                                      
34 Charnes i in. (2000), str. 429-444. 
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Podejście parametryczne opiera się na estymacji parametrów funkcji produkcji, 

określającej zależność między nakładami i wynikami. Parametry tej funkcji 

ustala się za pomocą klasycznych narządzi estymacji ekonometrycznej. Należy 

zauważyć, że metoda DEA powstała specjalnie w celu zniwelowania wad 

metody parametrycznej. Możliwość taką daje główne założenie metody, jakim 

jest ocena efektywności jedynie na podstawie dostępnych danych o wielkości 

nakładów i wyników, bez określenia ich funkcyjnej zależności. Dodatkowym 

plusem tego podejścia jest zredukowanie wpływu czynników losowych. 

Nieparametryczne metody analizy efektywności opierają się na programowaniu 

matematycznym. Zagadnienie programowania matematycznego można zapisać w 

następujący sposób formalny: 

Niech n oznacza liczbę zmiennych w modelu. Dowolną decyzją jest wtedy 

wektor x = (x1,..., xn)  R
n
 oraz D  R

n
 jest zbiorem decyzji dopuszczalnych.  

Jeżeli f(x1,..., xn) przedstawia funkcję celu zagadnienia (tzn. taką funkcję, że 

przez zbiór jej wartości można ocenić która decyzja lepiej realizuje cel), to 

wybór decyzji optymalnej (rozwiązania optymalnego) sprowadzi się do 

znalezienia takiego wektora x
0

 D, który zapewnia, że: 

 

x D , f(x
0
)=max f(x) lub x D, f(x

0
)=min f(x)     (3) 

 

Metoda DEA ma również wiele cech wspólnych z występującą w mikroekonomii 

analizą funkcji produkcji (jeżeli rozpatrujemy model zorientowany na wyniki). W 

obu metodach analizowana jest zależność pomiędzy wynikami i nakładami oraz 

konstruowana jest krzywa zależności wyników od nakładów (określana jako 

krzywa produkcji bądź krzywa efektywności). Podstawową różnicą jest to, że w 

przypadku metody parametrycznej krzywa efektywności jest dopasowywana do 

odpowiedniej formy funkcyjnej: funkcji produkcji lub funkcji kosztów, podczas 

gdy w nieparametrycznej metodzie DEA nie wymaga się założenia a priori, jaką 

postać przyjmie poszukiwana krzywa efektywności, lecz określa to w trakcie 

analizy. W metodzie DEA krzywa efektywności zdefiniowana jest na podstawie 

danych empirycznych poziomów wielkości nakładów i wyników każdego 
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obiektu. Przy pomocy programowania liniowego wyznacza się empiryczną 

krzywą efektywności. 

Funkcją, która najczęściej znajduje zastosowanie w analizach efektywności jest 

funkcja produkcji typu Cobba-Douglas‟a. Definiuje ona zależność między 

nakładami a wynikami (wielkością produkcji) w postaci: 

 

xbxY
ba

21
                                                                                                       (4) 

 

gdzie: 

Y- wynik w postaci wielkości produkcji, 

x1, x2 – nakłady: x1 – liczba zatrudnionych, x2 – wielkość majątku produkcyjnego,  

a, b – parametry funkcji produkcji, które należy oszacować. 

 

W przypadku analizy efektywności banku funkcja produkcji ma następującą 

postać
35

: 

 

21 KALQ                                                        (5) 

 

gdzie: 

Q – wielkość wyniku (produktu banku), 

A – stałe nakłady,  

L – praca, 

K – kapitał, 

i – współczynniki elastyczności produkcji w odniesieniu do nakładu i. 

 

                                                      
35 Rogowski (1998), str. 35. 
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Funkcja kosztu jest formą dualną do funkcji produkcji. Ma bardzo szerokie 

zastosowanie jako narzędzie umożliwiające poznanie technologii firmy, m.in. 

poprzez określenie efektu skali produkcji i badanie substytucyjności czynników 

produkcji
36

. 

Do wad metody DEA należy zaliczyć m.in. dużą wrażliwość na błędne dane, 

przez co nawet kilka błędnych danych może przyczynić się do deformacji 

wyniku.  

 

2.2. METODY POMIARU KONKURENCJI 

 

Konkurencja w sektorze bankowym jest analizowana poprzez miarę siły 

rynkowej oraz efektywności. W dotychczasowej literaturze można wyodrębnić 

następujące nurty badawcze dotyczące badania konkurencji w sektorze 

bankowym, które rozwinęły się na bazie teorii ekonomicznych badających 

organizację rynku i konkurencję (Industrial Organization (IO))
37

 oraz nowej 

teorii konkurencji (New Empirical Industrial Organization (NEIO)). Można tutaj 

wymienić następujące teorie: paradygmat struktura - taktyka - wynik (structure-

conduct-performance paradigm (SCP)) opisujący zależność między strukturą 

rynku, taktyką działania oraz wynikiem oraz teorię opartą na hipotezie istnienia 

efektywnej struktury rynku (efficient structure hypothesis (ESH)), metodę Iwata 

(1974), metodę Bresnahana i Laua (1982), metodę Panzara i Rosse‟a (1987) oraz 

metodę Boone‟a (2000). 

Paradygmat structure-conduct-performance paradigm (SCP)) struktura - taktyka 

- wynik (SCP) opierający się na testowaniu zależności między strukturą rynku, 

taktyką działania firmy oraz jej wynikiem, został zapoczątkowany przez Baina 

(1951), dlatego w literaturze można znaleźć również pojęcia: program badawczy 

Baina lub paradygmat Baina. Zgodnie z tym podejściem wyniki firmy (market 

performance) zależą od zachowań i taktyki (market conduct), które są 

uwarunkowane przez podstawowe struktury rynku (market structure), 

określające jego konkurencyjność. W teorii SCP mechanizm oddziaływania 

                                                      
36 Marzec (2002), str. 99. 

37 W powyższej teorii, zajmującej się organizacją rynku i konkurencją, bada się zachowania firm w warunkach pewnych 

ograniczeń, nałożonych przez konsumentów i konkurentów. Centralnym zagadnieniem tej teorii było rozszerzenie analizy 

mikroekonomicznej o rynki niedoskonale konkurencyjne, a głównym rozważanym modelem w tej teorii jest model 

oligopolu. Por. Łyszkiewicz (2002). 



I OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, POZIOM 

KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO 

 30 

struktury rynku na zachowania konkurencyjne i rezultaty gospodarowania 

sprowadza się do konwencjonalnego podejścia do relacji pomiędzy poziomem 

konkurencji a strukturą rynku. Podejście to opiera się na założeniu, że wyższej 

koncentracji towarzyszy niższa konkurencja między podmiotami. Powyższa 

teoria jest związana z założeniem, że w bardziej skoncentrowanym systemie 

prawdopodobieństwo zmowy jest większe. Zmowa na rynku prowadzi do 

wyższych cen (wzrostu marż) dla konsumentów i wyższej rentowności działania 

dla firm (banków). 

Teoria opierająca się na efektywnej strukturze rynkowej (ESH) była rozwijana 

przez ekonomistów związanych ze szkołą z Chicago: Demsetza (1973) i 

Peltzmana (1977). Autorzy teorii ESH zaproponowali inne podejście do 

wyjaśnienia relacji między strukturą rynku, a wynikami firm, opierające się na 

efektywności. W teorii opierającej się na hipotezie ESH określa się również 

pozytywny wpływ koncentracji na wyniki, tak jak to ma miejsce w teorii SCP, 

ale inne jest uzasadnienie tego zjawiska. Zgodnie z teorią ESH firmy bardziej 

efektywne mają niższe koszty działania i w związku z tym osiągają większe 

zyski. Ponadto teoria ESH zakłada, że jeśli firma (bank) jest bardziej efektywna 

niż inni konkurenci, musi wybierać między dwoma wykluczającymi się 

strategiami. Pierwsza strategia dotyczy maksymalizacji zysku dla akcjonariuszy, 

przez utrzymywanie dotychczasowych cen i rozmiaru firmy. Natomiast według 

drugiej strategii, maksymalizacja zysku polega na obniżce cen, a przez to na 

zwiększaniu udziału firmy w rynku. Przy takich założeniach, zwiększająca się 

efektywność firm prowadzi do zwiększenia koncentracji. Wielkość udziału 

rynkowego oddaje zatem w przybliżeniu stopień efektywności działania, z tego 

powodu jest pozytywnie skorelowana z rentownością. Według ESH rynki 

skoncentrowane to takie rynki, na których działają wysoce efektywne firmy 

(banki). Aczkolwiek, wyższe zyski przedsiębiorstw o wysokich udziałach w 

rynku wynikają nie z ich siły (wielkości), lecz z wyższej efektywności, która 

kreuje ich siłę. Należy jednak zauważyć że teoria ESH, została poddana krytyce 

przez niektórych ekonomistów którzy wykazali, że ma ona słabe podstawy 

teoretyczne i empiryczne, ponieważ skoncentrowane rynki są raczej relatywnie 

mniej efektywne.  

Zarówno w modelu SCP, jak i w modelu ESH, miary poziomu koncentracji (tzn. 

CRk oraz indeksy Herfindahla-Hirschmana) są wykorzystywane do objaśniania 

przyczyn zachowań niekonkurencyjnych i również traktowane jako miary 
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skutków niejednakowej efektywności uczestników rynku
38

. W modelach SCP, 

jak i w modelu ESH, badania empiryczne polegały na przyjmowaniu określonej 

początkowej struktury rynkowej, a następnie na formułowaniu i testowaniu 

hipotez w oparciu o znak i wielkość poszczególnych parametrów w modelach. W 

konsekwencji takiej metodyki w modelach strukturalnych struktura rynkowa, 

określająca zachowanie firm, była przyjmowana zwykle jako zmienna 

egzogeniczna. 

Motywacją dla nowej analitycznej teorii konkurencji, rozwijającej się na 

początku lat 70. (NEIO) było wyabstrahowanie struktury rynkowej jako zmiennej 

endogenicznej. Autorzy nowej teorii zajmującej się organizacją rynku i 

konkurencją stwierdzili, iż forma rynkowa ustala się w sposób ewolucyjny i jest 

zależna od wielu charakterystyk rynku oraz zachowań samych przedsiębiorstw. 

W metodach opartych na NEIO nie bierze się pod uwagę kierunku zmian 

poziomu koncentracji i uważa się, że poziom konkurencji nie zawsze jest zależny 

od miar koncentracji, ważniejsze są natomiast charakterystyki rynku, takie jak 

bariery wejścia i wyjścia. Według nowej teorii konkurencji NEIO intensywność 

konkurencji należy oceniać łącznie: stopień koncentracji oraz zakres możliwości 

wchodzenia do danej gałęzi, określony przez dynamiczne bariery wejścia.  

W teorii zaliczanej do modeli niestrukturalnych, teorii rynków kontestowanych 

(contestable markets theory (CMT)), po raz pierwszy zaproponowanej przez 

Baumola (1982) autorzy explicite biorą pod uwagę istnienie potencjalnej 

konkurencji. Ponieważ, ich zdaniem, brak barier wejścia i wyjścia zmusza 

istniejącą już firmę do poważnego traktowania potencjalnej konkurencji
39

. 

Do metod opartych na nowej teorii organizacji rynku i konkurencji NEIO zalicza 

się metodę Iwata (1974), metodę Bresnahana i Laua (1982), metodę Panzara i 

Rosse‟a (1987). 

Ostatnio w literaturze dotyczącej pomiaru konkurencji w sektorze bankowym 

oprócz szeroko wykorzystywanej miary Panzara i Rosse‟a (1987), jest również 

stosowany tzw. wskaźnik Boone‟a (zaproponowany przez Boone‟a (2000)).  

 

                                                      
38 Pawłowska (2005), str. 12. 

39 Łyszkiewicz (2002), str. 266. 
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2.2.1. Metoda Panzara i Rosse’a 

 

Metoda Panzara i Rosse‟a (P-R) pozwala na podział struktury organizacyjno-

produkcyjnej rynku na: monopol lub oligopol, konkurencję monopolistyczną 

oraz konkurencję doskonałą
40

. Metoda P-R powstała w oparciu o model 

oligopolu
41

 w stanie długookresowej równowagi (long-run competitive 

equilibrium)
42

. W metodzie P-R zakłada się, że liczba banków jest zmienną 

egzogeniczną
43

, elastyczność cenowa popytu jest większa od jedności oraz, że 

bank operuje jako pośrednik finansowy (financial intermediary)
44

. 

Siła rynkowa wyraża miarę, w jakiej zmiana cen nakładów banku 
ikw  ma 

odzwierciedlenie w zmianie przychodów 
*

iR uzyskanych przez i-ty bank. 

Opierając się na powyższym założeniu, Panzar i Rosse zdefiniowali miarę 

konkurencji jako wartość sumy elastyczności funkcji przychodu, znaną w 

literaturze jako statystykę Panzara i Rosse‟a (1987)
45

 i oznaczoną przez H (por. 

równanie 6). 

H=

m

k

ik

k ii

i

R

w

w

R

1
*

*

*                                                                                            (6) 

  

Estymowana statystyka H przybiera wartości z przedziału 1, . Na podstawie 

poziomów jej wartości różnicuje się strukturę organizacyjno-produkcyjną rynku 

na: monopol lub oligopol, konkurencję monopolistyczną, konkurencję doskonałą 

(por. tabela 1). W warunkach równowagi długookresowej jeśli na rynku panuje 

konkurencja doskonała, to wówczas statystyka H jest równa jedności. W 

warunkach konkurencji monopolistycznej statystyka H przyjmuje wartości z 

przedziału otwartego od zera do jedności 1,0 . Natomiast zerowa lub ujemna 

                                                      
40 Pierwszy model opisany przez Panzara i Rosse’a dotyczył tylko identyfikacji monopolistycznej struktury rynkowej, por. 

Panzar i Rosse (1987), str. 446. Następnie model P-R został poszerzony o inne struktury rynku, por. Vesala (1995). 

41 Model oligopolu dla n firm w warunkach równowagi Cournota. 

42 W stanie długookresowej równowagi zyski ekonomiczne zostają zepchnięte do zera przez działalność nowo 

wchodzących firm.  

43 Gałęzie w długookresowej równowadze (o zyskach zerowych) uznaje się za gałęzie dojrzałe. 

44 Na podstawie powyższego założenia definiowane są trzy nakłady banku: fundusze, praca i kapitał. Szerzej o modelach 

zachowania banku w rozdziale 2.1.4. Różne podejścia do definiowania nakładów i wyników w technologii bankowej. 

45 Bikker (2004), str. 85-86. 
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wartość statystyki H oznacza występowanie monopolu
46

. Rosnąca wartość 

statystyki H oznacza rosnący poziom konkurencji sektora bankowego
47

. 

 
Tabela 1. Interpretacja statystyki H Panzara i Rosse’a 
 
Wartość Statystyki H Struktura rynku 

H 0 Monopol lub oligopol 

0<H<1 Konkurencja monopolistyczna 

H=1 Konkurencja doskonała 

Wartość Statystyki H Test równowagi 

H<0 Stan nierównowagi 

H=0 Równowaga  

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bikker (2004), str. 87. 

  

W celu stwierdzenia stanu równowagi (warunków stosowalności metody P-R) 

przeprowadza się odpowiedni test, wstawiając w równaniu regresji 6 jako 

zmienną zależną w miejsce przychodu odsetkowego jeden z następujących 

wskaźników: rentowności aktywów (return on assets (ROA)) lub zwrotu na 

kapitale (return on equity (ROE)).  

Po podstawieniu za zmienną zależną ROA lub ROE, wartość statystyki H=0 

oznacza, że system bankowy jest w stanie długookresowej równowagi. Test ten 

łatwo przeprowadzić używając powyższych wskaźników, ponieważ w stanie 

równowagi długookresowej zyski są równe zeru oraz zarówno dla ROA, jak i dla 

ROE nie zależą od cen nakładów. 

 

2.2.2. Metoda Boone’a 

 

Metoda Boone‟a opiera się na hipotezie tzw. efektywnej struktury rynkowej 

(ESH) polegającej na następującym założeniu, że firmy bardziej efektywne (o 

niższych kosztach krańcowych) posiadają większą siłę rynkową i dlatego 

osiągają większe zyski. Efekt ten jest tym silniejszy, im poziom konkurencji jest 

wyższy. Zależność tę można zapisać następującym równaniem: 

 

                                                      
46 Por. Pawłowska (2005), str. 32. 

47 Koutsomanoli-Fillipaki i Staikouras (2004), str. 22. 
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lnsit = tit mcln ,                                                                                     (7) 

 

gdzie: 

sit – siła rynkowa firmy zdefiniowana jako udział w rynku firmy i (banku i), 

mcit – koszty krańcowe (efektywność kosztowa banku i), 

 – szacowany wskaźnik Boone‟a. 

 

Miarą poziomu konkurencji jest parametr , który osiąga wartości mniejsze od 

zera (im poziom konkurencji jest wyższy, tym wartość bezwzględna ujemnego 

parametru , określająca wskaźnik Boone‟a jest większa)
48

.  

Metodę Boone‟a zastosowali do analizy poziomu konkurencji na rynku kredytów 

w strefie euro Leuvensteijn i in. (2007), natomiast do pomiaru konkurencji na 

holenderskim rynku ubezpieczeń Bikker i Leuvensteijn (2005). 

 

3. ZMIANY STRUKTURALNE ORAZ TECHNOLOGICZNE W 
POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM W LATACH 1997-2006 

 

System finansowy w Polsce oparty jest głównie na bankach komercyjnych, 

których udział w aktywach całego sektora finansowego wynosi ok. 70%. 

Systematycznie rośnie, choć nadal jest niewielka, rola innych instytucji 

finansowych. 

Lata 1997-2006 to okres szybkich zmian w polskim sektorze bankowym. Banki 

starały się formułować nowe strategie rozwoju w celu osiągnięcia jak 

najlepszych wyników finansowych. Jednym z elementów strategii banków 

komercyjnych były fuzje i przejęcia, którym sprzyjał szybki rozwój 

technologiczny. Należy jednak zauważyć, że procesy konsolidacyjne 

występujące w polskim sektorze bankowym były w dużej mierze naturalną 

konsekwencją wcześniejszej prywatyzacji banków krajowych i pozyskania dla 

nich inwestorów strategicznych oraz nasilających się fuzji w krajach strefy euro. 

                                                      
48 Leuvensteijn i in. (2007), str. 9-12. 
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Z uwagi na procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym obserwowany 

był spadek liczby banków komercyjnych przy jednoczesnej rozbudowie oddziałów 

placówek bankowych. Spadek liczby banków jest również obserwowany w krajach 

strefy euro.  

Wykres 1. Liczba banków komercyjnych i oddziałów w Polsce 
(1997-2006) 
 
 

1634
1868

2235
2449

2879
3040 3119

3707 3710 378681 83
77

73
69

59 58
54 54 51

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Oddziały (lewa skala)

Banki komercyjne (prawa skala)

 

Źródło: NBP. 

 

 

Konsolidacja w polskim sektorze bankowym (podobnie jak w krajach strefy 

euro) spowodowała zmiany koncentracji (mierzone wskaźnikami HHI i CR5). 

Zmiany koncentracji w polskim sektorze bankowym mierzone CR5 oraz 

indeksem HHI ilustruje wykres 2. 
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Wykres 2. Wskaźnik CR5 oraz wskaźnik HHI w polskich bankach 
komercyjnych - mierzony aktywami w latach 1997-2006  
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Źródło: NBP. 

 

 

Badając zmienność wskaźników koncentracji w polskim sektorze bankowym 

należy zauważyć, że w części analizowanego okresu (1998-2001) wskaźniki te 

wykazują tendencję wzrastającą. Wzrostowi wskaźników koncentracji sprzyjały 

fuzje i przejęcia realizowane przez duże banki. Z kolei, w latach 2002-2006 

miary koncentracji spadały mimo dalszego spadku liczby banków komercyjnych. 

Spadek wskaźników koncentracji był spowodowany spowolnieniem procesu 

konsolidacji i wolniejszym rozwojem dużych banków. 

Analizując procesy zachodzące w polskim sektorze bankowym w latach 1997-

2006 należy zauważyć, że prowadzona prywatyzacja spowodowała zdecydowane 
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zmniejszenie się roli państwa w sektorze bankowym. Udział banków z przewagą 

kapitału zagranicznego, na koniec grudnia 2006 r. wyniósł 66,6%, podczas gdy w 

1997 r. wynosił 15,3%. Analizując przemiany własnościowe zachodzące w 

polskim sektorze bankowym na przestrzeni ostatnich lat należy podkreślić 

stabilizację udziału kapitału zagranicznego od 2000 r. 

Lata 1997-2006 to również rozwój technologii elektronicznej w bankowości. 

Dzięki nowym rozwiązaniom technicznym banki były w stanie podnieść jakość 

dokonywanych operacji, usprawnić procedury rozliczeniowe oraz przyspieszyć 

obrót środków pieniężnych. W ostatniej dekadzie rozwiązania techniczne (w tym 

rozwój technologii IT i sieci Internet) stały się jednym z ważnych czynników 

wewnętrznych, umożliwiających bankom doskonalenie ich systemów 

zarządzania. Ponadto przyczyniły się do tworzenia nowoczesnych produktów 

bankowych i kanałów ich dystrybucji.  

Ważnym czynnikiem (może najważniejszym), który wpływał na kształt sektora 

bankowego w analizowanym okresie, było przystąpienie Polski do Unii 

Europejskiej. W związku z tym faktem, nastąpiła harmonizacja polskiego prawa 

finansowego z regulacjami w Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że z dniem 

wejścia Polski do UE nastąpiło usunięcie jednej z barier wejścia
49

 dla unijnych 

banków, poprzez wprowadzenie w Polsce prawa jednego paszportu
50

. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym w ostatnim okresie na zmiany w sektorze 

bankowym jest wprowadzanie Nowej Umowy Kapitałowej (NUK)
51

. NUK 

wyznacza bowiem standardy zarządzania bankami na wiele lat m.in. poprzez 

wdrożenie nowych systemów zarządzania ryzykiem. Celem NUK jest poprawa 

jakości zarządzania ryzykiem w bankach, w szczególności ryzykiem 

kredytowym. Nowością NUK jest zezwolenie na używanie wewnętrznych 

narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym w tzw. metody wewnętrznych 

ratingów (IRB). Nowa Umowa Kapitałowa obowiązuje instytucje kredytowe w 

tych krajach, które stosują zalecenia Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru 

                                                      
49 Bikker i Bos (2005), str. 39. 

50 Zgodnie z zasadą jednego paszportu, instytucja kredytowa, która otrzymała licencję bankową w dowolnym kraju UE, 

może podejmować i prowadzić działalność na terytorium innego kraju członkowskiego, bez ponownego przechodzenia 

procedury licencyjnej. Zobowiązana jest jedynie do zawiadomienia nadzoru bankowego państwa goszczącego o zamiarze 

podjęcia działalności na jego terytorium. Por. NBP (2004). 

51 Istotą NUK są tzw. trzy filary stanowiące zintegrowany pakiet, które są wdrażane w bankach kompleksowo: pierwszy filar 

dotyczy minimalnych wymogów kapitałowych z większym uwzględnieniem ryzyka, drugi filar dotyczy procesu analizy 

nadzorczej, trzeci filar dotyczy dyscypliny rynkowej. 14 lipca 2004 r. Komisja Europejska opublikowała dyrektywy w 

sprawie wymogów kapitałowych które nazwano Capital Requirement Directive (CRD). 28 września 2005 r. tekst CRD został 

przyjęty przez Parlament Europejski i po konsultacjach z krajami UE w czerwcu 2006 r. zostały uchwalone dwie dyrektywy: 

dyrektywa 2006/48/WE oraz dyrektywa 2006/49/WE. 
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Bankowego (m.in. kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę). W Polsce z punktu 

widzenia prawnego NUK został wdrożony w 2007 r., natomiast możliwość 

korzystania z metody IRB w bankach została wprowadzona od 1 stycznia 2008 r. 

(zatem nie obejmuje okresu analizy)
52

.  

Należy jednak zauważyć, że wprowadzanie NUK będzie wpływało na poziom 

konkurencji w sektorze bankowym, ponieważ jednym z jej celów była zmiana 

sposobu konkurowania między małymi i dużymi bankami. Wdrożenie NUK 

może spowodować dalszą koncentrację usług bankowych. Mniejsze banki mogą 

również z jednej strony, szukać szansy w budowie relacji z klientami (bank 

lending relationships) co pozwoli na uzyskanie wyższej jakości zarządzania 

ryzykiem. Z drugiej strony, małe banki będą mogły ograniczać wartość kapitału 

regulacyjnego, potrzebnego na pokrycie ryzyka, a mniejsze fundusze w relacji do 

wartości aktywów oznaczają większy zwrot z kapitału, przy tym samym zwrocie 

z aktywów
53

. 

 

BANKI DETALICZNE I KORPORACYJNE 

 

W polskim systemie bankowym od lat dominują banki, dla których 

strategicznym obszarem działalności jest segment bankowości detalicznej
54

. 

Udział ich aktywów w aktywach sektora bankowego wynosi ok. 78% (por. 

wykres 3).  

 

                                                      
52 W Polsce na podstawie projektów dyrektyw unijnych (dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE) powstały projekty aktów 

prawnych regulujące nowy sposób zarządzania ryzykiem w bankach. Dotyczyło to projektu nowelizacji ustawy Prawo 

bankowe i projektów nowych uchwał Komisji Nadzoru Bankowego (m.in. Uchwały nr od 1 do 9, z 13 marca 2007 r.) 

53 Żółtkowski (2007), str. 33. 

54 Bankowość detaliczna polega na świadczeniu usług bankowych głównie małym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym. 

Jednak w większości klasycznych definicji bankowości detalicznej podkreśla się to, że bank detaliczny gromadzi głównie 

depozyty ludności natomiast niekoniecznie kredyty. Por. Sikora i Kulczycki (2008) str. 20. W niniejszej pracy podziału na 

banki detaliczne i korporacyjne dokonano na podstawie pracy Hałaj i Żochowski (2007) str. 27. Należy zauważyć, że 

przynależność banków do poszczególnych grup w dużym stopniu pokrywa się z klasyfikacją GINB. 
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Wykres 3. Udział banków detalicznych w aktywach banków 
komercyjnych w latach 1997-2006 
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Źródło: NBP. 

 

Banki detaliczne posiadają większość depozytów oraz kredytów od sektora 

niefinansowego (por. wykres 4). W ostatnim okresie, obserwuje się dynamiczny 

wzrost kredytów w bankach detalicznych, który był spowodowany głównie 

wzrostem kredytów mieszkaniowych. W 2006 r. szczególnie wysoki był wzrost 

kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych i wynosił 54,3% (40,9% 

w 2005 r.), zaś udział kredytów mieszkaniowych w strukturze kredytów dla 

gospodarstw domowych wynosił już 44,4%. Był to najwyższy obserwowany 

dotychczas poziom w Polsce, jednak nadal jest on relatywnie niski w porównaniu 

z krajami UE (w których udział ten wynosi średnio ok. 60%)
55

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 Por. NBP (2008). 
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Wykres 4. Udział depozytów i kredytów banków detalicznych i 
korporacyjnych w aktywach banków komercyjnych w latach 1997-
2006 
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W ostatnim okresie banki detaliczne mają również lepszą efektywność działania 

niż banki korporacyjne
56

, o czym świadczą wyższe poziomy wskaźników 

efektywności np. wskaźnika rentowności aktywów (return on assets (ROA)) oraz 

niższe poziomy wskaźnika kosztów operacyjnych (C/I)
57

 (por. wykres 5).  

Wykres 5. Wskaźniki zyskowności banków detalicznych i 
korporacyjnych w latach 1997-2006 
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Źródło: NBP. 

                                                      
56 Bankowość korporacyjna to głównie usługi dla średnich i dużych przedsiębiorstw.  

57 Relacja kosztów operacyjnych do wyniku z działalności bankowej. 
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Należy zauważyć, że w analizowanym okresie spada udział wyniku odsetkowego 

z działalności bankowej w całości wyniku uzyskiwanego przez bank zarówno w 

bankowości korporacyjnej jak i detalicznej (por. wykres 6). To zjawisko, jest 

obserwowane również w krajach strefy euro. 

Wykres 6. Udział wyniku odsetkowego w wyniku w latach 1997-
2006 
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4. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI 
4.1. WYNIKI POMIARU EFEKTYWNOŚCI POLSKIEGO 

SEKTORA BANKOWEGO W LATACH 1997-2006 

 

Postępujące zmiany w otoczeniu (m.in. wprowadzanie jednolitej waluty euro) 

stawiają przed bankami trudne wyzwania, zmuszające je do rozwiązań 

polepszających własną efektywność, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia 

ich konkurencyjności. W ujęciu mikroekonomicznym ważnym elementem 

konkurencyjności banków są zatem korzyści skali, niskie koszty jednostkowe, 

tańszy dostęp do czynników produkcji. Dlatego też, z punktu widzenia 

strategicznego, tak ważnym elementem analizy banku jest analiza jego 

efektywności. W niniejszej pracy do pomiaru efektywności wykorzystano 

metodę nieparametryczną DEA oraz parametryczną SFA. Badanie 

przeprowadzono na danych panelowych pochodzących z bilansu i rachunku 

wyników banków komercyjnych, dla lat 1997-2006. 
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WYNIKI POMIARU EFEKTYWNOŚCI METODĄ DEA  

 

W pracy dokonano estymacji następujących miar efektywności technicznej 

wykorzystując metodę DEA: e_crs – miarę efektywności uzyskaną przy 

założeniu stałych efektów skali, e_vrs – miarę efektywności uzyskaną przy 

założeniu zmiennych efektów skali, e_nirs – miarę efektywności uzyskana przy 

założeniu nierosnących efektów skali, e_s – miarę efektywności skali
58

.  

Dobór nakładów i wyników oparto o zmodyfikowane podejście do wartości 

dodanej (value added approach (VAA)). Za nakłady przyjęto: x1 – liczbę 

zatrudnionych, x2 – aktywa trwałe netto, x3 – należności zagrożone od sektora 

niefinansowego. Za wyniki przyjęto: y1 – kredyty netto, y2 – depozyty a‟vista, y3 

– depozyty terminowe, y4 – prowizje netto
59

. Model wybrany do estymacji miar 

efektywności polskiego sektora bankowego to rozszerzony model BCC, 

uwzględniający efekty skali, zorientowany na wyniki (maksymalizacja 

wyników
60

).  

Wyniki analizy wykazały, że w latach 1997-2001 nastąpił nieznaczny wzrost 

efektywności banków komercyjnych. W 2002 r. miary efektywności technicznej 

spadły, ale już w 2003 r. odnotowano ponowną poprawę efektywności banków 

komercyjnych. W 2004 r. miary efektywności e_crs i e_s wyraźnie spadły
61

. W 

latach 2005-2006 odnotowano nieznaczną poprawę efektywności technicznej i 

skali w polskim sektorze banków komercyjnych (e_crs, e_s). Na uwagę zasługuje 

silny wzrost miary efektywności skali (e_s), co oznacza, że w latach 2005-2006 

banki komercyjne działały efektywnie względem skali zaangażowanych 

czynników produkcji. Zmiany miar efektywności technicznej w okresie 1997-

2006 ilustruje wykres 7
62

.  

 

 

 

                                                      
58 Do obliczeń miar DEA zorientowanych na wyniki wykorzystano program dr. T. Kopczewskiego, napisany w pakiecie 

komputerowym Gauss 6.0. 

59 Kopczewski i Pawłowska (2000), str. 17-18. 
60 Opis modelu znajduje się w załączniku B. 

61 Spadek ten jest konsekwencją aprecjacji złotego w 2004 r., która spowodowała spadek wolumenu kredytów walutowych. 

62 Szczegółowy opis miar efektywności technicznej (e_crs, e_vrs, e_s, e_nirs) prezentuje tabela 1 w załączniku C. 
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Wykres 7. Miary efektywności technicznej i skali (e_crs, e_vrs, e_s, 
e_nirs) w latach 1997-2006, uzyskane za pomocą modelu DEA  
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Źródło: obliczenia własne. Por. Pawłowska (2005).  

 

WYNIKI POMIARU EFEKTYWNOŚCI METODĄ SFA 

 

Analizę kosztowej efektywności banków przeprowadzono przy użyciu 

parametrycznej techniki estymacji tzw. stochastycznej granicznej funkcji 

kosztów SFA (stochastic frontier approach). Zakładając, że bank działa jako 

pośrednik finansowy (IA), za nakłady wejściowe w tej działalności przyjęto: 

fundusze, pracę i kapitał fizyczny, natomiast za efekty końcowe: kredyty i 

papiery wartościowe. Ocena efektywności prowadzona została w odniesieniu do 

kosztów całkowitych banku. Ceny nakładów wejściowych zdefiniowane są 

następująco: w1 – cena funduszy – stosunek kosztów odsetkowych do 

zobowiązań ogółem; w2 – cena pracy – relacja kosztów wynagrodzeń i ich 

pochodnych do aktywów netto; w3 – cena kapitału fizycznego – stosunek 

amortyzacji do aktywów trwałych. Dla zapewnienia liniowej homogeniczności 

kosztów całkowitych i cen czynników wejściowych, zostały one znormalizowane 

ceną pracy poprzez odjęcie od obu stron równania krzywej kosztowej logarytmu 

ceny pracy
63

.  

Analizie poddano cały sektor bankowy, a także w podziale na banki detaliczne i 

korporacyjne
64

. Wyniki analizy efektywności w latach 1997-2001 wskazują na 

                                                      
63 Pomiaru efektywności dokonano wykorzystując program STATA 9.2. 

64 Hałaj i Żochowski wykorzystując dane bilansowe i dane z rachunku wyników, banków komercyjnych składających 

sprawozdania finansowe do NBP, dokonali podziału na następujące grupy: uniwersalne, korporacyjne, samochodowe, 
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wzrost efektywności kosztowej całego systemu bankowego, a także banków 

korporacyjnych. Natomiast efektywność bankowości detalicznej ma charakter 

zmienny, co jest odzwierciedleniem prowadzonej w tym sektorze silnej 

konsolidacji. Począwszy od 2002 r., efektywność w całym sektorze oraz w grupie 

banków detalicznych nieznacznie obniżała się. Momentem zmiany tej tendencji 

był 2005 r., w którym nastąpiła poprawa efektywności. Należy zauważyć, że w 

ciągu całego okresu banki detaliczne były bardziej efektywne niż banki 

korporacyjne. Zmiany miar efektywności kosztowej w okresie 1997-2006 

ilustruje wykres 8
65

.  

Wykres 8. Miary efektywności kosztowej w latach 1997-2006, 
uzyskane za pomocą modelu SFA 
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Źródło: obliczenia własne. 

 

WNIOSKI Z ANALIZY EFEKTYWNOŚCI POLSKIEGO SEKTORA 
BANKOWEGO METODĄ DEA I SFA 

 

Analiza efektywności zarówno metodą DEA jak i SFA wykazała wzrost miar 

efektywności w latach 1997-2001. Na wzrost miar efektywności w tym okresie 

wpływały procesy konsolidacyjne w sektorze bankowym. Przyczynami spadku 

miar efektywności w 2002 r. (wykazany zarówno metodą DEA jak i SFA) były w 

znacznej mierze czynniki zewnętrzne, związane ze spowolnieniem 

gospodarczym, jak również czynniki wewnętrzne, związane ze słabościami w 

                                                                                                                                    
hipoteczne i detaliczne. W niniejszej pracy do grupy banków detalicznych zaliczono również banki hipoteczne i 

uniwersalne (m. in. PKO BP i BPeKao S.A), a do grupy banków korporacyjnych zaliczano również banki samochodowe. 

65 Szczegółowy opis miar efektywności metodą SFA prezentuje tabela 2 w załączniku A. 
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zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Momentem zmiany tej tendencji spadkowej 

był 2005 r., w którym nastąpił bardzo silny impuls poprawy efektywności. 

Wynik ten był spowodowany wzrostem rentowności banków oraz spadkiem 

kredytów zagrożonych w bilansach banków
66

. Korzystny wpływ na efektywność 

miało wejście Polski do Unii Europejskiej, które przyczyniło się do wzrostu 

efektywności banków w latach 2005-2006.  

Średnia efektywność banków komercyjnych w Polsce w całym analizowanym 

okresie wyniosła 0,72%, natomiast banków korporacyjnych i detalicznych 

odpowiednio 0,66% i 0,76%. Zakładając jednak, że banki wraz z wejściem 

Polski do strefy euro zwiększą wielkość udzielanych kredytów, a także, na 

skutek konwergencji stóp procentowych obniżą wysokość oprocentowania 

depozytów, osiągną dalszą poprawę swojej efektywności. Należy zatem 

oczekiwać, że w momencie wejścia do strefy euro średnia efektywność banków 

w Polsce będzie zbliżona do efektywności osiąganej przez banki w krajach strefy 

euro. 

 

4.2. WYNIKI POMIARU EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH 
SEKTORÓW W LATACH 1997-2006 (NA PODSTAWIE 
BAZY BANKSCOPE) 

 

Analizę efektywności na danych z bazy BankScope
67

 przeprowadzono dla 

sektorów bankowych: Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Węgier, Hiszpanii, 

Portugali, Anglii, Danii oraz Niemiec i Francji
68

. 

Do przeprowadzonej analizy efektywności technicznej, przy pomocy metody 

DEA, zastosowano klasyfikację nakładów i wyników opartą o podejście wartości 

dodanej (VAA) zaproponowaną przez Grigorian i Manole, (2002). Z bazy 

BankScope wzięto do badania jako nakłady: (x1) - koszty pracy (personnel 

                                                      
66 Wskaźniki rentowności zostały zaprezentowane w tabeli 1 w załączniku A. 

67 Baza ta została stworzona przez Bureau van Dijk-Electronic Publishing. Zawiera dane dotyczące bilansów i rachunków 

wyników banków komercyjnych w poszczególnych krajach świata. Dane w bazie są danymi rocznymi i audytowanymi. Dla 

poszczególnych krajów baza BankScope zawiera informacje dla około 90% aktywów krajowych sektorów bankowych: w 

walutach krajowych, EUR i USD. Badania ilościowe sektorów bankowych prowadzone przez instytucje międzynarodowe, 

takie jak np. MFW, prowadzone są na podstawie danych zawartych w tej bazie, por. Bhattacharya (2003), str. 1-2. Analizę 

efektywności i statystyki H z bazy BankScope zastosowano tylko dla banków komercyjnych (commercial banks) i 

oszczędnościowych (savings banks). 

68 W przypadku pomiaru efektywności dla Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Węgier, Hiszpanii, Portugali, Anglii, Danii są to 

wyniki badań własnych natomiast dla Francji i Niemiec wykorzystano wyniki Hello i Nagy (2006) oraz Casu i 

Girardone(2007). 
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expenses), (x2) - aktywa trwałe netto (total fixed assets), (x3) - koszty odsetkowe 

(interest expense). Jako wyniki przyjęto: (y1) - kredyty netto (total loans net), 

(y2) - aktywa płynne (liquid assets), (y3) - depozyty ogółem (total deposits). 

Natomiast do analizy efektywności kosztowej za pomocą metody SFA 

zastosowano klasyfikację pośrednika finansowego (IA) i za nakłady wejściowe i 

wyniki przyjęto te same zmienne, jak przy analizie polskiego sektora bankowego. 

Wyniki analizy efektywności za pomocą metody DEA i SFA w latach 1997-2006 

i jej zmiany, prezentują tabele 2, 3 i 4. 

 
Tabela 2. Miary efektywności krajów CEC5 – BankScope 
 

DEA 

Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 zmia

na 

Czechy 0,59 0,65 0,50 0,81 0,98 0,67 0,88 0,94 0,88 0,88 0,29 

Polska 0,60 0,76 0,63 0,80 0,86 0,80 0,86 0,77 0,81 0,86 0,26 

Słowac

ja 0,76 0,67 0,75 0,91 0,93 0,85 0,97 0,96 0,93 0,98 0,22 

Słowen

ia 0,76 0,67 0,75 0,54 0,95 0,85 0,97 0,96 0,93 0,94 0,17 

Węgry 0,62 0,66 0,74 0,52 0,72 0,64 0,52 0,67 0,76 0,82 0,20 

SFA 

Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 zmia

na 

Czechy 0,51 0,50 0,53 0,56 0,61 0,60 0,58 0,61 0,68 0,67 0,16 

Polska 0,54 0,56 0,59 0,62 0,64 0,56 0,60 0,64 0,64 0,68 0,14 

Słowac

ja 0,57 0,66 0,64 0,68 0,75 0,68 0,69 0,74 0,73 0,75 0,18 

Słowen

ia 0,71 0,72 0,71 0,71 0,71 0,76 0,78 0,77 0,79 0,78 0,06 

Węgry 0,68 0,68 0,66 0,65 0,60 0,67 0,66 0,67 0,67 0,66 -0,02 

 
 

Źródło: obliczenia własne. 

 
Tabela 3. Miary efektywności sektorów bankowych Danii i Anglii 
(krajów spoza strefy euro) – BankScope 
 

DEA 

Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 zmiana 

Anglia 0,76 0,67 0,75 0,91 0,93 0,85 0,97 0,96 0,93 0,93 0,17 

Dania 0,59 0,76 0,93 0,59 0,70 0,59 0,65 0,52 0,64 0,58 -0,01 

SFA 

Lata 1997 199

8 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 zmiana 

Anglia 0,65 0,68 0,64 0,67 0,71 0,49 0,50 0,69 0,70 0,72 0,07 

Dania 0,67 0,70 0,72 0,69 0,63 0,48 0,48 0,57 0,61 0,62 -0,05 

 
 

Źródło: obliczenia własne. 
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Tabela 4. Miary efektywności sektorów bankowych sektorów 
bankowych Hiszpanii i Portugalii (krajów strefy euro) – BankScope 
 

DEA 

Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 zmiana 

Hiszpan

ia 0,83 0,91 0,87 0,91 0,89 0,73 0,82 0,72 0,85 0,85 0,02 
Portugal

ia 0,93 0,82 0,78 0,65 0,67 0,87 0,71 0,76 0,98 0,97 0,04 

SFA 

Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 zmiana 

Hiszpani

a 0,51 0,50 0,53 0,56 0,61 0,60 0,58 0,61 0,68 0,67 
0,16 

Portugali

a 0,72 0,80 0,83 0,84 0,83 0,82 0,88 0,73 0,75 0,78 0,07 

 
 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Wyniki analizy efektywności, zarówno metodą DEA, jak i SFA, wykazały 

wyraźny wzrost efektywności sektorów bankowych krajów CEC5. Wzrost 

efektywności banków (już nie tak znaczący) wykazano również dla Hiszpanii i 

Portugali (krajów strefy euro). Natomiast efektywność sektorów bankowych 

krajów spoza strefy euro (Anglii i Danii) jest zróżnicowana – efektywność 

angielskiego sektora bankowego nieznacznie wzrosła, natomiast duńskiego 

spadała. Wyniki analizy wykazały, że wprowadzanie euro oraz przystąpienie do 

UE krajów CEC5 wpłynęło na wzrost efektywności banków komercyjnych w 

analizowanych sektorach bankowych (por. tabela 2, 3, 4).  

Hello i Nagy (2006) na podstawie miar efektywności dochodowej 25 krajów Unii 

Europejskiej wykazali, że Polska w rankingu efektywności zajmuje wysokie 9 

miejsce. Według Hello i Nagy, najbardziej efektywny jest niemiecki sektor 

bankowy, natomiast francuski sektor bankowy zajmuje 15 miejsce. Ponadto, 

Hello i Nagy wykazali, że tzw. „luka efektywności” między krajami „nowej” i 

„starej” UE jest niewielka i wynosi 0,04%
69

. 

Wyniki analizy efektywności wykazały, że najbardziej zwiększyły swoją 

efektywność kraje z grupy CEC5. Nieznacznie poprawiła się efektywność 

Hiszpanii i Portugalii, natomiast poziom efektywności sektorów bankowych 

Niemiec i Francji wskazuje na pewną stabilność (por. tabela 5).  

                                                      
69 Hello i Nagy (2006), str. 24-25. 
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Tabela 5. Miary efektywności sektorów bankowych sektorów 
bankowych Niemiec i Francji (krajów strefy euro)  
 

DEA
2
 

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (zmiana) 

Niemcy - 0,72 0,73 0,69 0,68 0,70 0,74 0,02 
Francja - 0,69 0,67 0,65 0,65 - 0,62 -0,07 

SFA
1
 

Lata 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (zmiana) 

Niemcy 0,75 0,73 0,75 0,71 0,73 0,71 0,75 0,00 
Francja 0,70 0,69 0,66 0,65 0,70 0,70 0,70 0,00 

 
 

Źródło: 1Hello i Nagy (2006), str. 25, 2Casu i Girardone (2007), s. 30. 

 

Należy zauważyć, że poziom efektywności polskich banków komercyjnych 

(mierzony miarami DEA i SFA zarówno na danych NBP jak i danych z bazy 

BankScope) jest zbliżony do efektywności sektorów bankowych krajów strefy 

euro. 

 

5. ANALIZA POZIOMU KONKURENCJI  
5.1. WYNIKI POMIARU KONKURENCJI PRZY ZASTOSOWANIU 

STATYSTYKI H PANZARA I ROSSE’A W  POLSKIM 
SEKTORZE BANKOWYM W LATACH 1997-2006 

 

W celu estymacji poziomu konkurencji w polskim sektorze bankowym, 

przeprowadzono badanie panelowe na danych rocznych z bilansów i rachunków 

wyników banków komercyjnych dla lat 1997-2006
70

. Statystykę H dla polskiego 

sektora bankowego (wartości elastyczności funkcji przychodu), oszacowano na 

podstawie następującego równania: 

 

ln(IR) = C +a1*lnwl +a2*lnwp +a3*lnwk + d*oth+e*cap                                       (8) 

 

gdzie zmienna zależna to
71

: 

 

IR - (interest revenue) przychód odsetkowy podzielony przez aktywa, 

                                                      
70 Panel danych obejmował wszystkie banki komercyjne istniejące w danym okresie (1997-2006). Do obliczenia funkcji H 

wykorzystano odpowiednie wartości z bilansu banków komercyjnych oraz rachunku wyników. Dane obejmowały takie 

kategorie jak: aktywa, przychód odsetkowy, wynagrodzenia, kredyty zagrożone, aktywa trwałe, koszty odsetkowe, kredyty 

i inne wydatki. 

71  Odpowiednie zmienne zdefiniowano na podstawie pracy Gelos i Rodos (2002). 
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Ceny: 

 

wl - (unit price of labour) jednostkowa cena pracy, zdefiniowana jako:  

aktywa

pracykoszty 
, 

 

wp - (unit price of funds) jednostkowa cena funduszy, zdefiniowana jako:  

depozyty

odsetkowekoszty , 

 

wk - (unit price of capital) jednostkowa cena kapitału, zdefiniowana jako: 

 trwałeaktywa

kapitałukoszty 
,  

 

cap - (total fixed assets) aktywa trwałe, 

oth - (size of nonperforming loans) NPL
72

, 

C, a1, a2, a3, d, e - współczynniki regresji
73

.  

 

Aby sprawdzić założenia metody Panzara i Rosse‟a o długookresowej 

równowadze w polskim sektorze bankowym, zastosowano test, wstawiając do 

równania (8) w miejsce zmiennej zależnej wskaźnik ROA dla lat 1997-2006 

(wyniki powyższego testu zostały zaprezentowane w tabeli 2 w załączniku B). 

Na podstawie przeprowadzonego testu Walda nie można odrzucić hipotezy o 

długookresowej równowadze w sektorze bankowym na konwencjonalnym 

poziomie istotności, co oznacza, że warunek stosowania metody Panzara i 

Rosse‟a jest spełniony. 

Złożony charakter działalności bankowej powoduje, że konkurencja na rynku 

usług finansowych jest zjawiskiem skomplikowanym i wymaga podziału rynku 

na segmenty specjalizujące się w różnych operacjach bankowych i obsługujących 

                                                      
72 Udział w aktywach należności zagrożonych od sektora niefinansowego: poniżej standardu, wątpliwych i straconych. 

73 Suma współczynników regresji (a1+a2+a3) wyznacza wartość statystyki H dla sektora banków komercyjnych. 
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różnych klientów. Dlatego też pomiaru poziomu konkurencji dokonano dla 

całego sektora banków komercyjnych oraz w podziale na banki detaliczne oraz 

korporacyjne
74

. W celu przeanalizowania zmian poziomu konkurencji w polskim 

sektorze bankowym obliczono wartość funkcji statystyki H dla całego 

analizowanego okresu (1997-1998) oraz trzech podokresów: dla lat 1997-1998 

(H1), dla lat 1999-2003 (H2), dla lat 2004-2006 (H3). W badaniu obliczono trzy 

wartości statystyki H: dla wszystkich banków komercyjnych, dla banków 

detalicznych oraz dla banków korporacyjnych. Do estymacji elastyczności 

funkcji przychodu zastosowano model analizy danych panelowych w zależności 

od wartości testu Hausmana
75

.  

Wartości statystyki H, określającej poziom konkurencji dla poszczególnych grup 

banków dla lat 1997-2006 oraz dla poszczególnych okresów: 1997-1998, 1999-

2003, 2004-2006, prezentuje tabela 6. 

Tabela 6. Wartość statystyki H dla banków komercyjnych 
działających w Polsce  
 

  Banki 

komercyjne 
Banki detaliczne 

Banki 

korporacyjne 

1997-2006 

H 0,64
1
 0,67

1
 0,60

1
 

test Housmana 24,63 31,45 53,1 

p(value) (0,038) (0,000) (0,000) 

liczba banków 83 36 21 

liczba obserwacji 
528 238 165 

1997–1998 

H1 0,58
1
 0,63

1
 0,52

1
 

test Housmana 41.24 31,45 6,63 

p(value) (0,000) (0,000) (0,249) 

liczba banków 68 30 28 

liczba obserwacji 130 58 54 

1999-2003 

H2 0,75
1
 0,56

1
 0,74

1
 

test Housmana 56,05 69,94 49,58 

p(value) (0,000) (0,000) (0,000) 

liczba banków 75 26 39 

liczba obserwacji 320 91 92 

2004-2006 

H3 0,67
1
 0,69

1
 0,49

1
 

test Housmana 11,56 28,91 3,99 

p(value) (0,021) (0,001) (0,551) 

liczba banków 55 26 29 

liczba obserwacji 144 68 63 

 
 

 

Źródło: obliczenia własne. 1Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9. 

 

                                                      
74 Analogicznie jak w przypadku pomiaru efektywności metodą SFA. 

75 Do estymacji współczynników analizy panelowej na niezbilansowanym panelu danych wykorzystano pakiet STATA 9.2. 
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Na podstawie wartości statystyki H (z tabeli 6) można stwierdzić, że poziom 

konkurencji w poszczególnych segmentach rynku wskazuje na konkurencję 

monopolistyczną i jest wyższy w segmencie bankowości detalicznej. W całym 

sektorze bankowym, banki również operują w warunkach konkurencji 

monopolistycznej. W latach 1999-2003 poziom konkurencji w całym sektorze 

banków komercyjnych był wyższy niż w latach 1997-1998. W kolejnych 

okresach poziom konkurencji w poszczególnych segmentach rynku zaczął się 

wyrównywać. W latach 2004-2006 poziom konkurencji w bankowości 

detalicznej był wyraźnie wyższy niż w bankowości korporacyjnej. Wydaje się, że 

jedną z głównych przyczyn wzrostu poziomu konkurencji w segmencie 

bankowości detalicznej był wyraźny wzrost popytu na kredyty hipoteczne i 

szybki rozwój tego segmentu rynku w analizowanym okresie
76

. Natomiast, 

niższy poziom konkurencji w segmencie bankowości korporacyjnej może 

wynikać m.in. z tego, że w Polsce przedsiębiorstwa są relatywnie mniej 

zadłużone niż w innych krajach Europy Środkowej, o czym świadczy relacja 

kredytów dla przedsiębiorstw do PKB (np. w Słowenii relacja kredytów dla 

przedsiębiorstw do PKB wynosi 41%, w Polsce 13,5%, a w krajach strefy euro 

(UM-12) 45%
77

). Podstawową przyczyną słabego wzrostu zadłużenia 

przedsiębiorstw w sektorze bankowym jest fakt, że przedsiębiorstwa w Polsce 

finansują się głównie ze środków własnych. Należy zauważyć że, ważną rolę w 

finansowaniu przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MSP, odgrywają tzw. 

relacje z bankami (bank lending relationship). Wyniki analizy ankiet NBP 

wykazały, że w przypadku przedsiębiorstw z sektora MSP większa skłonność 

banków wiodących do przyznawania kredytów wynika z ich lepszej pozycji 

względem innych banków tzn. większej znajomości przedsiębiorstwa polegającej 

na większym zasobie informacji jaką dysponują podejmując decyzje odnośnie 

zwiększenia zaangażowania kredytowego w danej firmie
78

. 

Na panelu danych dla lat 1997-2006 dokonano również pomiaru statystyki H dla 

poszczególnych lat
79

. Wyniki wartości rocznych statystyki H wykazały na 

wyraźny wzrost konkurencji w latach 2003 i 2004. Wzrost konkurencji w tym 

okresie był spowodowany wejściem Polski do UE. Z jednej strony, prawo 

jednego paszportu ułatwiło tzw. wejścia nowych banków na teren Polski. Z 

                                                      
76 Por. Rozdział 3. 

77 Por. World Bank (2007), str. 9. 

78 Tymoczko i Pawłowska (2007). 

79 Szczegółowe wyniki statystyki H znajdują się w załączniku C w tabeli 4. 
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drugiej strony, ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost konkurencji w tym 

okresie były rozwiązania techniczne i szybki rozwój bankowości internetowej. 

O wzrastającym poziomie konkurencji w całym polskim sektorze bankowym 

może świadczyć również malejący poziom marży odsetkowej NIM (net interest 

margin)
80

. W polskim systemie bankowym, podobnie jak w innych krajach UE, 

można zaobserwować tendencję spadkową poziomu tego współczynnika, 

jakkolwiek w Polsce jest on nadal dwukrotnie wyższy niż średnia w UE-25
81

. W 

analizowanym okresie, do zmniejszenia marży odsetkowej netto przyczynił się 

również spadek nominalnych stóp procentowych, będący efektem obniżania się 

wskaźnika inflacji. 

 

5.2. WYNIKI POMIARU KONKURENCJI WYBRANYCH 
EUROPEJSKICH SEKTORÓW BANKOWYCH  

 

Wykorzystując metodę Panzara i Rosse‟a (por. równanie 8), dokonano pomiaru 

poziomu konkurencji w sektorach bankowych krajów CEC5 (Czech, Węgier, 

Słowacji, Słowenii i Polski), krajów strefy euro (Hiszpanii, Portugalii, Francji i 

Niemiec) oraz krajów spoza strefy euro (Danii, Anglii). Analizę przeprowadzono 

na danych z bazy BankScope
82

.  

Na podstawie wyników analizy empirycznej można stwierdzić, że w latach 1997-

2006 struktura organizacyjno-produkcyjna sektorów bankowych Czech, Węgier, 

Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Danii oraz Anglii wskazywała 

na występowanie konkurencji monopolistycznej (por. tabela 7, 8, 9)
83

. Analiza 

poziomu konkurencji wybranych sektorów bankowych wykazała podobne 

tendencje, jak w przypadku analizy efektywności. W latach 1997-2006 nastąpił 

wyraźny wzrost konkurencji w sektorach bankowych krajów CEC5
84

 mierzony 

statystyką H. W sektorach bankowych Hiszpanii, Portugalii, Francji i Niemiec 

                                                      
80 Wskaźnik marży odsetkowej netto jest obliczany jako iloraz dochodów odsetkowych netto i przeciętnego stanu aktywów 

w danym roku:

  aktywa

 nettoodsetkowy  dochód
 odsetkowa marża . Por. Iwanicz-Drozdowska (1999), str. 63. 

81 W 2001 r. średnia marża odsetkowa netto dla krajów UE wynosiła 1,51%. Por. EBC (2003). W 2004 r. średnia marża 

odsetkowa netto dla Niemiec wyniosła 0,89% dla Hiszpanii 0,95%, natomiast dla Włoch 2,48%, por. Banque de France 

Bulletin (2005).  

82 Tak jak w przypadku pomiaru efektywności metodą DEA i SFA. 

83 Szczegółowe wyniki badań własnych statystyki H dla Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii, Polski, Hiszpanii, Portugalii, 

Francji, Danii oraz Anglii znajdują się w załączniku C w tabelach 5-7. 

84 Z wyjątkiem sektora węgierskiego. 
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(krajów strefy euro) analiza poziomów statystyki H po wprowadzaniu euro 

wykazała niewielki wzrost konkurencji. W sektorze bankowym Danii nastąpił 

spadek poziomu konkurencji, a w przypadku Anglii, konkurencja w sektorze 

bankowym nieznacznie wzrosła. Podobne wyniki dla sektorów bankowych 

Hiszpanii, Francji, Danii i Anglii uzyskała Utrero-González i Callado-Munoz 

(2007). 

 
Tabela 7. Wartość statystyki H dla sektorów bankowych krajów 
CEC5 (BankScope) 
 

Kraj Wartości H 

1997-1998 

Wartości H 

1999-2003 

Wartości H 

2004-2006 

Wartości H 

1997-2006 

Czechy 0,69
1
 0,77

1
 0,81

1
 0,78

1
 

Węgry 0,95
1
 0,78

1
 0,34

1
 0,44

1
 

Słowacja 0,18
1
 0,61

1
 0,84

1
 0,45

1
 

Słowenia 0,65
1
 0,75

1
 0,79

1
 0,76

1
 

Polska 0,26
1
 0,82

1
 0,82

1
 0,64

1
 

 
 

Źródło: obliczenia własne. 1Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9. 

 
Tabela 8. Wartość statystyki H dla sektorów bankowych Danii i 
Anglii - krajów spoza strefy euro (BankScope) 
 

Kraj Wartości H 

1997-1998 

Wartości H 

1999-2003 

Wartości H 

2004-2006 

Wartości H 

1997-2006 

Dania 0,74
1
 0,58

1
 0,57

1
 0,59

1
 

Anglia 0,71
1
 0,69

1
 0,74

1
 0,72

1
 

 
 

Źródło: obliczenia własne. 1Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9. 

 
Tabela 9. Wartość statystyki H dla sektorów bankowych Hiszpanii, 
Portugalii, Niemiec i Francji - krajów strefy euro (BankScope) 
 

Kraj Wartości H 

1997-1998 

Wartości H 

1999-2003 

Wartości H 

2004-2006 

Wartości H 

1997-2006 

Hiszpania 0,70
1
 0,49

1
 0,71

1 0,70
1
 

Portugalia 0,51
1
 0,50

1
 0,52

1
 0,51

1
 

Niemcy 0,60
1
 0,77

1
 0,60

1
 0,72

1
 

Francja 0,68
1
 0,71

1
 0,70

1
 0,70

1
 

 
 

Źródło: obliczenia własne. 1Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9. 

 

Otrzymane wyniki analizy panelowej, zarówno dla Polski, jak i dla innych 

analizowanych krajów, potwierdzają wcześniejsze wyniki innych autorów, 

badających poziom konkurencji w europejskich sektorach bankowych, na 

podstawie danych z bazy BankScope (m.in. Gelos i Roldos (2002), 
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Koutsomanoli-Fillipaki i Staikouras (2004), Claessens i Laeven (2004), Utrero-

González i Callado-Munoz (2007), Bikker i Spierdijk (2008)) Wyniki analizy 

panelowej dla polskiego sektora bankowego otrzymane przez powyższych 

autorów prezentuje tabela 10
85

. 

Tabela 10. Wartości statystyki H dla polskiego sektora bankowego 
 

 Lata Wartości H 

Claessens i Laeven (2004) 1994-2001 0,82 

Gelos i Roldos (2002) 1994 0,54 

Gelos i Roldos (2002) 1999 0,53 

Bikker i Spierdijk (2008) 1992 0,45 

Bikker i Spierdijk (2008) 2004 0,03 

 
 

 

Źródło: Gelos i Roldos (2002), str. 47, Claessens i Laeven (2004), str. 573, Bikker i Spierdijk 

(2008), str. 26. 

  

Ponadto wyniki analizy poziomów konkurencji przeprowadzone przez innych 

autorów na podstawie statystyki H wskazują, że poziom konkurencji polskiego 

sektora bankowego jest zbliżony do poziomu konkurencji panującego w krajach 

strefy euro (por. Claessens i Laeven, 2004, str. 573).  

Fillipaki i Staikouras (2004) wykazali, że banki komercyjne w nowych krajach 

Unii Europejskiej (UE-10) operują w warunkach wyższej konkurencji niż kraje 

starej Unii (UE-15). Źródeł wyższej konkurencji panującej w sektorach 

bankowych nowych krajów Unii, między innymi Polski, dopatruje się w niższych 

barierach wejścia na rynek oraz obecności kapitału zagranicznego, który w 

analizowanym okresie, w nowych krajach Unii (UE-10) wykazywał tendencję 

wzrastającą. Bikker i Spierdijk (2008), analizując konkurencję w europejskich 

sektorach bankowych w latach 1994-2004, wykazali, że w 2004 r. poziom 

konkurencji między sektorami bankowymi krajów tzw. „starej” i „nowej” Unii 

Europejskiej wyrównał się (por. tabela 11). 

                                                      
85 Jedynie Bikker i Spierdijk (2008) wykazali niższy poziom konkurencji dla polskiego sektora bankowego. 
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Tabela 11. Wyniki estymacji statystyki H dla UE-15 i UE-10 
 

Lata: UE-15 UE-10 

1998-2002
1
 H = 0,54 H = 0,78 

1994
2
 H = 0,87 H = 0,61 

2004
2
 H = 0,55 H = 0,55 

 
 

 

Źródło: 1Koutsomanoli-Fillipaki i Staikouras (2004), str. 39, 2Bikker i Spierdijk (2008), str. 

26. 

 

Bikker i in. (2007) oraz Bikker i Spierdijk (2008) wykazali, że w ostatnim 

okresie poziom konkurencji w sektorach bankowych krajów starej Unii 

Europejskiej (zarówno krajów strefy euro, jak również spoza strefy euro) 

zmniejszył się. Powodem spadku konkurencji w analizowanych krajach jest z 

jednej strony, utworzenie bardzo dużych banków o dużej sile rynkowej, z drugiej 

strony, zmiana roli banku z głównego pośrednika finansowego poprzez wzrost 

znaczenia rynku kapitałowego w kredytowaniu przedsiębiorstw i poprzez 

zwiększanie wyniku pozaodsetkowego w bankach. Jednak jak dotychczas w 

literaturze przedmiotu nie ma wyników badań dotyczących relacji między 

poziomem konkurencji, a wzrostem wyniku pozaodsetkowego w bankach strefy 

euro.  

Przemiany zachodzące w bankowości europejskiej w ostatnich latach są 

wynikiem oddziaływania wielu różnorodnych czynników (nie tylko 

wprowadzenia jednolitej waluty euro). Można tutaj wymienić m.in. takie 

czynniki, jak: globalizacja, liberalizacja, deregulacja, postęp w dziedzinie 

technologii informatycznych, zmiany w popycie na usługi bankowe, postęp w 

integracji europejskiej, wdrażanie programu FSAP oraz wprowadzanie Nowej 

Umowy Kapitałowej (Basel II). Trudno jest zatem jednoznacznie stwierdzić, 

który z tych czynników ma najsilniejszy wpływ na efektywność i konkurencję 

instytucji finansowych. 

Ponadto, należy zauważyć, że wyniki dotyczące zmian konkurencji w krajach 

strefy euro są niejednoznaczne, z jednej strony wykazano wzrost konkurencji po 

wprowadzeniu jednolitej waluty euro (por. Utrero-González i Callado-Munoz 

(2007)), z drugiej strony wyniki Bikkera i Spierdijka (2008) wykazały spadek 

konkurencji w krajach strefy euro. Wyniki badań, własnych na podstawie bazy 

Bankscope również nie dostarczają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy 

wprowadzanie euro spowodowało wzrost konkurencji w sektorach bankowych 
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krajów strefy euro. Natomiast z całą pewnością można stwierdzić, że silny 

wzrost konkurencji nastąpił w grupie krajów CEC5 (w tym Polski) z uwagi na 

przystąpienie do Unii Europejskiej. 

Wydaje się, że wejście Polski do strefy euro będzie wpływało na sektor bankowy 

poprzez następujące kanały: fuzje i przejęcia, regulacje bankowe oraz poprzez 

zmianę roli banku jako jedynego pośrednika finansowego. Jednak powyższe 

procesy zachodzą niezależnie od wejścia do strefy euro, a sam fakt przystąpienia 

Polski do strefy euro, może jedynie spowodować ich nasilenie. Na podstawie 

badań innych analityków bankowych dotyczących poziomu konkurencji krajów 

strefy euro, jak również badań własnych konkurencji polskiego sektora 

bankowego
86

 i krajów strefy euro oraz krajów spoza strefy euro, można 

wnioskować, że wejście Polski do stery euro nie powinno spowodować już 

istotnych zmian w poziomie konkurencji. Zmiany te bowiem już nastąpiły z 

powodu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Można się jedynie 

spodziewać ożywienia i wzrostu konkurencji w bankowości korporacyjnej, 

szczególnie na rynku kredytowym (tak jak to miało miejsce, w krajach strefy 

euro). Natomiast bankowość detaliczna, będzie miała nadal charakter lokalny 

(narodowy) z uwagi na tzw. relacje z banków z klientami (bank lending 

relationship) klientów indywidualnych i przedsiębiorstw z sektora MSP. Należy 

jednak zauważyć, że wzrost konkurencji w segmencie bankowości detalicznej 

może nastąpić, z uwagi na inne czynniki niż wprowadzenia euro (np. z powodu 

wprowadzania NUK, czy dalszego rozwoju rynku kredytów hipotecznych). 

Należy jednak zauważyć, że system finansowy Polski różni się, od systemu 

finansowego krajów strefy euro przede wszystkim stopniem pośrednictwa 

finansowego (w 2005 r. relacja aktywów polskiego systemu finansowego do 

PKB wyniosła 85%, natomiast w strefie euro 400,3%), co jednak daje duży 

potencjał wzrostu. Natomiast struktura systemu finansowego jest bardzo zbliżona 

do struktur systemów krajów strefy euro. Największy udział w polskim systemie 

finansowym mają monetarne instytucje finansowe (banki komercyjne i banki 

spółdzielcze) a udział ich aktywów w aktywach całego systemu finansowego w 

2005 r. wynosił 71,2% (w strefie euro udział aktywów monetarnych instytucji 

finansowych w aktywach całego systemu wynosił 70,8%). Na drugim miejscu w 

Polsce pod wzglądem udziału aktywów w sumie aktywów całego sektora 

                                                      
86 Por. rozdział: 5.1. Wyniki pomiaru konkurencji przy zastosowaniu statystyki H Panzara i Rosse’a w polskim sektorze 

bankowym w latach 1997-2006. 
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finansowego, podobnie jak w krajach strefy euro, znajdują się ubezpieczenia 

(udział zakładów ubezpieczeń w polskim systemie finansowym wynosił 10,8 %, 

podczas gdy w strefie euro 11,7%
87

). 

 

5.3. WYNIKI POMIARU KONKURENCJI METODĄ BOONE’A 
(2000) 

 

Dodatkowo, dokonano pomiaru poziomu konkurencji w polskim sektorze 

bankowym metodą Boone‟a (2000) na postawie równania 7. Do estymacji 

wykorzystano panel danych rocznych z bilansów banków komercyjnych i 

rachunków wyników, dla lat 1997-2006
88

.  

Metodę Boone‟a (2000) zastosowali Leuvensteijn i in. (2007) do pomiaru 

poziomu konkurencji na rynku kredytów w krajach strefy euro (Niemiec, Włoch, 

Francji, Hiszpanii), krajów spoza strefy euro (Anglii) oraz USA i Japonii.  

W celu porównania poziomu konkurencji mierzonej wskaźnikiem Boone‟a dla 

polskiego sektora bankowego z poziomem konkurencji sektorów bankowych 

krajów strefy euro i spoza strefy euro zastosowano wyniki analizy Leuvensteijna 

i in. (2007) oraz wyniki badań własnych. Analiza porównawcza wykazała, że 

poziom konkurencji w krajach strefy euro jest zróżnicowany (ale jest wyższy niż 

w Anglii). Natomiast wartość wskaźnika Boone‟a oszacowanego dla polskiego 

sektora bankowego w latach 1997-2003 jest zbliżona do wartości tego wskaźnika 

w krajach strefy euro
89

 (por. wykres 9).  

                                                      
87 NBP, str. 6-7. 

88 Panel danych obejmował wszystkie banki komercyjne istniejące w danym okresie (1997-2006). 

89 Należy jednak zauważyć, że otrzymane wyniki za pomocą metody Boone’a dla polskiego sektora bankowego są 

wynikami wstępnymi ponieważ jest to metoda po raz pierwszy stosowana dla polskiego sektora bankowego. 
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Wykres 9. Miary konkurencji (metoda Boone’a) 
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Źródło: obliczania własne (dla polskiego sektora bankowego) oraz Leuvensteijn i in. (2007), 

str. 27-28.  

 

 

6. WPŁYW EFEKTYWNOŚCI I KONKURENCJI NA 
RENTOWNOŚĆ POLSKICH BANKÓW KOMERCYJNYCH 

 

W niniejszym rozdziale podjęto próbę określenia ewentualnego wpływu zmiany 

konkurencji i efektywności po wejściu Polski do strefy euro na rentowność 

banków komercyjnych w Polsce. W celu stwierdzenia wpływu efektywności i 

konkurencji na rentowność zastosowano model znany w literaturze jako SCP 

(structure-conduct-performance paradigm)
90

.  

Do końca lat 70., na podstawie modelu SCP wywodzącego się z teorii organizacji 

rynku i konkurencji twierdzono, że koncentracja rynku oraz bariery wejścia 

stanowią podstawę relacji między strukturą rynku a rentownością i są z nią 

dodatnio skorelowane. Na podstawie modelu SCP twierdzono, że w bardziej 

skoncentrowanym systemie prawdopodobieństwo zmowy jest większe, co 

prowadzi do wyższych cen (wzrostu marż) dla konsumentów i wyższej 

rentowności działania dla firm (banków). Jednak późniejsze badania wywodzące 

się z nowego nurtu badawczego organizacji rynku i konkurencji (NEIO) 

dowiodły, że zależność między strukturą rynku a rentownością jest bardziej 

                                                      
90 Por. rozdział 2. 
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złożona. Struktura rynkowa (market structure) nie tylko oddziałuje na pozostałe 

elementy paradygmatu, lecz sama kształtuje się pod wpływem sił ekonomicznych 

i staje się efektem określonych zachowań rynkowych (market conduct). Według 

nowego nurtu badawczego organizacji rynku i konkurencji, intensywność 

konkurencji należy oceniać łącznie: stopień koncentracji oraz zakres wchodzenia 

do danej gałęzi, określony przez dynamiczne bariery wejścia. 

Na rentowność banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2006 wpływało 

wiele czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych: procesy konsolidacyjne, 

technologiczne, sfera realna, wejście Polski do Unii Europejskiej. W zawiązku ze 

zmianami w otoczeniu zewnętrznym banków, w latach 1997-2006 zmieniała się 

także ich rentowność mierzona wskaźnikami rentowności aktywów (return on 

assets (ROA)) oraz zwrotu na kapitale (return on equities (ROE)). Po znacznym 

spadku rentowności banków komercyjnych w latach 2001-2003, związanym ze 

spowolnieniem gospodarczym, w ostatnim okresie obserwuje się wyraźną poprawę 

rentowności. 

Na poprawę rentowności banków wpłynął m.in. spadek udziału kredytów 

zagrożonych
91

 w aktywach, w szczególności od przedsiębiorstw. Poprawa jakości 

portfela kredytowego dla przedsiębiorstw, była z jednej strony wynikiem tzw. 

czyszczenia bilansów (przenoszenia części kredytów nieściągalnych do 

ewidencji pozabilansowych oraz sprzedaży należności zagrożonych 

specjalistycznym funduszom inwestycyjnym). Z drugiej strony, dobra 

koniunktura gospodarcza spowodowała wysokie wyniki finansowe 

przedsiębiorstw niefinansowych, które w konsekwencji przyczyniły się do 

poprawy wywiązywania się z zobowiązań wobec banków komercyjnych. 

Ze wstępnej analizy na podstawie miar korelacji między wskaźnikiem ROA a 

wskaźnikiem koncentracji HHI i statystyką H wynika, że wpływ zmian koncentracji 

i konkurencji nie miał istotnego wpływu na wyniki banków. Natomiast poziom 

korelacji między wskaźnikiem kredytów zagrożonych NPL a ROA wskazuje na 

wysoką ujemną korelację
92

. Poziomy wskaźnika ROA oraz miary konkurencji (H), 

koncentracji (HHI) oraz poziomy wskaźnika NPL ilustruje wykres 10. 

                                                      
91 Należy zauważyć, że z momentem wejścia Polski do UE zmieniła się klasyfikacja kredytów zagrożonych na mniej 

restrykcyjną m.in. dla należności poniżej standardu od 1 do 3 miesięcy na od 3 do 6 miesięcy, dla należności wątpliwych 

od 3 do 6 miesięcy na od 6 do 12 miesięcy, dla należności straconych z powyżej 6 miesięcy na powyżej 12 miesięcy. Por. 

NBP (2003). 

92 Wskaźnik korelacji Persona między H i HHI oraz H i NIM wyniósł odpowiednio: -0,15 i -0,35, wskaźnik korelacji między 

ROA i HHI oraz ROA i H wyniósł odpowiednio: -0,54 i 0,14. Natomiast między NPL i ROA wyniósł -0,74. 
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Wykres 10. Miara konkurencji (H), koncentracji (HHI), wskaźnik NPL 
versus rentowność (ROA) 
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Źródło: NBP oraz obliczenia własne. 

 

Należy jednak zauważyć, że poziom wskaźników ROA w polskim sektorze 

bankowym i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest wyższy niż w 

krajach strefy euro (por wykres 11). Wysokie wyniki banków w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej są spowodowane lepszą koniunkturą gospodarczą niż w 

krajach strefy euro oraz bardzo dobrymi wynikami przedsiębiorstw 

niefinansowych. Jednak również rentowność banków w krajach strefy euro 

wykazuje tendencję wzrastającą.  
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Wykres 11. Rentowność (ROA) w wybranych europejskich sektorach 
bankowych (w %) 
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Źródło: MFW (2007a). 

 

Zatem banki w strefie euro, po stratach na operacjach wymiany walut
93

, szybko 

odbudowały swoje wyniki w innych segmentach rynku (m.in. z tytułu opłat za 

obsługę emisji papierów wartościowych). W polskich bankach komercyjnych 

udział ten jest wyższy w bankach korporacyjnych (por. wykres 12). 

Wykres 12. Udział wyniku na operacjach wymiany w wyniku 
banków w Polsce w latach 1997-2006 (w %) 
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Źródło: obliczenia własne. 

                                                      
93 McKinsey wyliczył, że strata na operacjach walutowych kosztowała banki w strefie euro 25 mld USD rocznie. Por. 

Danthine i in. (2000), str. 8. 
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MODEL SCP DLA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO 

 

Aby zweryfikować hipotezę o nieistotnym wpływie struktury runku (market 

structure) na rentowność polskich banków (performance), zostało 

przeprowadzone badanie na danych panelowych na podstawie modelu SCP.  

W badaniu uwzględniono następujące charakterystyki rynku determinujące 

konkurencję: miarę koncentracji HHI, siłę rynkową
94

 (mp), wartość statystyki H 

oraz efektywność
95

. Uwzględniono również takie charakterystyki banków jak 

wielkość (la)
96

, kapitał banku
97

 (cap) oraz udział kredytów zagrożonych w 

aktywach
98

 (npl). Na podstawie danych panelowych przeprowadzono osiem 

regresji w oparciu o model SCP (zob. równanie 9). W pierwszych czterech 

estymacjach nie uwzględniono wskaźnika kredytów zagrożonych (npl).  

 

rentowność = f(struktura rynku, X)                                                                    (9) 

 

gdzie:  

rentowość jest szacowana wskaźnikiem ROA, 

X – wektor zmiennych objaśniających (control variables) takimi jak np. wielkość 

banku (la), aktywa trwałe (cap), udział kredytów zagrożonych w aktywach (npl). 

 

W pierwszej regresji uwzględniono efektywność (ef) i charakterystyki banków: 

wielkość i kapitał. W regresji drugiej uwzględniono siłę rynkową (mp) i 

charakterystyki banków: wielkość i kapitał. W regresji trzeciej uwzględniono 

wartość statystyki H i charakterystyki banków: wielkość i kapitał. W regresji 

czwartej wartość wskaźnika HHI i charakterystyki banków: wielkość i kapitał. 

Regresję piątą, szóstą, siódmą i ósmą, przeprowadzono analogicznie jak pierwsze 

cztery, z dołączeniem do zbioru zmiennych objaśniających wskaźnik kredytów 

zagrożonych (npl). Wyniki estymacji ośmiu regresji na danych panelowych za 

                                                      
94 Udział w aktywach całego sektora bankowego i-tego banku. 

95 Miara efektywności oszacowana metodą SFA i-tego banku. 

96 Mierzona wielkością aktywów i-tego banku. 

97 Mierzona wielkością aktywów trwałych i-tego banku. 

98 Mierzona wielkością udziału kredytów zagrożonych i-tego banku. 
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okres 1997-2006 dla całej grupy banków komercyjnych prezentuje tabela 11, dla 

banków detalicznych tabela 12, a dla banków korporacyjnych tabela 13. 

Tabela 11. Wyniki estymacji modelu SCP dla banków komercyjnych 
(1997-2006) 
 

 Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 

eff2 0,062 - - - 0,043 - - - 

 (0,042)**    (0,165)    

mp - 0,025 - - - 0,012 - - 

  (0,005)***    (0,172)   

H - - 0,016 - - - 0,018 - 

   (0,396)    (0,303)  

HHI - - - -0,061 - - - -0,032 

    (0,000)***    (0,060)* 

la 0,01 -0,013 0,009 0,009 0,008 -0,002 0,008 0,008 

 (0,000)*** (0,106) (0,001)*** (0,000)*** (0,002)*** (0,757) (0,001)*** (0,001)*** 

cap 0,012 0,013 0,009 0,009 0,013 0,011 0,009 0,009 

 (0,001)*** (0,000)*** (0,008)*** (0,007)*** (0,000)*** (0,001)*** (0,004)*** (0,003)*** 

npl - - - - -0,234 -0,224 -0,233 -0,219 

     (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

stała -0,153 0,327 -0,116 -0,063 -0,104 0,124 -0,089 -0,059 

 (0,001)*** (0,040)** (0,001)*** (0,085)* (0,019)** (0,423) (0,009)*** (0,095)* 

test 

Housmana 0,0233 0,3287 0,1731 0,0928 0,0113 0,0740 0,0209 0,1371 

liczba 

obserwacji 494 528 528 528 494 528 528 528 

liczba 

banków 77 83 83 83 77 83 83 83 

Uwaga: p–value w nawiasach,,       

* zmienia istotna na poziomie 10%; ** zmienia istotna na poziomie 5%; *** zmienia istotna na poziomie 1% 

  

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tabela 12. Wyniki estymacji modelu SCP dla banków detalicznych 
(1997-2006) 
 

 Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 

eff2 0,021 - - - 0,017 - - - 

 (0,077)*    (0,162)    

mp - 0,011 - - - 0,008 - - 

  (0,021)**    (0,076)*   

H - - 0,015 - - - 0,014 - 

   -0,153    (0,147)  

HHI - -  -0,314 - - - -0,226 

    (0,001)***    (0,016)** 

la 0,002 -0,008 0,002 0,002 0,002 -0,006 0,002 0,002 

 (0,038)** (0,075)* (0,066)* (0,031)** (0,081)* (0,188) (0,112) (0,064)* 

cap 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,003 

 (0,303) (0,077)* (0,359) (0,269) (0,118) (0,038)** (0,151) (0,116) 

npl - - - - -0,099 -0,095 -0,103 -0,087 

     (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,001)*** 

stała -0,028 0,182 -0,019 0,011 -0,017 0,142 -0,011 0,01 

 -0,109 (0,034)** (0,253) (0,551) (0,330) (0,093)* (0,511) (0,552) 

test 

Housmana 0,0121 0,287 0,131 0,0823 0,0151 0,0840 0,0119 0,131 

liczba 

obserwacji 233 238 238 238 233 238 238 238 

liczba 

banków 36 36 36 36 36 36 36 36 

Uwaga: p–value w nawiasach,       

* zmienia istotna na poziomie 10%; ** zmienia istotna na poziomie 5%; *** zmienia istotna na poziomie 1% 

  

Źródło: Obliczenia własne. 

Tabela 13. Wyniki estymacji modelu SCP dla banków 
korporacyjnych (1997-2006) 
 

 Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 

eff2 0,052 - - - 0,043 - - - 

 (0,102)    (0,187)    

mp - 0,01 - - - 0,008 - - 

  (0,281)    (0,076)*   

H - - -0,003 - - -0,095 - -0,087 

   (0,758)   (0,000)***  (0,001)*** 

HHI - - - -0,202 - - -0,114 - 

    (0,140)   (0,430)  

la 0,006 0,014 0,004 0,004 0,004 0,007 0,002 0,003 

 (0,050)* (0,142) (0,144) (0,103) (0,255) (0,495) (0,445) (0,316) 

cap 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 

 (0,080)* (0,175) (0,076)* (0,143) (0,237) (0,280) (0,112) (0,064)* 

npl - - - - -0,038 0,004 -0,038 -0,032 

     (0,043)** (0,038)** (0,035)** (0,098)* 

stała -0,084 -0,223 -0,029 -0,013 -0,04 -0,09 0,001 0,003 

 (0,119) (0,217) (0,445) -0,724 -0,495 -0,639 (0,972) (0,946) 

test 

Housmana 0,0323 0,351 0,321 0,0230 0,0562 0,041 0,0185 0,432 

liczba 

obserwacji 88 95 95 95 95 95 95 95 

liczba 

banków 19 21 21 21 21 21 21 21 

Uwaga: p–value w nawiasach,       

* zmienia istotna na poziomie 10%; ** zmienia istotna na poziomie 5%; *** zmienia istotna na poziomie 1% 

  

Źródło: Obliczenia własne. 
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Wyniki analizy wykazały, że na rentowność dodatnio wpływała: siła rynkowa, 

wielkość banków oraz efektywność. Ponadto wyniki analizy wykazały ujemny 

wpływ na rentowność kredytów zagrożonych oraz koncentracji rynku mierzonej 

wskaźnikiem HHI. Miara statystyki H okazała się nieistotna dla zmian 

rentowności w analizowanym okresie. Ujemna zależność między koncentracją a 

rentownością może sugerować, że sektor bankowy jako całość nie korzysta z 

przyrostu siły rynkowej pojedynczych uczestników rynku. Dzieje się tak dlatego, 

że gdy jedne banki zwiększają swoją siłę rynkową, inne tracą i osłabiają swoją 

rentowność. Należy jednak zauważyć, że gdy dołączono do modelu wskaźnik 

kredytów zagrożonych (npl) to wówczas istotność wskaźnika koncentracji 

osłabiła się (por. tabela 11, wyniki regresji 8). Podobnie jak w całej populacji 

banków komercyjnych na rentowność banków detalicznych dodatnio wpływała: 

siła rynkowa, wielkość banków oraz efektywność, natomiast ujemny wpływ na 

rentowność miały kredyty zagrożone oraz koncentracja rynku mierzona 

wskaźnikiem HHI (por. tabela 12). W modelu dla banków korporacyjnych 

większość parametrów okazała się nieistotna, jedynie wykazano ujemną 

zależność od wskaźnika kredytów zagrożonych (por. tabela 13). 

Wyniki analizy wykazały, że na spadek rentowności w polskim sektorze 

bankowym wpływały głównie kredyty zagrożone, natomiast statystyka H będąca 

miarą konkurencji okazała się nieistotna dla zmian rentowności. Wydaje się 

zatem, że ewentualne zmiany koncentracji i efektywności banków po wejściu do 

strefy euro, nie wpłyną w znacznym stopniu na rentowność banków 

komercyjnych. Należy jednak zauważyć, że z analizy konkurencji i efektywności 

wynika, że Polski sektor bankowy jest efektywny oraz że poziom konkurencji w 

polskim sektorze bankowym jest zbliżony do poziomu konkurencji 

występującego w krajach strefy euro.  

 

7. WPŁYW WEJŚCIA DO STREFY EURO NA SEKTOR 
UBEZPIECZEŃ 

 

W latach 1997-2006 sektor ubezpieczeniowy, podobnie jak sektor bankowy, 

podlegał dynamicznym przekształceniom. Łączeniu i przejmowaniu 

towarzyszyło równoczesne tworzenie nowych zakładów ubezpieczeń. W 
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analizowanym okresie liczba działających zakładów ubezpieczeń wzrosła z 50 do 

64, w tym w dziale ubezpieczeń na życie (dział I) z 20 do 31, a w dziale 

ubezpieczeń majątkowych (dział II) z 30 do 33. Od momentu wejścia Polski do 

UE, na terenie naszego kraju działalność prowadzą również oddziały zakładów 

ubezpieczeń z państw członkowskich UE, w ramach jednolitego europejskiego 

rynku finansowego i jednolitego paszportu.  

W strukturze własnościowej zakładów ubezpieczeń dominuje własność 

prywatna, z przewagą kapitału zagranicznego. Udział kapitału zagranicznego w 

kapitałach podstawowych całego sektora ubezpieczeniowego zwiększył się z 

25% w 1997 r. do 77% w 2006 r. Natomiast ogólna liczba działających 

podmiotów o większościowym kapitale zagranicznym wzrosła z 41 w 2000 r. do 

44 w 2006 r., w tym w dziale I z 22 do 24, a w dziale II z 19 do 20 (por. wykres 

14). W 2006 r. Skarb Państwa nadal posiadał większościowy udział w PZU S.A. 

i pośrednio w PZU Życie S.A. oraz w KUKE S.A. 

Wykres 14.  Liczba działających zakładów ubezpieczeń w Polsce, 
lata 1997–2006  
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Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń. 

 

Struktura rynku ubezpieczeniowego zmieniała się i była coraz mniej 

skoncentrowana. W 2006 r. wskaźnik HHI liczony według składki przypisanej 

brutto, dla działu I i działu II wynosił odpowiednio, 0,1689 i 0,2456, podczas gdy 

jego wartości w 2000 r. znacznie przekraczały 0,3000 i wynosiły odpowiednio: 

0,3373 i 0,3469 (por. wykres 15).  
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Wykres 15. Wskaźniki koncentracji na rynku ubezpieczeniowym 
(dział I (DI) i dział II (DII)) 
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Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń. 

 

W latach 1997-2006 obniżeniu uległ również wskaźnik udziału w rynku pięciu 

największych zakładów ubezpieczeń: w dziale I z 99% do 71%, a w dziale II z 

85% do 76%. Choć wskaźniki koncentracji rynku podnosi bardzo wyraźnie PZU 

S.A. i PZU Życie S.A., to jednak indywidualny udział każdego z tych 

ubezpieczycieli w ich segmentach rynku zmniejszył się odpowiednio z 69% do 
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36% oraz z 63% do 47%
99

. Dla skutecznego konkurowania z dominującym w 

sektorze zakładem, małe i średnie zakłady ubezpieczeń przyjęły strategię 

wysokiej elastyczności oferty i dostosowania jej do potrzeb wąskiej grupy 

klientów, tzw. produkty niszowe oraz specjalizacji w wybranych rodzajach 

produktów (np. ubezpieczenia finansowe).  

W trakcie niemal całego analizowanego okresu utrzymywała się wzrostowa 

tendencja wartości składki przypisanej brutto, będącej głównym miernikiem 

aktywności zakładu ubezpieczeń. Relacja wartości składki do PKB wzrosła z 

2,4% w 1997 r. do 3,5% w 2006 r. Zwiększeniu w stosunku do PKB ulegała 

wyłącznie składka w dziale ubezpieczeń na życie (wzrost z 0,8% do 2,0% PKB). 

Składka w dziale ubezpieczeń majątkowych przez niemal cały okres 

utrzymywała się na niezmienionym poziomie, tj. 1,6% PKB. Spośród wybranych 

grup produktów, rynek ubezpieczeń działu I zdominowany był przez 

ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 

funduszem kapitałowym, łączące w sobie właściwości ubezpieczenia i 

inwestycji. W 2006 r. łączny udział obu tych typów ubezpieczeń w rynku 

ubezpieczeń życiowych wynosił około 85%. W dziale II dominowały 

ubezpieczenia komunikacyjne, posiadające około 60% udziału w tym segmencie 

rynku. 

W analizowanym okresie zagregowane wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń 

w obu działach systematycznie poprawiały się. Głównym składnikiem 

przychodów była składka zarobiona na udziale własnym, stanowiąca około 

trzech czwartych przychodów ogółem. Z kolei koszty działalności 

ubezpieczeniowej (inaczej całkowite koszty operacyjne) stanowiły 14% kosztów 

ogółem w dziale ubezpieczeń na życie oraz 30% w dziale ubezpieczeń 

majątkowych. Natomiast w strukturze kosztów działalności ubezpieczeniowej 

największymi składnikami były: koszty akwizycji i koszty administracyjne. 

Wielkość kosztów działalności ubezpieczeniowej, akwizycji i administracyjnych 

w relacji do składki przypisanej brutto w 2006 r. wynosiła odpowiednio: 16,4%; 

9,9% i 6,6% w dziale I oraz 25,1%; 16,2% i 12,2% w dziale II. Taka struktura 

kosztowa była w dużej mierze odzwierciedleniem sposobu prowadzenia 

sprzedaży polis. Głównymi kanałami dystrybucji były: sprzedaż bezpośrednia 

przez pracowników oraz sprzedaż przez agentów, w tym osoby fizyczne i 

                                                      
99 Wskaźnik CR5 w 1999 r. dla Niemiec wynosił 29,4%, dla Francji 56,0% dla Holandii 65,7%. Por. Bikker i Leuvensteijn 

(2005), str. 6. 
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prawne. Udział każdego z tych dwóch kanałów dystrybucji wynosił 

odpowiednio, 24% i 60% w dziale I oraz 28% i 59% w dziale II. 

 

WYNIKI ANALIZY EFEKTYWNOŚCI I KONKURENCJI 

 

Na podstawie danych z Polskiej Izby Ubezpieczeń, dla lat 2003-2006, 

przeprowadzono pomiar efektywności metodą DEA i SFA. W badaniu polskiego 

sektora ubezpieczeń zastosowano metodologię z badania Bikkera i Leuvensteijna 

(2005). Wyniki analizy efektywności prezentują tabele 12 i 13. Szczegóły 

estymacji znajdują się w załączniku D. Przeprowadzone badania wykazują, że 

poziom efektywności polskiego sektora ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno 

działu ubezpieczeń życiowych, jak i ubezpieczeń majątkowych, jest nieco niższy 

niż w przypadku krajów strefy euro
100

. 

 
Tabela 12. Efektywność sektora ubezpieczeń (dział I) 
 
 2003 2004 2005 2006 zmiana 

DEA 0,57 0,53 0,53 0,59 0,02 

SFA 0,45 0,46 0,55 0,56 0,10 

 
 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 13. Efektywność sektora ubezpieczeń (dział II) 
 
 2003 2004 2005 2006 zmiana 

DEA 0,45 0,55 0,55 0,51 0,06 

SFA 0,57 0,60 0,64 0,60 0,03 

 
 

Źródło: obliczenia własne. 

 

 

Wyniki analizy efektywności metodą DEA i SFA wykazały wzrost efektywności 

w latach 2003-2006, zarówno w dziale I jak i II. Wyniki miar efektywności w 

analizowanym okresie dla polskiego sektora ubezpieczeń są niższe od poziomów 

miar efektywności w holenderskim sektorze ubezpieczeniowym, gdzie średnia 

miar dla całego analizowanego okresu 1995-2003 wyniosła 72% (por. Bikker i 

Leuvensteijn, 2005, str. 27). 

                                                      
100 Bikker i Leuvensteijn (2005), Ennsfellner i in. (2004). 
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Szacowany wskaźnik Boone‟a (na podstawie równania 7) wyniósł dla 

ubezpieczeń na życie (dział I) -0,30, a dla ubezpieczeń majątkowych (dział II) -

0,11. Są to wyniki porównywalne dla holenderskiego sektora ubezpieczeń gdzie 

wskaźnik Boone‟a w latach 1996-2003 zmieniał się od -0,53 do -0,18
101

, 

wskazując na spadek konkurencji na holenderskim rynku ubezpieczeń (por. 

Bikker i Leuvensteijn, 2005, str. 22). 

W perspektywie najbliższych lat należy oczekiwać dalszej poprawy sytuacji 

finansowej instytucji ubezpieczeniowych działających w obu kategoriach 

ubezpieczeń. Składka ubezpieczeniowa na jednego mieszkańca w Polsce jest 

nadal kilkakrotnie niższa niż średnia europejska, co wskazuje na istnienie 

znacznej przestrzeni wzrostowej dla sektora ubezpieczeniowego. Wysoki udział 

kapitału zagranicznego, głównie korporacji ubezpieczeniowych z UE, a także 

zmniejszająca się koncentracja rynku mogą przyczynić się do podniesienia 

poziomu konkurencji i efektywności zakładów ubezpieczeń, odpowiedniego do 

skutecznego konkurowania z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń w momencie 

wejścia Polski do strefy euro. Należy zauważyć, że sektor ubezpieczeniowy w 

Polsce ma charakter lokalny (podobnie jak segment bankowości detalicznej). 

 
WNIOSKI 

 

Powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej generalnie spowodowało zwiększenie 

konkurencji na rynku finansowym. W obliczu tych wyzwań, sektory bankowe 

krajów strefy euro podejmowały strategiczne działania usprawniające systemy 

funkcjonowania i oferowania usług w celu podniesienia efektywności działania. 

Wzrosła liczba fuzji i przejęć bankowych, w szczególności o charakterze 

transgranicznym (cross-border), a także rozszerzyła się oferta produktowa 

banków. Ostatnie badania podkreślają, że wzrost konkurencji na rynku 

finansowym w krajach strefy euro dotyczył głównie rynku kredytowego, 

wystawionego na silną konkurencję ze strony szybko rozwijającego się rynku 

korporacyjnych papierów dłużnych. Stwierdzono również, że wśród krajów 

strefy euro, wzrost poziomu konkurencji i efektywności nastąpił przede 

wszystkim w bankowości korporacyjnej, natomiast bankowość detaliczna nadal 

jest skoncentrowana na rynkach narodowych i jest uzależniona od uwarunkowań 

                                                      
101 Należy zauważyć, że metoda Boone’a została zastosowana po raz pierwszy dla polskiego sektora ubezpieczeń. 
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kulturowych, gospodarczych i podatkowych istniejących w poszczególnych 

krajach. 

Wyniki analizy empirycznej dotyczące polskiego sektora bankowego wykazały, 

że banki komercyjne w Polsce w latach 1997-2006 działały w warunkach 

konkurencji monopolistycznej. Poziom konkurencji w polskim sektorze 

bankowym jest zbliżony do poziomu konkurencji występującego w sektorach 

bankowych krajów strefy euro (na co wskazują wartości miary Panzara i Rosse‟a 

oraz wskaźnika Boone‟a). Powyższa ocena, odnosi się zarówno do bankowości 

korporacyjnej, jak i bankowości detalicznej. W trakcie analizowanego okresu, 

rynek bankowości detalicznej cechował się silniejszą konkurencją niż rynek 

bankowości korporacyjnej.  

Analogiczne wyniki uzyskano na podstawie analizy efektywności polskiego 

sektora bankowego (metodą DEA i SFA). W analizowanym okresie wzrosła 

efektywność polskich banków komercyjnych, a średnia efektywność banków 

komercyjnych w Polsce była zbliżona do efektywności sektorów bankowych 

krajów strefy euro. Ponadto, banki detaliczne były bardziej efektywne niż banki 

korporacyjne. 

Analiza porównawcza prowadzona na podstawie danych z bazy BankScope 

wskazuje na nieznaczny wzrost konkurencji i efektywności w sektorach 

bankowych Portugalii, Hiszpanii, Francji i Niemiec po wejściu do strefy euro 

oraz na wyraźny wzrost konkurencji i efektywności wśród tzw. nowych 

członków Unii Europejskiej (Czechy, Polska, Słowacja) w latach 1997-2006.  

Z przeprowadzonej analizy empirycznej wynika, że głównym impulsem wzrostu 

efektywności i konkurencji w polskim sektorze bankowym było wejście do Unii 

Europejskiej, a obecny poziom konkurencji i efektywności w obrębie polskiego 

sektora bankowego jest zbliżony do poziomu konkurencji występującego w 

krajach strefy euro. Poziom konkurencji, jak również poziom efektywności, jest 

wyższy w segmencie bankowości detalicznej niż korporacyjnej.  

Analiza poziomu efektywności i konkurencji polskiego sektora bankowego i 

sektorów bankowych krajów strefy euro wskazuje, że wejście Polski do strefy 

euro spowoduje głównie wzrost konkurencji i efektywności w segmencie 

bankowości korporacyjnej, tak jak to miało miejsce w sektorach bankowych 

krajów euro, po utworzeniu unii monetarnej. Z kolei bankowość detaliczna, 
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będzie miała nadal charakter lokalny z uwagi na tzw. relacje z bankami (bank 

lending relationship) klientów indywidualnych i przedsiębiorstw z sektora MSP. 

Należy jednak zauważyć, że wzrost konkurencji w segmencie bankowości 

detalicznej może również nastąpić, z uwagi na inne czynniki niż wprowadzenie 

euro (np. z powodu wprowadzania NUK, czy dalszego rozwoju rynku kredytów 

hipotecznych).  

Skala zmian konkurencji w sektorze bankowym, z uwagi na wprowadzanie euro, 

nie powinna istotnie wpłynąć na rentowność polskich banków, uzależnioną 

przecież od wielu innych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, tak jak to 

wykazano w badaniu ilościowym (na podstawie modelu SCP). 

Przeprowadzone badanie dotyczące polskiego sektora ubezpieczeniowego 

wykazało wzrost miar efektywności, zarówno w dziale ubezpieczeń na życie, jak 

i ubezpieczeń majątkowych (poziom miar efektywności polskiego sektora 

ubezpieczeniowego jest nieco niższy niż w przypadku krajów strefy euro). 

Jednak pozytywny wpływ liberalizacji rynku na wyniki zakładów ubezpieczeń 

pozwala oczekiwać szybkiej dalszej poprawy ich efektywności, która pozwoli na 

skuteczne konkurowanie z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń w momencie 

wejścia Polski do strefy euro.  

Należy jednak zauważyć, że w ostatnich latach przemiany zachodzące w polskim 

systemie finansowym, podobnie jak w innych europejskich systemach 

finansowych, są wynikiem oddziaływania wielu różnorodnych czynników m.in. 

globalizacji, deregulacji, postępu w dziedzinie technologii informatycznych, 

postępu w integracji europejskiej, wdrażaniu programu FSAP oraz 

wprowadzaniu Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II). Trudno jest zatem 

jednoznacznie stwierdzić, który z tych czynników ma najsilniejszy wpływ na 

efektywność i konkurencję oraz rentowność instytucji finansowych. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Banque de France Bulletin, 2005 

P. Backe, T. Zumer, Developments in Credit to the Private Sector in central and Eastern 

European EU Member States: Emerging from Financial Repression-A Compatative 

Overview, (2006) 



I OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, POZIOM 

KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO 

 74 

J.S. Bain: Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing 

1936-40, „Quarterly Journal of Economics” 65, 1951, str. 293-324 

Banker R. D, A. Charnes, W.W. Cooper, , Some Models for Estimating Technical and 

Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, vol 30, (1984) 

str. 92-1078 

W. Baumol: Constable markets: An uprising in the theory of industry structure, 

American Economic Review, 72.1-15 

T. Beck, A. Demirguc-Kunt, V. Maksimovic, Bank Competition an Access to Finance: 

international Evidence, Journal of Money, Credit, and Banking v36, n3 (Part 2 June 

2004), str. 627-648 

Berger A. N., D. B. Humphrey, The dominance of inefficiencies over scale and product 

mix economies in banking, Journal of Monetary Economics, (1991), Nr 28, 48-117 

A.N. Berger, D.B. Humphrey, Efficiency of financial institutions: International survey 

and directions for future research, „European Journal of Operational Research”, 1998, 

str. 175-212 

K. Bhattacharya: How good is the BankScope database? A cross-validation exercise with 

correction factors for market concentration measures, BIS Working Papers No 133, 

Monetary and Economic Department, September 2003 

J.A. Bikker, Competition and Efficiency in Unified European Banking Market, Edward 

Elgar 2004, Cheltenham, UK&Northampton, MA, USA 

J.A. Bikker, J.W.B. Bos, Trends in Competition and Profitability in the banking Industry: 

A Basic Framework. SUERF Studies 2005/2 

J. A. Bikker, L. Spierdijk, P. Finnie, The impact of market structure, contestability and 

institutional environment on banking competition, DNB Working Paper, No. 

156/November 2007 

J. A. Bikker, M. Leuvensteijn, An exploration into competition and efficiency in the 

Dutch life insurance industry, DNB Working Paper, 2005 

J. A. Bikker, L. Spierdijk, How Banking Competition Changed over Time, DNB Working 

paper, No. 167/February 2008 

J. Boone, ”Competition”, CEPR DP 2636, December 

J.W.B. Bos, H. Schiedel, Comparing Efficiency in European Banking, a Meta Frontier 

Approach, Research Series Supervision no. 57, De Nederlandche Bank, May 2003 

Cabral, F. Dierick and J. Vesala, Banking Integration in the euro area, ECB Occasional 

Paper Series, 2002, No. 6 

B. Casu, P. Molyneux, A Comparative Study of Efficiency in European Banking, Canter 

for Financial Institutions Working Papers, University of Pennsylvania, 00-17, Feb 2000 

B. Casu, C. Girardone, Does Competition Lead to Efficiency? The Case of EU 

commercial banks, praca prezentowana na konferencji: XVI International Tor Vergata 

Conference on Banking and Finance, December 5 - 7, 2007, University of Tor Vergata, 

Rome, Italy  

W. W. Charnes, Cooper, A. Rhodes, Measuring the Efficiency of Decision Making Units, 

„European Journal of Operational Research”, 1978, 2 (6), str. 429-444 



I OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, POZIOM 

KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO 

 75 

Charnes, W.W. Cooper, A.Y. Lewin, L.B. Seiford: Data Envelopment Analysis, Theory, 

Methodology and Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 

1997 

Cabral, F. Dierick and J. Vesala, Banking Integration in the euro area, ECB Occasional 

Paper Series (2002) No. 6 

N. Cetorelli, Real Effects of Bank Competition, Journal of Money, Credit, and Banking, 

Vol. 36, No. 3 (June 2004, Part 2), Published in 2004 by The Ohio State University Press, 

544-558 

S. Claessens, L. Laeven, What drives bank competition? Same international evidence. 

Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 36, No. 3 (June 2004, Part 2), Published in 

2004 by The Ohio State University Press, str. 564-583 

L. Coppiello, P. Hördahl, A. Kadareja, S. Manganelli, The Impact of the Euro on 

Financial Markets, ECB Working Paper Series, 2006, No. 598, comments X. Vieves, B. 

Gerard 

J-P. Danthine, Giavazzi F. i E-L von Thaddden (2000), European Financial Markets after 

EMU: A First Assessment, CEPR, 2000 

G. Debreu, The Coefficient of Recourse Utilization, „Econometrica”, 19 (3), (July, 1951), 

str. 273-292 

EBC, Possible Effects of EMU on the EU Banking Systems in the Medium to Long term, 

February 1999 

EBC, Banking in the Euro Area: structural features and trends, Monthly Bulletin, 2005 

EBC, EU Banking Sector Stability, February 2003 

EBC, Consolidation and Diversification in the euro area banking sector, Monthly 

Bulletin, May 2005 

EBC, EU Banking Structures, October 2007a 

EBC, Financial Integration in Europe, 2007b 

EBC, Corporate finance in the euro area – including background material, Occasional 

Paper No 63, 2007c 

EBC, Green Paper on Retail Banking, 2007d 

K. C. Ennsfellner, Lewis D., Anderson R., Production efficiency in the Austrian 

insurance industry: a Bayesian examination, Journal of Risk and Insurance, 2004 

E. Elyasiani, Mehdain S., A Nonparametric Approach to Measurement of Efficiency and 

Technological Change: the Case of large US Commercial Banks, Industry, Journal of 

Financial Services Research, Nr. 4, 1990, str. 157-238 

M. Ekkayokkaya, Holmes P., Paudyal K., The Euro and the Changing Face of European 

Banking: Evidence from Mergers and Acquisitions, European Financial Management, 

2008 

M. J. Farell, The Measurement of Productive Efficiency, „Journal of the Royal Statistical 

Society”, Series A, 1957, vol, 120 (3) 

C.A. Favero, L. Papi, Technical Efficiency and Scale Efficiency in the Italian Banking 

Sector: Non-parametric Approach, „Applied Economics”, nr 27, 1995, s. 386-395 



I OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, POZIOM 

KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO 

 76 

H.O. Fried, C.A. Knox Lovell, S. S. Schmidt, The Measurement of Productive Efficiency 

Techniques and Applications, ,,Oxford University Press”, New York, Oxford, 1993 

G.D. Ferrier, C. A. K. Lovell (1990), Measuring Cost of Efficiency in Banking 

Econometric and Linear Programming Evidence, ”Journal of Econometrics”, nr 46, str. 

229-245 

R.G. Gelos, J. Roldos, Consolidation and Market structure in Emerging Market Banking 

Systems, IMF Working Paper 2002, WP/02/186 

M. Gospodarowicz, Procedury analizy i oceny banków komercyjnych, „Materiały i 

Studia NBP”, Warszawa 2000, zeszyt nr 113, str. 51 

D.A. Grigorian, V. Manole, Determinants of Commercial Bank Performance in 

Transition: An Application of Data Envelopment Analysis, IMF Working Paper 2002, 

WP/02/146 

Group of Ten Report on Consolidation in the Financial Sector (January 2001): 

www.bistr.org, www.imf.org, www.oecd.org 

L. Gutierrez de Rozas, Testing for Competition in the Spanish Banking Idustry: the 

Panzar-Rosse Aproach Revisited, Banco de Espana, Documentos de Trabajo, N. 0726 

G. Hałaj, D. Żochowski, Grupy strategiczne w polskim sektorze bankowym, „Materiały i 

Studia NBP”, Zeszyt nr 215, styczeń 2007 

D.A. Hancok, Theory of Production for the Financial Firm, Kluwer Academic Publishers 

1991 

D. Hollo, M. Nagy, Bank Efficiency in the Enlarged European Union, MNB Working 

Papers, 2006/3 

M. Iwanicz-Drozdowska, Metody oceny działalności banku, Poltext, 1999, Warszawa 

K. Jackowicz, O. Kowalewski: Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w 

latach 1994-2000, „Materiały i Studia NBP”, Warszawa 2002, zeszyt nr 143 

T. Kopczewski, Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce 

w latach 1997-2000, część I, „Materiały i Studia NBP”, Warszawa 2000, zeszyt nr 113 

T. Kopczewski, M. Pawłowska, Efektywność technologiczna i kosztowa banków 

komercyjnych w latach 1997-2000, część II, „Materiały i Studia NBP”, Warszawa 2001, 

zeszyt nr 135 

N. Koutsomanoli-Fillipaki, CH. Staikouras: Competition and concentration in the New 

European banking Landscape, Department of Accounting and Finance, Athens 

University of Economics and Business, 2004, Greece 

Lane P.R, Wälti S., The Euro and Financial Integration, IIIS Discussion Paper No. 139, 

(2006) 

M. Leuvensteijn, J. A. Bikker, A. Rixtel, C. K. Sørensen, A new Approach to measuring 

competition in the loan markets of the euro area, EBC, Working Paper Series, No 768, 

June 2007 

M. Löthgren, W. Tambor, Alternative Approaches to Estimate Returns to Scale in DEA-

Models, Stockholm School of Economics, Working Paper Series in Economics and 

Finance 1996, nr 90 

W. Łyszkiewicz, Industrial Organization, Organizacja Rynku i Konkurencja, Warszawa 

2002, Dom Wydawniczy Elipsa 



I OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, POZIOM 

KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO 

 77 

M. Manna, Developing Statistical Indicators of the Integration of the Euro Area banking 

System, ECB Working Paper No. 300/January 2004 

S. Martin, Industrial Economics, Economic Analysis and Public Policy, Macmillan 

Publishing Company New York, Collier Macmillan Publishers Londyn, 1989 

J. Marzec, Krótkookresowa analiza technologii i efektywności kosztowej oddziałów 

banku - praca jako czynnik stały w: A. Welfe Metody Ilościowe w naukach 

ekonomicznych, Drugie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, SGH, 

Warszawa 2002 

R. N. McCauley, W. R. White, The Euro and European Financial Markets, BIS, 

Working Papers No. 41, May 1997 

MFW, Global Financial Stability Report, Market Developments and Issues, April 2007 

MFW, Euro Area Policies: Selected Issues, July 2007 

F. P. Mongelli, J. L. Vega, What Effects is Emu Having on the Euro Area and its Member 

Countries? An Overview, EBC, Working paper series, No 559, March 2006 

NBP, Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2001-grudzień 2002, 

Warszawa 2003 

NBP, Raport o Rozwoju Systemu Finansowego w 2006 r. Warszawa 2008 

J. Nykowski, Programowanie liniowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa, 1985 

J, Odeck, Using: Data Envelopment Analysis in benchmarking, The Norwegian 

University of Science and Technology (2000) 

T.P. Opiela, Assessing the Efficiency of Polish Commercial Banks, „Materiały i Studia 

NBP”, Paper no, 18, January 2001 

T.P. Opiela, P. Bednarski, M. Gołajewska, M. Józefowska, E. M. Nikiel, Efektywność i 

ryzyko Sektora Bankowego w Polsce, „Materiały i Studia NBP”, Warszawa 1999, zeszyt 

nr 96 

J.C. Panzar, J.N. Rosse, Testing for “monopoly” equilibrium, Journal of Industrial 

Economics 35, 1987, str. 443-456 

M. Pawłowska, Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w 

Polsce w latach 1997-2001, „Bank i Kredyt”, nr 2, 2003, NBP 

M. Pawłowska, Poziom konkurencji i efektywność a koncentracja na polskim rynku 

bankowym, „Materiały i Studia”, Nr 192, NBP, 2005 

A. Resti (1997), Evaluating the Cost-efficiency of the Italian Banking System: What Can 

Be Learned from the Joint Application of Parametric and Nonparametric Techniques, 

Journal of Banking and Finance, 21, str. 221-250 

D. Sikora, A. Kulczycki (2008), Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik 

przewagi konkurencyjnej, CeDeWu.PL, Platinium 

K. Stępień, Konsolidacja a Efektywność Banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004 

J. Sulmicki, Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro, SGH, 

Warszawa 2005 



I OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, POZIOM 

KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO 

 78 

J. Vesala, Testing for competition in banking: behavioural evidence from Finland, „Bank 

of Finland Studies”, (1995), E:1 

N. Utrero-González, F. J. Callado-Munoz, Can Monetary union Enhance Banking 

Competition?: A Multicase Study, Journal of Economic Integration, Volume 22, Number 

1/march 2007, str. 128-155 

Wheelock C., P. W. Wilson, Evaluating the Efficiency of Commercial Banks: Does Our 

View of What Banks Do Matter?, Review of Federal Reserve of St, Louis, Lipiec/Sierpień 

(1995) 

I. Tymoczko, M. Pawłowska, Uwarunkowania dostępności kredytu bankowego – analiza 

rynku polskiego, Bank i Kredyt, czerwiec 2007 

H. S. Yildirim, G.C. Philippatos, Competition and Contestability in Central and Eastern 

European Banking Markets, Managerial Finance, Vol. 33, No. 3, 2007, str. 195-209 

T. N. Yusov, The Impact of the Euro on Financial Markets in the European Union, 

Brandeis Graduale Journal 2004, Volume 2 

W. Żółtkowski, Zarządzanie Ryzykiem Bankowym w Praktyce w Kontekście Nowej 

Umowy Kapitałowej (BASEL II), CeDeWu.pl, 2007 

World Bank, World Bank EU8+2, Regular Economic Report (2007), Credit Expansion in 

Emerging Europe: A cause for concern?, January 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO NA EFEKTYWNOŚĆ, POZIOM 

KONKURENCJI ORAZ NA WYNIKI POLSKIEGO SEKTORA FINANSOWEGO 

 79 

 
ZAŁĄCZNIK A 

 
Tabela 1. Konsolidacja w krajach strefy euro 
 

kraj Liczba 

instytucji 

kredytowych 

w 1995 r. 

Liczba 

instytucji 

kredytowych 

w 2004 r. 

Liczba 

oddziałów 

w 1995 r. 

Liczba 

oddziałów 

w 2004 r. 

Liczba 

fuzji i 

przejęć 

1995-

2004 

W tym fuzje  

transgraniczne (%) 

Niemcy 3 785 2 148 48 180 47 351 170 17,8 

Francja 1 469 897 25 581 25 789 157 21,3 

Austria 1 041 796 4 667 4 395 41 29,6 

Włochy 970 787 23 493 30 502 275 12,2 

Holandia 648 461 6 802 3 671 23 57,7 

Hiszpania 506 346 36 465 39 762 95 31,6 

Finlandia 381 363 1941 1252 16 25,0 

Portugalia 233 197 3 446 5 440 38 40,0 

Luksemburg 220 165 348 269 10 92,9 

Belgia 145 104 7704 4989 34 30,1 

Włochy 56 80 1043 924 8 62,5 

Grecja 53 62 2404 3300 34 25,7 

Strefa euro 9507 6406 162074 167644 91 23,2 

 
 

Źródło: ECB (2005). 

 
Tabela 2. Wskaźniki efektywności polskich banków komercyjnych 
w 1997-2006 (%) 
 
Wskaźniki efektywności 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Zwrot z aktywów (ROA) 2,1 0,7 0,9 1,1 1,0 0,5 0,5 1,4 1,6 1,8 

Zwrot z kapitału (ROE) 37,2 9,2 12,9 14,5 12,8 5,2 5,4 17,1 20,8 23,0 

Dochody odsetkowe/aktywa 

(NIM) 
5,4 4,7 4,0 4,0 3,5 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 

Wskaźnik kredytów 

zagrożonych 
10,7 10,9 13,2 14,9 17,8 21,1 21,2 14,7 11,5 7,6 

 
 

Źródło: NBP  
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ZAŁĄCZNIK B 

 

Opis metody DEA 

 

Podstawą metody DEA jest postać nieliniowa funkcji celu, zawierająca ważone 

sumy nakładów iox  i wyników roy  dla danej jednostki DMUo.  

W rozwiązywaniu problemu optymalizacyjnego dla każdego DMU obliczane są 

wielkości wag i , r : 

 

m

1i

ioi

s

1r

ror

0
v,u

x

y

)v,(hmax
                                                                                                                                   (1) 

 

Powyższy problem optymalizacyjny (który ma nieskończenie wiele rozwiązań) 

został przekształcony za pomocą metody Charnesa-Coopera do następującej 

postaci
102

: 

 

s

1r

roro
u

yuzmax                                                                                            (2) 

 

przy ograniczeniach
103

: 

 

n,...2,1j,0xvyu
s

1r

m

1i

ijirjr , 

io

m

1i

ixv =1, 

ur s,...,2,1r,0 , 

                                                      
102 Metoda przekształca ułamkową funkcję celu do postaci liniowej, por. Nykowski (1985), str. 375-376. 

103 Grigorian i Manole (2002), str. 6. 
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vi m,...,2,1i,0 . 

 

Model BCC zorientowany na wyniki ma następującą postać
104

: 

 

max z0= + 1


s
+
+ 1


s

-
                           
                 (3) 

 

przy ograniczeniach: 

 

Y0-Y + s
+
=0 

X + s
-
=X0 

1


*  = 1 

0,, ss . 

 

W prezentacji poszczególnych modeli zostały zastosowane następujące 

oznaczenia: 

zo - funkcja celu programowania liniowego; 

Xo - wektor nakładów analizowanego obiektu o (o wymiarze [1 x m]); 

X - macierz o wymiarach (n x m) nakładów dla wszystkich j obiektów, xij  0; 

Yo - wektor wyników analizowanego obiektu o (o wymiarze [1 x s]); 

Y - macierz o wymiarach (n x s) wyników dla wszystkich j obiektów, yrj  0; 

 - odpowiednie wagi; 

s
+
, s

-
 - dodatkowe parametry powstałe w trakcie optymalizacji funkcji celu; 

- nieskończenie mała liczba, (która w pierwotnym sformułowaniu 

programowania liniowego stanowiła dolne ograniczenie dla poszczególnych wag, 

aby zapobiec przyjmowaniu przez nie zerowych wartości). 

                                                      
104

 Charnes i in. (1997), str. 37. 
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Opis metody SFA 

 

Pomiaru efektywności kosztowej dokonano wykorzystując następujące równanie 

kosztów całkowitych (tot_cost):  

tot_cost  =  loans*sec*p_l*p_d*loans2*sec2+p_l2+p_d2+loans_sec+  

loans_p_l + loans_p_d + sec_p_l                                                                         (4) 

 

gdzie: 

(tot_cost): log (koszty całkowite) = log (koszty odsetek * koszty działania banku 

* amortyzacja środków trwałych), 

koszt pracy (p_l): log(koszty działania banku/aktywa netto), 

depozyty: log(depozyty sektora niefinansowego), 

koszt finansowania/funduszy (p_d): log(koszt odsetek sektora 

niefinansowego/depozyty sektora niefinansowego) 

kredyty (loans): log (kredyty prz. panstw. * kr. prz. pryw. * kr. prz. indyw. * kr. 

osoby pryw. * kr. roln. indyw.)  

papiery wartościowe (sec): log (papiery wartościowe),  

loans2=0,5*loans*loans, sec2=0,5*sec*sec, dep2=0,5*dep*dep, 

p_l2=0,5*p_l*p_l, p_d2=0,5*p_d*p_d, 

loans_sec=log(loans*sec), 

loans_p_l=loans*p_l, 

loans_p_d=loans*p_d, 

sec_p_l=sec*p_l, sec_p_d=sec*p_d, p_l_d=p_l*p_d. 
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ZAŁĄCZNIK C 

 

Tabela 1. Podstawowe statystyki miar efektywności technicznej i 
skali dla polskiego sektora bankowego w latach 1997-2006 
 
Lata Statystyki opisowe e_crs e_vrs e_s e_nirs 

1997 

średnia miar 0,64 0,76 0,85 0,75 

odchylenie standardowe 0,30 0,30 0,18 0,30 

wartość minimalna 0,10 0,10 0,44 0,10 

liczba efektywnych banków 13 22 13 22 

1998 

średnia miar 0,66 0,79 0,84 0,79 

odchylenie standardowe 0,29 0,29 0,18 0,28 

wartość minimalna 0,09 0,10 0,41 0,10 

liczba efektywnych banków 12 25 12 24 

1999 

średnia miar 0,72 0,82 0,89 0,80 

odchylenie standardowe 0,27 0,26 0,14 0,27 

wartość minimalna 0,16 0,18 0,53 0,18 

liczba efektywnych banków 18 28 17 25 

2000 

średnia miar 0,73 0,81 0,90 0,78 

odchylenie standardowe 0,25 0,23 0,12 0,24 

wartość minimalna 0,31 0,33 0,53 0,31 

liczba efektywnych banków 18 20 15 21 

2001 

średnia miar 0,74 0,81 0,93 0,79 

odchylenie standardowe 0,25 0,25 0,10 0,26 

wartość minimalna 0,13 0,19 0,67 0,13 

liczba efektywnych banków 16 21 16 21 

2002 

średnia miar 0,69 0,75 0,92 0,75 

odchylenie standardowe 0,29 0,29 0,14 0,29 

wartość minimalna 0,09 0,09 0,40 0,09 

liczba efektywnych banków 15 23 15 22 

2003 

średnia miar 0,75 0,80 0,95 0,80 

odchylenie standardowe 0,25 0,26 0,10 0,26 

wartość minimalna 0,19 0,20 0,62 0,20 

liczba efektywnych banków 21 28 22 27 

2004 

średnia miar 0,46 0,83 0,52 0,82 

odchylenie standardowe 0,41 0,31 0,41 0,30 

wartość minimalna 0,01 0,06 0,02 0,06 

liczba efektywnych banków 10 21 9 21 

2005 

średnia miar 0,54 0,80 0,67 0,79 

odchylenie standardowe 0,31 0,29 0,27 0,29 

wartość minimalna 0,03 0,06 0,24 0,06 

liczba efektywnych banków 10 27 9 27 

2006 

średnia miar 0,58 0,62 0,94 0,60 

odchylenie standardowe 0,26 0,28 0,08 0,26 

wartość minimalna 0,25 0,25 0,63 0,25 

liczba efektywnych banków 8 11 15 9 

 
 

Źródło: obliczenia własne. Por. Pawłowska (2005). Uwaga: zawsze między miarami 

efektywności zachodzi następująca zależność: 0 < e_crs ≤ e_nirs ≤ e_vrs ≤ 1105. 

 

                                                      
105  Löthgren i Tambor (1996), str. 17. 
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Wykres 1. Średnie miary efektywności DEA dla CEC5 (1997-2006) 
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Słowacja 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy BankScope. 
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Wykres 2. Średnie miary efektywności DEA dla Danii i Anglii (1997-
2006) 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy BankScope. 
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Wykres 3. Średnie miary efektywności DEA dla Hiszpanii i Portugalii 
(1997-2006) 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy BankScope. 
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Wykres 4. Średnie miary efektywności SFA dla CEC5 (1997-2006) 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy BankScope. 

 

Wykres 5. Średnie miary efektywności SFA dla Danii i Anglii (1997-
2006) 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy BankScope. 
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Wykres 6. Średnie miary efektywności SFA dla Hiszpanii i Portugalii 
(1997-2006) 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy BankScope. 
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Tabela 2. Wartość statystyki H dla polskich banków komercyjnych, 
banków detalicznych, banków korporacyjnych dla lat: 1997-1998, 
1999-2003, 2004-2006 oraz 1997-2006 
 

Zmienna zależna: LOG(IR) 

banki komercyjne 

Lata: 1997-1998 1999-2003 2004-2006 1997-2006 

LOG(WLAB) 0,381 0,416 0,666 0,465 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,045)** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,187 0,207 0,006 0,211 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,009)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) 0,002 0,004 0 -0,037 

 (0,525) (0,609) (0,559) (0,086)* 

H-statistic 0,57 0,63 0,67 0,64 

Housman test 27,0 56,05 11,56 24,63 

(p value) (0,000) (0,000) (0,021) (0,038) 

liczba obserwacji 184 200 144 528 

liczba banków 70 62 55 83 

banki detaliczne 

LOG(WLAB) 0,409 0,406 0,407 0,383 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,304 0,063 0,118 0,156 

 (0,000)*** (0,122) (0,039)** (0,000)*** 

LOG(WCAP) -0,078 0,088 0,174 0,132 

 (0,276) (0,121) (0,006)*** (0,001)*** 

H-statistic 0,64 0,56 0,70 0,67 

Housman test 31,45 69,94 28,91 31,45 

(p value) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000) 

liczba obserwacji 58 91 68 238 

liczba banków 30 26 26 36 

banki korporacyjne 

LOG(WLAB) 0,311 0,28 0,418 0,326 

 (0,000)*** (0,040)** (0,001)*** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,136 0,264 0,114 0,182 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,002)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) 0,075 0,204 -0,042 0,093 

 (0,046)** (0,006)*** (0,454) (0,039)** 

H-statistic 0,52 0,74 0,49 0,60 

Housman test 6,63 49,58 3,99 6,63 

(p value) (0,249) (0,000) (0,551) (0,249) 

liczba obserwacji 54 48 63 165 

liczba banków 28 20 29 21 

 
 

Źródło: obliczenia własne. Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9. 

Uwaga: zmienna zależna: IR – przychód odsetkowy podzielony przez aktywa, WLAB – 

jednostkowa cena pracy, WFUN – jednostkowa cena funduszy, WCAP – jednostkowa cena 

kapitału. 
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Tabela 3. Wartość testu Walda w celu stwierdzenia długookresowej 
równowagi w polskim sektorze bankowym w latach 1997-2006 
 

ROA Wartość testu Walda dla H=0  

Wartość Statystyki H: Chi
2
 Probab. 

0,00523663 0,81 0,36677 

 
 

 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 4. Wartości roczne statystyki H dla polskiego sektora 
bankowego dla lat 1997-2006 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

wlab 

0,43 0,334 0,393 0,232 0,248 0,345 0,521 0,571 0,416 0,586 

(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,002)*** (0,010)*** (0,013)** (0,003)*** (0,000)*** (0,001)*** (0,000)*** 

wfun 

0,13 0,122 0,055 0,095 0,11 0,157 0,147 0,162 0,082 0,042 

(0,000)*** (0,004)*** (0,226) (0,015)** (0,007)*** (0,003)*** (0,007)*** (0,000)*** (0,047)** (0,259) 

wcap 

0,017 0,032 0,047 0,065 0,019 0,068 0,046 0,084 -0,015 0,042 

(0,608) (0,474) (0,180) (0,175) (0,744) (0,403) (0,602) (0,141) (0,799) (0,404) 

H 0,58 0,49 0,50 0,39 0,38 0,57 0,71 0,82 0,48 0,67 

Stała 

-0,116 -0,507 -0,622 -1,135 -1,048 -1,002 -0,209 0,013 -0,871 -0,304 

(0,567) (0,049)** (0,018)** (0,001)*** (0,014)** (0,121) (0,794) (0,982) (0,142) (0,565) 

liczba 

obserwacji 64 66 54 49 51 52 48 48 48 48 

R
2
 0,699 0,586 0,599 0,392 0,44 0,398 0,337 0,504 0,416 0,546 

 
 

 

Źródło: obliczenia własne, Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9.  

Uwaga: zmienna zależna: IR – przychód odsetkowy podzielony przez aktywa, WLAB – 

jednostkowa cena pracy, WFUN –  jednostkowa cena funduszy, WCAP – jednostkowa cena 

kapitału. 
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Tabela 5. Wartość statystyki H dla systemów bankowych CEC5 dla 
lat: 1997-1998, 1999-2003, 2004-2006 oraz 1997-2006 

Zmienna zależna: LOG(IR) 

Lata: 1997-1998 1999-2003 2004-2006 1997-2006 

Czechy 

LOG(WLAB) 0,351 0,353 0,527 0,275 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,246 0,437 0,204 0,335 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,001)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) 0,097 -0,012 0,075 0,177 

 (0,326) (0,895) (0,397) (0,000)*** 

H-statistic 0,69 0,78 0,81 0,79 

Housman test 27,22 9,77 38,57 54,63 

(p value) (0,000) (0,082) (0,000) (0,000) 

liczba obserwacji 41 69 65 191 

liczba banków 24 27 25 36 

Węgry 

LOG(WLAB) 0,231 0,159 -0,155 0,109 

 (0,000)*** (0,001)*** (0,594) (0,017)** 

LOG(WFUN) 0,729 0,519 0,026 0,271 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,295) (0,000)*** 

LOG(WCAP) -0,009 0,106 0,372 0,056 

 (0,835) (0,050)* (0,105) (0,287) 

H-statistic 0,95 0,78 0,24 0,44 

Housman test 31,72 32,51 3,08 30,20 

(p value) (0,000) (0,082) (0,687) (0,000) 

liczba obserwacji 32 95 68 195 

liczba banków 19 30 28 37 

Słowacja 

LOG(WLAB) 0,063 0,262 0,052 0,149 

 (0,799) (0,000)*** (0,844) (0,147) 

LOG(WFUN) 0,187 0,501 0,393 0,236 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,001)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) -0,066 -0,209 0,413 0,161 

 (0,750) (0,000)*** (0,226) (0,040)** 

H-statistic 0,18 0,55 0,86 0,55 

Housman test 14,60 10,89 52,53 -333,5 

(p value) (0,012) (0,0536) (0,000) (0,000) 

liczba obserwacji 26 49 42 117 

liczba banków 17 16 16 25 

Słowenia 

LOG(WLAB) 0,684 0,105 0,206 0,112 

 (0,233) (0,341) (0,050)* (0,101) 

LOG(WFUN) 0,392 0,632 0,654 0,676 

 (0,260) (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) -0,22 0,009 -0,076 -0,028 

 (0,606) (0,921) (0,288) (0,609) 

H-statistic 0,86 0,75 0,78 0,76 

Housman test 7,57 30,26 280,77 5,92 

(p value) (0,182) (0,000) (0,000) (0,314) 

liczba obserwacji 26 64 46 136 

liczba banków 16 22 18 26 

Polska 

LOG(WLAB) 0,086 0,278 0,373 0,077 

 (0,061)* (0,001)*** (0,000)*** (0,237) 

LOG(WFUN) 0,252 0,532 0,506 0,5 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) -0,078 0,080 -0,063 0,067 

 (0,087)* (0,120) (0,459) (0,282) 

H-statistic 0,26 0,82 0,81 0,64 

Housman test 13,46 123,90 138,68 54,63 

(p value) (0,182) (0,000) (0,000) (0,000) 

liczba obserwacji 66 100 99 302 

liczba banków 39 53 42 66 

 
 

Źródło: obliczenia własne, Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9.Uwaga: Zmienna zależna: IR – przychód odsetkowy podzielony przez aktywa, WLAB – 

jednostkowa cena pracy, WFUN – jednostkowa cena funduszy, WCAP – jednostkowa cena 

kapitału. 
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Tabela 6. Wartość statystyki H dla krajów spoza strefy euro, dla lat: 
1997-1998, 1999-2003, 2004-2006 oraz 1997-2006 
 

Zmienna zależna: LOG(IR) 

Lata: 1997-1998 1999-2003 2004-2006 1997-2006 

Dania 

LOG(WLAB) 0,232 0,057 -0,36 0,131 

 (0,000)*** (0,201) (0,001)*** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,222 0,192 0,489 0,322 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) 0,286 0,335 0,44 0,132 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

H-statistic 0,74 0,58 0,57 0,59 

Housman test 27,22 44,11 25,24 79,05 

(p value) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

liczba obserwacji 176 353 215 744 

liczba banków 91 96 80 99 

Anglia 

LOG(WLAB) 0,12 0,361 0,165 0,143 

 (0,004)*** (0,000)*** (0,005)*** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,428 0,366 0,406 0,489 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) 0,16 -0,034 0,165 0,09 

 (0,002)*** (0,725) (0,005)*** (0,021)** 

H-statistic 0,71 0,69 0,74 0,72 

Housman test 72,54 92,34 5,81 86,02 

(p value) (0,000) (0,000) (0,3253) (0,000) 

liczba obserwacji 180 226 87 493 

liczba banków 100 90 34 113 

 
 

 

Źródło: obliczenia własne. Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9. 

Uwaga: Zmienna zależna: IR – przychód odsetkowy podzielony przez aktywa, WLAB – 

jednostkowa cena pracy, WFUN – jednostkowa cena funduszy, WCAP – jednostkowa cena 

kapitału. 
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Tabela 7. Wartość statystyki H dla krajów strefy euro, dla lat: 
1997-1998, 1999-2003, 2004-2006 oraz 1997-2006 
 
Zmienna zależna: LOG(IR) 

Lata: 1997-1998 1999-2003 2004-2006 1997-2006 

Hiszpania 

LOG(WLAB) 0,223 0,238 0,28 0,123 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,465 0,464 0,52 0,508 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) 0,011 -0,212 -0,10 0,077 

 (0,505) (0,000)*** (0,000)*** (0,020)** 

H-statistic 0,70 0,49 0,70 0,71 

Housman test 40,96 35,71 30,55 121,28 

(p value) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

liczba obserwacji 238 359 215 812 

liczba banków 126 134 90 154 

Portugalia 

LOG(WLAB) 0,042 0,092 0,129 0,104 

 (0,695) (0,032)** (0,221) (0,026)** 

LOG(WFUN) 0,524 0,472 0,42 0,443 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) -0,058 -0,067 0,006 -0,007 

 (0,744) (0,151) (0,956) (0,913) 

H-statistic 0,51 0,50 0,56 0,54 

Housman test 19,44 5,45 18,43 82,11 

(p value) (0,002) (0,3669) (0,006) (0,000) 

liczba obserwacji 64 64 34 162 

liczba banków 35 31 13 38 

Francja 

LOG(WLAB) 0,17 0,12 0,258 0,199 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,49 0,46 0,356 0,411 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) 0,02 0,13 0,086 0,072 

 -0,245 (0,000)*** -0,104 (0,009)*** 

H-statistic 0,68 0,71 0,70 0,69 
Housman test 39,90 45,71 31,50 120,20 

(p value) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

liczba obserwacji 434 434 215 1100 

liczba banków 227 227 90 253 

Niemcy 

LOG(WLAB) 0,032 0,159 0,133 0,119 

 -0,319 (0,001)*** (0,038)** (0,000)*** 

LOG(WFUN) 0,449 0,594 0,426 0,655 

 (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 

LOG(WCAP) 0,123 0,017 0,039 -0,056 

 (0,000)*** (0,653) (0,713) (0,000)*** 

H-statistic 0,60 0,77 0,60 0,72 
Housman test 29,44 4,45 10,43 80,11 

(p value) (0,002) (0,3669) (0,006) (0,000) 

liczba obserwacji 1589 1933 131 3619 

liczba banków 826 778 66 851 

 
 

Źródło: obliczenia własne. Hipoteza o H=0 i H=1 została odrzucona na poziomie ufności 

99,9. Uwaga: Zmienna zależna: IR – przychód odsetkowy podzielony przez aktywa, 
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WLAB – jednostkowa cena pracy, WFUN – jednostkowa cena funduszy, WCAP – 

jednostkowa cena kapitału. 

 
ZAŁĄCZNIK D 
OPIS ZMIENNYCH W OBLICZENIACH EFEKTYWNOŚCI SEKTORA  
UBEZPIECZEŃ: 

 

cost_tot – koszty operacyjne ogółem, 

revenue – składka przypisana brutto,  

cost_acq – koszty akwizycji, 

cost_adm – koszty administracyjne,  

income_gr – dochód przed opodatkowaniem, 

income_net – dochód netto, 

income_insure – wynik techniczny ubezpieczeń, 

p_acq – cena pracy agentów = koszty akwizycji / składka przypisana brutto, 

p_adm – cena pracy pracowników = koszty administracyjne / składka przypisana 

brutto, 

tot_costl – logarytm kosztów operacyjnych ogółem, 

rev_totl – logarytm składki przypisanej brutto,  

p_acql - logarytm ceny pracy agentów, 

p_adml - cena pracy pracowników, 

income_insl – logarytm wyniku technicznego ubezpieczeń. 
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Wykres 1. Miary efektywności DEA i SFA dla sektora ubezpieczeń 
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Majątkowe (dział II) 
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Źródło: obliczenia własne. 

 

 

 



II 

KOSZTY DOSTOSOWAWCZE ORAZ 
KORZYŚCI Z WPROWADZENIA EURO DLA 
SEKTORA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 
NIEFINANSOWYCH. CZEGO OCZEKUJĄ 
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA PO 
PRZYSTĄPIENIU DO STREFY EURO? 

 
KATARZYNA PUCHALSKA1 

 
STRESZCZENIE  

 

Uczestnictwo w unii monetarnej niesie za sobą wiele poważnych następstw o 

charakterze politycznym, ekonomicznym i społecznym. Ten artykuł włącza się 

do dyskusji o korzyściach i kosztach związanych z przystąpieniem przez Polskę 

do Unii Gospodarczej i Walutowej (Economic and Monetarny Union), z punktu 

widzenia wpływu na sytuację przedsiębiorstw niefinansowych.  

W materiale postawiono pytania odnośnie nastawienia polskiego sektora 

przedsiębiorstw do przyjęcia euro, przyczyn tłumaczących to nastawienie, w tym 

głównie spodziewanych przez przedsiębiorstwa korzyści płynących z 

ograniczenia ryzyka kursowego, obniżenia kosztów transakcji walutowych, 

możliwości rozszerzenia produkcji na rynki UE, obniżenia kosztów kapitału, 

zwiększenia dostępności do źródeł finansowania, jak też z oczekiwanych przez 

przedsiębiorstwa trudności i kosztów związanych z faktem przystąpienia do unii 

monetarnej – operacji wprowadzenia wspólnej waluty, wzrostu presji 

konkurencyjnej oraz oczekiwań przedsiębiorstw odnośnie wzrostu cen. Niektóre 

z tych zjawisk, jak eliminacja ryzyka kursowego w odniesieniu do handlu w 

obrębie strefy euro, pojawią się od razu. Na inne, jak rozwój rynku finansowego i 

wynikającą z tego poprawę dostępności do kapitału, przedsiębiorstwa będą 

musiały poczekać. Integracja ze strefą euro jest bowiem procesem rozłożonym na 

wiele lat. 

                                                      
1 Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny 
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W opracowaniu wykorzystano unikalną bazę danych mikroekonomicznych, 

gromadzonych przez Narodowy Bank Polski, w tym głównie wyniki badania 

ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw niefinansowych w 

grudniu 2007 r.  

Wnioski z opracowania będące wynikiem analizy tych danych są następujące: 

 

1)    Wiele firm w momencie badania nie posiadało jednoznacznej opinii na 

temat skutków wprowadzenia jednolitej waluty.  

2)   Przedsiębiorstwa prowadzące transakcje handlowe bądź finansowe w 

obrębie strefy euro nastawione są do przystąpienia przez Polskę do Unii 

Gospodarczej i Walutowej zdecydowanie pozytywnie. Takie nastawienie 

związane jest przede wszystkim z oczekiwaną eliminacją ryzyka 

kursowego i obniżeniem kosztów transakcyjnych rozliczeń EUR/PLN.  

3)   Fakt posiadania rozliczeń w euro stanowił najsilniejszy czynnik 

determinujący nastawienie przedsiębiorstw do przystąpienia do unii 

monetarnej. 

4)    Przedsiębiorstwa nie posiadające kontaktów handlowych bądź 

finansowych w strefie euro często nie potrafiły ocenić kierunku wpływu 

wprowadzenia wspólnej waluty na ich sytuację. Częściej też skłonne 

były uważać, że przyjęcia euro będzie niekorzystne z punktu widzenia 

ich interesów. Jednak również w tej grupie przeważyło nastawienie 

pozytywne. 

5)    Brak korzyści z przystąpienia Polski do unii monetarnej 

przedsiębiorstwa wiązały najczęściej z obawami o wzrost inflacji i 

szybką konwergencję cen do poziomu UE. Wśród przyczyn 

negatywnego nastawienia wymieniany był również wzrost konkurencji 

rynkowej i wzrost presji płacowej.  

6)    Wpływ na nastawienie przedsiębiorstw do przystąpienia do unii 

monetarnej miała też odległość siedziby firmy od zachodniej granicy 

kraju. Większe poparcie dla wprowadzenia euro deklarowały podmioty z 

regionów leżących na zachód od linii Wisły. Znacznie miała również 

wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą pracowników. 
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7)    Po wejściu Polski do strefy euro przedsiębiorstwa oczekują poprawy 

klimatu koniunktury, napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

poprawy dostępności do kapitału oraz obniżenia kosztów pozyskania 

kapitału. Skutki te były jednak rzadko brane pod uwagę przy ocenie 

wpływu przyjęcia euro na sytuację w przedsiębiorstwie. Najczęściej 

wskazywano na efekty krótkookresowe.    

8)    Eliminacja ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych rozliczeń 

EUR/PLN powinna przyspieszyć rozwój działalności eksportowej i 

importowej, w tym zwłaszcza w sektorze MSP. Efekt ten osiągnięty 

zostanie jednak w większym stopniu dzięki przedsiębiorstwom, które są 

już obecne na rynku UE i które planują zwiększyć swoje zaangażowanie 

na tym rynku, a w mniejszym stopniu, dzięki rozpoczęciu działalności 

eksportowej czy importowej przez małe firmy operujące na rynku 

krajowym lub handlujące z krajami spoza strefy euro.  

9)    Stopień poparcia dla wprowadzenia euro w Polsce w sektorze MSP, w 

tym głównie w małych firmach, może być niższy niż w sektorze dużych 

przedsiębiorstw. Wynika to, po pierwsze, z mniejszego zaangażowania 

małych firm w działalność eksportową i importową, jak i z obawy o 

nasilenie się presji konkurencyjnej i dalsze osłabienie pozycji rynkowej 

małych firm.   

 
WPROWADZENIE 

 

Kluczową rolę dla osiągnięcia przez Polskę wymiernych korzyści z przystąpienia 

do unii monetarnej będzie odgrywać stopień przygotowania sektora 

przedsiębiorstw do wymiany złotego na euro i umiejętność adaptacji w nowych 

warunkach, jakie tworzy unia walutowa. Elastyczność i otwartość na wyzwania, 

jakie daje pełne uczestnictwo w Unii Europejskiej pozwolą polskim firmom 

złagodzić trudności transformacji i w pełni wykorzystać otwierające się 

możliwości dalszego rozwoju. 
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Data przystąpienia Polski do strefy euro jest wciąż nieokreślona, mimo to 

Narodowy Bank Polski zwrócił się do przedsiębiorstw z pytaniami2 o 

oszacowanie skutków przyjęcia jednolitej waluty. Uzyskane wyniki pozwalają na 

stwierdzenie, że większość przedsiębiorstw uważa przyjęcie euro za korzystne z 

punktu widzenia ich własnych interesów. Zgodnie z oczekiwaniami, korzyści 

oczekują głównie przedsiębiorstwa posiadające rozliczenia w euro, a zatem 

przede wszystkim eksporterzy i importerzy prowadzący wymianę handlową z 

partnerami z państw należących do strefy euro. Przedsiębiorstwa nie rozliczające 

się w euro w większości przypadków nie potrafiły ocenić kierunku wpływu 

przyjęcia euro na swoją sytuację. Najmniejszą w próbie grupę utworzyły firmy 

negatywnie odnoszące się do przyjęcia wspólnej waluty. Najczęściej 

przedstawianym uzasadnieniem dla takiej oceny były obawy o wzrost inflacji. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie spodziewanych korzyści i kosztów 

wejścia przez Polskę do strefy euro z punktu widzenia sytuacji polskich 

przedsiębiorstw niefinansowych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów o 

charakterze krótkookresowym. 

Organizacja opracowania jest następująca. Rozdział 1 zawiera podsumowanie 

wyników badań na temat potencjalnych i rzeczywistych skutków przyjęcia euro 

przez kraje UE. Rozdział 2 zawiera wyniki badań ankietowych sektora 

przedsiębiorstw przeprowadzonych przez NBP. Rozdział 3 zawiera 

podsumowanie i konkluzje. 

 
1. CZEGO OCZEKIWANO, A CO RZECZYWIŚCIE SIĘ 

WYDARZYŁO W PAŃSTWACH, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO 
STREFY EURO? 

 

W literaturze wymienia się wiele potencjalnych efektów przyjęcia jednolitej 

waluty. Wciąż jednak trwa dyskusja na temat ich skali i stopnia zróżnicowania 

pomiędzy poszczególnymi gospodarkami. Do efektów bezpośrednio związanych 

z kondycją i otoczeniem ekonomicznym sektora przedsiębiorstw zaliczyć można 

zwłaszcza: 

                                                      
2 W grudniu 2007 r. 1188 przedsiębiorstw wzięło udział w ankiecie (formularz znajduje się w Załączniku 1) na temat 

potencjalnych skutków wejścia do strefy euro z punktu widzenia kosztów i korzyści sektora przedsiębiorstw. 
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    spadek kosztów transakcyjnych wymiany waluty krajowej na euro i 

spadek ryzyka kursowego w odniesieniu do transakcji rozliczanych w 

euro, 

    wzrost wymiany handlowej w obrębie strefy euro, tzw. intra-Eurozone 

trade,  

    poprawę dostępności do kapitału i spadek jego kosztu, będące efektem 

rozwoju i integracji rynku finansowego oraz 

    stabilizację cen, spowodowaną większą ich transparentnością i wzrostem 

konkurencji rynkowej.  

 

W czerwcu 2005 r. EBC zorganizował warsztaty pod hasłem „What effects is 

EMU having on the euro area and its member countries?”, których celem była 

prezentacja wyników badań oraz dyskusja na temat skutków przyjęcia euro przez 

kraje UE
3
. Prezentowane wnioski były w większości pozytywne; wskazywały 

one na istnienie korzyści z wprowadzenia euro dla krajów strefy euro. Jednak w 

przypadku takich obszarów, jak synchronizacja cykli koniunkturalnych, czy 

specjalizacja sektorowa, wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, nie udało się 

dotąd potwierdzić efektów wpływu utworzenia strefy euro. Uczestnicy 

warsztatów zgodzili się jednak, że na wiążące konkluzje było wciąż jeszcze zbyt 

wcześnie. 

Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów za przystąpieniem do strefy 

euro jest zmniejszenie ryzyka kursowego oraz obniżenie kosztów transakcyjnych 

rozliczeń walutowych. W przypadku sektora przedsiębiorstw niefinansowych 

wprowadzenie euro oznaczałoby więc zmniejszenie kosztu pozyskania kapitału 

(Bris i inni, 2004). Badania, które potwierdziły pozytywny wpływ przyjęcia 

jednolitej waluty na ograniczenie ryzyka kursowego i spadek ekspozycji na 

ryzyko walutowe w przedsiębiorstwach niefinansowych prowadzili m.in. 

Bartram i Karolyi (2003), Nguyen i inni (2006), oraz Capstaff i inni (2007). 

Nguyen i inni (2006) i Capstaff i inni (2007), udowodnili również związek 

                                                      
3 Wnioski z warsztatów zostały przedstawione w opracowaniu Mongelli i Vega z 2005 r. pt.:„What effects is EMU having on 

the euro area and its member countries? An overview”. 
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między wprowadzeniem euro a spadkiem wykorzystania derywatów. Nguyen i 

inni (2006) zauważyli przy tym, że choć skala (intensywność) wykorzystania 

derywatów po wejściu do strefy euro zmniejszyła się nie spadł udział 

przedsiębiorstw stosujących instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem 

kursowym. Capstaff i inni (2007) odnotowali zaś, że zmniejszenie intensywności 

wykorzystania  derywatów nie było proporcjonalne do redukcji ekspozycji na 

ryzyko walutowe. 

Liczne prowadzone prace potwierdziły, że zwiększenie integracji wewnątrz 

strefy euro istotnie spowodowało wzrost wymiany międzynarodowej w obrębie 

strefy euro. Skala tego wzrostu pozostaje jednak trudna do zmierzenia. Baldwin 

(2006) oszacował ją na 5% do 10%. Podobnych efektów spodziewali się Micco, 

Stein i Ordonez (2003). Bun i Klaassen (2002) w początkowej fazie integracji 

szacowali wzrost handlu na ok. 4%, a długim okresie na ok. 38%. Szacunki te 

pozostają daleko mniej optymistyczne niż pierwotnie sądził Rose (2000), który 

oczekiwał, że powstanie unii walutowej może nawet potroić handel między 

krajami członkowskimi.  

Motorem rozwoju handlu wewnątrz strefy euro powinien być zarówno wzrost 

sprzedaży zagranicznej w przedsiębiorstwach eksportujących, jak i zwiększenie 

liczby eksporterów (Baldwin i inni, 2005). Wzrost liczby przedsiębiorstw 

sprzedających na rynkach zagranicznych jest oczekiwany zwłaszcza w sektorze 

MSP, a więc w grupie, w której ryzyko kursowe i wysokie koszty działalności 

eksportowej najbardziej ograniczają tę działalność. Tak więc, mimo że w 

początkowej fazie transformacji korzyści z przyjęcia euro mogą być odczuwalne 

bardziej przez większe, eksportujące bądź importujące przedsiębiorstwa, to w 

dłuższym okresie korzyści mogą się pojawić również w sektorze MSP (ze 

względu na wejście małych przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe). 

Integracja rynku finansowego przyczynia się do zanikania barier wymiany i 

lepszej alokacji kapitału (Baele i inni, 2004). Efektem tego jest spadek kosztu 

kapitału, co z kolei sprzyja wzrostowi gospodarczemu, w tym wzrostowi 

nakładów na inwestycje. 

Powstanie strefy euro przyspieszyło proces integracji finansowej wewnątrz strefy 

euro. Stopień integracji nie jest jednak obecnie jednakowy w poszczególnych 

segmentach rynku. Baele i inni (2004) oraz Cappiello i inni (2006) potwierdzili, 
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że powstanie unii walutowej wpłynęło na rozwój rynku akcji i obligacji 

emitowanych przez sektor przedsiębiorstw. Baele i inni (2004) odnotował 

również proces integracji średnio- i długoterminowego segmentu rynku kredytów 

dla przedsiębiorstw, przy jednak znacznie niższej integracji segmentu kredytów 

krótkoterminowych. Zwraca się jednak uwagę, że proces integracji rynku 

finansowego jest nierównomierny – znacznie większy wśród dużych krajów.  

Uczestnictwo w strefie euro powinno w średnim okresie spowodować presję na 

spadek cen. Ujednolicenie waluty transakcji ułatwia bowiem porównanie cen, co 

zwiększa konkurencję rynkową i powoduje konwergencję cen do optymalnego 

poziomu (Angeloni i inni, 2006). Wzrost presji konkurencyjnej powinien zaś 

spowodować zmianę mechanizmu ustalania cen poprzez odstąpienie od stałej 

indeksacji cen. W efekcie uporczywość inflacji persistence of inflation powinna 

się zmniejszyć (tj. powinno nastąpić skrócenie czasu potrzebnego do powrotu 

inflacji do jej poziomu sprzed wystąpienia zakłócenia lub szoku). Ekonomiści nie 

potwierdzili jednak istotnego wpływu strefy euro na ograniczenie uporczywości 

inflacji, jak też na zmianę częstotliwości zmian cen (Angeloni i inni, 2006). 

Mimo że oficjalne statystyki tego nie potwierdzają, w społeczeństwie panuje 

przeświadczenie, że w początkowej fazie po wprowadzeniu euro inflacja rośnie. 

Powodem tego są m.in. działania spekulacyjne, zaokrąglanie cen w górę oraz 

próba przerzucenia na konsumentów kosztów operacji wprowadzenia jednolitej 

waluty. Z badań ankietowych Komisji Europejskiej
4
 wynika, że wzrost inflacji 

po przyjęciu euro jest jednym ze skutków, który budzi największe obawy i 

kontrowersje wśród Polaków. Stanowi on również jedną z przyczyn sceptycyzmu 

polskich przedsiębiorstw wobec przystąpienia do strefy euro.   

Z punktu widzenia wpływu na sytuację i działalność sektora przedsiębiorstw 

ważnym, choć jednorazowym kosztem wprowadzenia euro (one-off costs of euro 

adoption) są wydatki związane z dostosowaniem systemów informatycznych i 

księgowych, utrzymywaniem podwójnych cen przez pewien okres oraz 

przeszkoleniem ludzi. Szacunki tych kosztów różnią się w poszczególnych 

krajach – stanowią one od 0,3% do 1,3% PKB
5
. Wyższe koszty w relacji do 

własnych obrotów ponosi sektor MSP, a niższe - duże przedsiębiorstwa. Wynika 

to z efektów skali i znacznych różnic w wielkości zaplecza kadrowego pomiędzy 

                                                      
4 Por. Flash Eurobarometer, European Commission, „Introduction of the euro in the new member states” Euro barometer. 

Analytical report.”, XI 2007 

5 Por. “The effects of euro adoption on the Slovak economy”, 2006, NBS, str. 28 
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obiema grupami. Poniesienie tego rodzaju kosztów będzie zjawiskiem 

jednorazowym i nie powinno, zgodnie z ocenami samych zainteresowanych, 

sprawić przedsiębiorcom większych problemów.  

 

2. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH SEKTORA POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH 

2.1. INFORMACJE O PRÓBIE 

 

Narodowy Bank Polski prowadzi badania ankietowe sektora przedsiębiorstw 

niefinansowych od 1995 r. W ramach tych badań raz w roku respondenci 

wypełniają ankietę roczną AR NBP. Porusza ona szereg zagadnień istotnych z 

punktu widzenia oceny sytuacji przedsiębiorstw, zwłaszcza obszarów 

wzajemnego oddziaływania polityki pieniężnej i sfery realnej. Od 1997 r.  

przedsiębiorcy biorą udział również w szybkim monitoringu SM NBP, który 

koncentruje się na badaniu stanu i prognoz koniunktury. Badania SM NBP 

prowadzone są z częstotliwością kwartalną.  

W grudniu 2007 r. przedsiębiorstwom przesłano specjalnie przygotowaną 

ankietę, dotyczącą skutków wejścia Polski do strefy euro (formularz z pytaniami 

znajduje się w Załączniku 1). Wyniki badania stały się głównym źródłem 

informacji dla niniejszego opracowania. Ankietę wypełniło 1188 przedsiębiorstw 

z terenu całego kraju. Liczebność próby była wyższa niż w badaniach SM NBP i 

AR NBP (w ostatnim szybkim monitoringu wzięły udział 882 przedsiębiorstwa, 

natomiast w ankiecie rocznej 731 firm), co wynikało z celowego zwiększenia 

liczby małych przedsiębiorstw (do 49 pracowników). Przesłanką do poszerzenia 

próby były oczekiwane różnice w wynikach między sektorem MSP i dużymi 

podmiotami. Trzeba jednak podkreślić, że reprezentacja mikroprzedsiębiorstw 

(do 9 pracowników) w badaniu była relatywnie niska i nie pozwoliła na 

sporządzenie odrębnych analiz dla tej grupy.   

Strukturę próby prezentuje Tabela 1. W początkowym okresie w badaniach 

ankietowych sektora przedsiębiorstw uczestniczyły największe firmy z 

poszczególnych regionów. Od 2000 r. do próby zaczęto włączać również 



II KOSZTY DOSTOSOWAWCZE ORAZ KORZYŚCI Z WPROWADZENIA EURO DLA SEKTORA 

PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH. CZEGO OCZEKUJĄ POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA PO 

PRZYSTĄPIENIU DO STREFY EURO? 

 106 

mniejsze firmy, starając się jednocześnie poprawić jej reprezentatywność. W 

próbie wciąż widoczna jest nadreprezentacja eksporterów.   

Ze względu na niewielką liczbę pytań, jaką mogła zawierać ankieta, jako jej 

uzupełnienie wykorzystano wyniki badań ankietowych SM NBP i AR NBP oraz 

dane jednostkowe ze sprawozdań o przychodach i kosztach i wyniku finansowym 

F-01/I-01 GUS
6
. Szczególnie przydatne okazały się dane z AR NBP 

przeprowadzonej w okresie kwiecień-maj 2007 r. w zakresie struktury rozliczeń 

w walutach obcych i sposobów zabezpieczania się przedsiębiorstw przed 

ryzykiem kursowym
7
. 

Tabela 1. Struktura próby 
 

Klasa liczebność udział (w %) 

Próba 1188 100,0 

klasa wg wielkości zatrudnienia liczebność udział 

do 49 osób 450 37,9 

      w tym poniżej 10 osób 60 5,1 

50 – 249 osób 354 29,8 

250 i więcej osób 384 32,3 

      w tym powyżej 1999 osób 38 3,2 

sekcja PKD liczebność udział 

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo 11 0,9 

górnictwo i kopalnictwo 12 1,0 

przetwórstwo przemysłowe  530 44,6 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, wodę  

48 4,0 

budownictwo 95 8,0 

handel 283 23,8 

hotele i restauracje 27 2,3 

transport, gospodarka magazynowa i łączność 72 6,1 

obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z 
powadzeniem działalności gospodarczej 

82 6,9 

pozostałe usługi 28 2,4 

rozliczenia w euro liczebność udział 

firma systematycznie wykazuje  
rozliczenia w euro  

618 52,0 

firma incydentalnie wykazuje  
rozliczenia w euro 

195 16,4 

firma nie ma rozliczeń w euro 302 25,4 

brak odpowiedzi 73 6,2 

 
 

 

                                                      
6 Obowiązek sprawozdawczy w zakresie formularza F-01/I-01 dotyczy przedsiębiorstwach niefinansowych 

zatrudniających ponad 49 osób. W III kw. 2007 r. (ostatnie dostępne dane) takich przedsiębiorstw było w sumie ponad 

16,3 tys. 

7 Formularz AR NBP znajduje się w Załączniku 2 
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2.2. WYNIKI BADAŃ 

 

Pytania zadane przedsiębiorcom w ankiecie nt. skutków wejścia do strefy euro 

dotyczyły oceny skutków tego historycznego przedsięwzięcia przede wszystkim 

z punktu widzenia interesów sektora przedsiębiorstw. Respondenci wypowiadali 

się zatem nt. zagadnień im bliskich, o których z natury rzeczy wiedzą najwięcej. 

Takie podejście miało na celu zwiększenie wiarygodności prognoz, ujemną 

stroną takiego podejścia było ograniczenie zakresu uzyskanych informacji. 

 

2.2.1. Nastawienie przedsiębiorstw do przyjęcia euro 

 

W ocenie 50,4% respondentów wejście do strefy euro powinno być korzystne z 

punktu widzenia ich interesów (por. Rysunek 1 i Tabela 7). Swój optymizm 

firmy tłumaczą przede wszystkim eliminacją ryzyka kursowego oraz 

zmniejszeniem kosztów wymiany walutowej – tak wyjaśniało swoje pozytywne 

nastawienie do euro ponad 70% firm
8
 (w tym eliminacje ryzyka kursowego 

wymieniło 62,6%, a spadek kosztów transakcyjnych 16,4% firm – por. Rysunek 

2). Znacznie rzadziej wymieniane były inne korzyści, w tym uproszczenie 

wymiany handlowej (25% przedsiębiorstw, 12,6% próby), poprawa dostępności 

do kapitału i/lub spadek kosztów kapitału (ponad 7% firm, 3,5% próby), czy 

pojawienie się nowych rynków zbytu (4% firm, 2,4% próby).  

                                                      
8 Wyniki te pochodzą z analizy pytania otwartego. Przedsiębiorcy opisując powody, dla których uważają przyjęcie euro za 

korzystne bądź niekorzystne z punktu widzenia swoich interesów często wymieniali zarówno ograniczenie ryzyka 

kursowego, jak spadek kosztów transakcji w euro. M.in. również z tego powodu oba te skutki zostały połączone i 

pokazane wspólnie. 
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Rysunek 1. Nastawienie przedsiębiorstw do przyjęcia euro 
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Najmniejszą grupę w próbie – 6,9% stanowiły przedsiębiorstwa oczekujące, że 

przyjęcie euro przyniesie negatywne skutki z punktu widzenia ich sytuacji. Takie 

opinie wynikały głównie z przekonania, że po wejściu Polski do strefy euro 

nastąpi wzrost inflacji (38% opinii, 2,6% próby). Negatywne nastawienie było 

spowodowane ponadto obawami o zwiększenie konkurencji na rynku (15% 

opinii, 1% próby) oraz zagrożeniem pojawienia się lub nasilenia się presji 

płacowej (11% opinii, 0,9% próby).  

Rysunek 2. Przyczyny nastawienia przedsiębiorstw do przyjęcia 
euro (uwaga, wiersze nie sumują się do 100%)  
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Euro niekorzystne dla interesów przedsiębiorstwa 
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Wielu przedsiębiorców w próbie (34,8%) w chwili wypełniania ankiety nie miało 

wyrobionego zdania na temat wpływu wprowadzenia euro na ich sytuację 

ekonomiczną, względnie wpływ ten uważało za neutralny. Niektórzy respondenci 

mogli obawiać się ujawniania własnych poglądów, postrzegając takie deklaracje 

za zajęcie stanowiska w sporze politycznym. Większość firm, które nie potrafiły 

ocenić kierunku wpływu wejścia do strefy euro na sytuację firmy nie 

dokonywało rozliczeń w euro lub rozliczało się w tej walucie tylko 

incydentalnie
9
.   

Posiadanie rozliczeń w euro było czynnikiem bardzo silnie różnicującym 

nastawienie przedsiębiorstw do przyjęcia wspólnej waluty (por. Rysunek 3). 

Zależność ta wydaje się w pełni zrozumiała, bowiem eliminacja ryzyka 

kursowego i spadek kosztów wymiany dewizowej stanowią nie tylko pewne, ale i 

stosunkowo łatwo policzalne skutki wprowadzenia euro, podczas gdy inne 

oczekiwane korzyści są znacznie trudniej mierzalne, a ich wystąpienie obarczone 

dużą dozą niepewności, co do skali i czasu realizacji. Przedsiębiorstwa nie 

posiadające rozliczeń w euro, a więc działające na rynku krajowym lub 

rozliczające się w innych walutach niż euro, znacznie częściej niż firmy, które 

takie rozliczenia posiadają (ośmiokrotnie częściej) informowały, że wejście do 

unii monetarnej może być niekorzystne z punktu widzenia ich sytuacji. Jednak 

również wśród przedsiębiorstw nie rozliczających się w euro przeważyło 

nastawienie pozytywne do przyjęcia wspólnej waluty. 

                                                      
9 Przedsiębiorstwa systematycznie rozliczające się w euro to firmy posiadające nominowane w euro transakcje handlowe 

i/lub finansowe z przedsiębiorstwami ze strefy euro lub też (rzadziej) z podmiotami spoza strefy euro (w tym podmiotami 

krajowymi). W dużym przybliżeniu można uznać, że firmy systematycznie rozliczające się w euro to eksporterzy i 

importerzy sprzedający swoje produkty i usługi oraz dokonujący zakupów w obrębie strefy euro, podczas gdy pozostałe 

przedsiębiorstwa to firmy zorientowane na rynek krajowy. 
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Rysunek 3. Wpływ posiadania rozliczeń w euro na nastawienie 
przedsiębiorstw do przyjęcia euro 
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Wyniki podane w części A Tabela 7 (załącznik 3 Aneks statystyczny) sugerują, 

że czynnikami wpływającymi na nastawienie przedsiębiorstw były również: 

wielkość firmy oraz rodzaj wykonywanej działalności. Duże firmy częściej niż 

małe uznały wejście do strefy euro za korzystne z punktu widzenia ich interesów. 

Jeśli chodzi o przekrój branżowy, to najbardziej pozytywnie do euro nastawione 

były firmy z sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” i transport, a najmniej: 

„Górnictwo i kopalnictwo”, energetyka i niektóre branże usługowe. 

Uwzględnienie faktu posiadania rozliczeń w euro powoduje jednak, że różnice w 

nastawieniu w obu tych klasyfikacjach zmniejszają się (por. część B Tabela 7). 
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W obu przypadkach wynikają one w dużej mierze z różnic w częstotliwości 

rozliczania się w euro, jakie istnieją między poszczególnymi klasami. I tak, w 

małych firmach (do 49 osób) systematycznie rozlicza się w euro niespełna 40% 

grupy, zaś w dużych podmiotach (pow. 249 osób) – prawie 65%. Jeśli chodzi o 

przekrój branżowy, to w sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” systematyczne 

rozliczenia w euro ma 72% firm, a w transporcie 61% (są to dwie sekcje z 

najwyższym odsetkiem firm rozliczających się w euro), zaś w sekcji 

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” jest to 

zaledwie 8% przedsiębiorstw, a w sekcji „Hotele i restauracje” – 22%.  

Generalnie, wśród przedsiębiorstw systematycznie rozliczających się w euro, 

niezależnie od branży i wielkości zatrudnienia, ocena wpływu przyjęcia euro na 

sytuację firm była w przeważającej większości korzystna. 

Po wyeliminowaniu z próby przedsiębiorstw systematycznie rozliczających się w 

euro oraz podmiotów nie posiadających opinii na temat wpływu przyjęcia euro 

na ich sytuację rozkład odpowiedzi w branżach okazał się być dość zbliżony
10

 

(por. Rysunek 4). Poza górnictwem i energetyką odsetek firm nastawionych 

pozytywnie był w pozostałych branżach wyraźnie wyższy niż odsetek firm 

nastawionych negatywnie. Wyjątek stanowiła sekcja „Górnictwo i kopalnictwo”, 

z całkowitym brakiem poparcia dla euro (tu jednak wnioskowanie jest 

ograniczone, bo liczebność tej grupy jest bardzo mała). Pewien wyjątek 

stanowiły też firmy z sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę”, które w całości oceniły przyjęcie euro za korzystne z 

punktu widzenia własnych interesów. Różnice pojawiły się w klasyfikacji wg 

wielkości zatrudnienia. Stopień poparcia dla euro okazał się w grupie małych 

przedsiębiorstw (do 49 zatrudnionych) niższy niż w dużych przedsiębiorstwach. 

 
 

 

 

 

                                                      
10 Trzeba tu jednak zwrócić uwagę, że po eliminacji przedsiębiorstw rozliczających się w euro liczebność branż znacząco 

się zmniejszyła. 
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Rysunek 4. Nastawienie przedsiębiorstw do przyjęcia euro w 
klasach wielkości zatrudnienia i w sekcjach PKD. Podgrupa 
przedsiębiorstw nie rozliczających się systematycznie w euro i 
posiadających wyrobioną opinię na temat wpływu strefy euro na 
ich sytuację 
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Ciekawych informacji dostarcza analiza nastawienia przedsiębiorstw do 

przyjęcia euro w układzie regionalnym (por. Rysunek 5). Po pierwsze, podobnie 

jak w przypadku analizy branżowej, w grupie firm systematycznie rozliczających 

się w euro przeważająca większość respondentów uznała wejście do strefy euro 

za korzystne, i było to obserwowane niezależnie od regionu. Po drugie, w 

firmach działających na rynku krajowym lub posiadających zagraniczne kontakty 

handlowe, ale nie rozliczających się w euro, nastawienie do przyjęcia wspólnej 

waluty w poszczególnych województwach różniło się. Widoczne jest, że 

wschodnia część kraju, ale z pominięciem województwa podlaskiego
11

, 

                                                      
11 Dane F-01/I-01 pokazują, że województwo podlaskie odznacza się najniższym na tle kraju odsetkiem eksporterów i 

importerów, najniższym udziałem firm z kapitałem zagranicznym oraz najniższym udziałem eksportu w relacji do 
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odznaczała się niższym stopniem poparcia dla wejścia do strefy euro niż część 

zachodnia. Region południowo-zachodni i województwo łódzkie deklarowały 

najwyższe poparcie w próbie. Można wręcz zauważyć, że linia poparcia dla euro 

przechodziła prawie przez środek Polski i dzieliła ją na nastawiony bardziej 

pozytywnie zachód i nastawione mniej pozytywnie województwa leżące we 

wschodniej części kraju.   

Rysunek 5. Nastawienie przedsiębiorstw do przyjęcia euro w 
podziale na województwa. Podgrupa przedsiębiorstw nie 
rozliczających się w euro systematycznie (firmy skoncentrowane 
na rynku krajowym). Na rysunku wskaźniki skonstruowane jako 
różnica sald między nastawieniem korzystnym i niekorzystnym 
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O pozytywnym nastawieniu przedsiębiorstw do przyjęcia euro świadczy również 

analiza odpowiedzi na pytanie o poprawę koniunktury (wzrost gospodarczy) po 

wejściu Polski do strefy euro – 46% firm oczekuje takiej poprawy, a zdaniem 

znacznie mniejszej grupy bo 20% firm wprowadzenie euro nie spowoduje 

poprawy sytuacji. Pozostałe przedsiębiorstwa nie miały opinii na ten temat. 

Trzeba jednak podkreślić, że wśród przedsiębiorstw, które oczekują poprawy 

koniunktury po wejściu do strefy euro znalazło się ledwie kilka firm, dla których 

było to powodem pozytywnego nastawienia do przyjęcia euro. 

                                                                                                                                    
przychodów. Mimo to firmy z tego regionu osiągają obecnie średnio jedne z lepszych wyników finansowych, mierzonych 

wskaźnikiem rentowności obrotu i odsetkiem firm zyskownych, zarówno w relacji do pozostałych województw ze 

wschodniej części kraju, jak też w relacji do całego kraju. Jest to zatem region z dużym potencjałem rozwoju. 
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Oceny respondentów odnośnie wpływu wprowadzenia euro w Polsce na ich 

sytuację były zatem związane głównie ze skutkami o charakterze bezpośrednim, 

a nawet natychmiastowym: eliminacją ryzyka kursowego, spadkiem kosztów 

transakcyjnych rozliczeń PLN/EUR oraz oczekiwanym wzrostem cen. Niewielu 

spośród badanych przedsiębiorców swoje opinie wiązało z długookresowymi 

efektami przebywania w strefie euro. Wiedza na temat skutków wprowadzenia 

jednolitej waluty jest wciąż w Polsce niezbyt duża, a ze względu na nieznaną 

datę przystąpienia Polski do strefy euro przedsiębiorcy mogą nie dostrzegać 

jeszcze potrzeby przeanalizowania możliwych scenariuszy rozwoju. Stąd m.in. 

duża grupa respondentów nie potrafiących ocenić, jakie skutki będzie miało 

wprowadzenie euro na ich sytuację. 

 

2.2.2. Oczekiwane korzyści – spadek ryzyka kursowego i kosztów 

transakcyjnych wymiany PLN/EUR  

 

Zmniejszenie ryzyka kursowego oraz w mniejszym stopniu spadek kosztów 

związanych z posiadaniem rozliczeń w euro należą do korzyści, które mają 

decydujące znacznie dla pozytywnego nastawienia do przyjęcia wspólnej waluty. 

Poniżej dokonano próby oszacowania tych kosztów w polskich 

przedsiębiorstwach niefinansowych. 

Z danych z Tabeli 1 wynika, że rozliczenia w euro posiada w sumie 68% 

przedsiębiorstw (ponad połowa próby rozlicza się często, 16% incydentalnie). 

Odsetek ten jest niższy w małych przedsiębiorstwach, a wyższy w dużych (w 

jednostkach zatrudniających poniżej 49 osób wynosi on 56%, w firmach 

zatrudniających ponad 249 osób – 78%).  

Ankietowane przedsiębiorstwa dokonały kalkulacji kosztów transakcyjnych za 

punkt odniesienia przyjmując swoje obroty roczne (por. Tabela 3 i Tabela 4). 

Większość firm rozliczających się w euro (31% próby) oceniła, że koszty 

transakcyjne stanowią nie więcej niż 0,1% ich obrotów. W przypadku małych 

przedsiębiorstw koszty te były oceniane jako nieco wyższe niż w dużych 

przedsiębiorstwach, ale małe przedsiębiorstwa rzadziej też wykazywały 
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posiadanie rozliczeń w euro. Dla całej próby przeciętny udział kosztów 

transakcyjnych w relacji do obrotów wyniósł 0,18%.   

Przedsiębiorstwa skalkulowały również koszty ponoszone z tytułu zakupu 

instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym oraz z tytułu 

ujemnych różnic kursowych powstających na skutek niekorzystnych zmian kursu 

walutowego. Większość przedsiębiorstw w próbie nie wykazała takich kosztów. 

Wykorzystanie instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym jest 

bowiem stosunkowo niskie w sektorze przedsiębiorstw – w próbie zabezpiecza 

się 44% firm wykazujących rozliczenia w walutach obcych
12

. Zdecydowanie 

częściej zabezpieczają się duże przedsiębiorstwa (w grupie największych firm, z 

zatrudnieniem powyżej 1999 osób, zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym 

76% przedsiębiorstw). Większość respondentów ponoszących koszty zakupu 

derywatów i/lub koszty ujemnych różnic kursowych oceniła je na 

nieprzekraczające 0,5% obrotów. W grupie przedsiębiorstw systematycznie 

rozliczających się w euro nie odnotowano większych różnic w ocenie tych 

kosztów między sektorem MSP a dużymi przedsiębiorstwami. Dla całej próby 

przeciętny udział kosztów derywatów i ujemnych różnic kursowych w relacji do 

obrotów rocznych wyniósł 0,17%. 

Ramka 1. Waluty rozliczeń13 
 

Rozliczenia w euro wykazało w próbie 91% eksporterów (była to jedyna – dla 

32% eksporterów, bądź jedna z kilku walut – dla pozostałych 68% firm, w 

których przedsiębiorstwo rozliczało operacje sprzedaży poza granicami Polski) - 

por. Tabela 2. Średni udział wpływów nominowanych w euro w sumie wpływów 

z tytułu eksportu wyniósł 63%, a ważony wielkością przychodów z eksportu - 

51%. Sprzedaż zagraniczną przedsiębiorstwa rozliczały ponadto w dolarach, w 

złotych i funtach. Rozliczanie eksportu w innych walutach przedsiębiorcy 

deklarowali incydentalnie. Znacząca większość firm rozliczała w euro również 

import - 91% importerów. Dolarowe rozliczenia w imporcie deklarowało 43% 

firm, jednak ze względu na wysokie jednostkowe transakcje rozliczane w 

dolarach, udział zakupów w tej walucie w sumie zakupów z importu ważony 

                                                      
12 Na podstawie wyników ankiety rocznej AR NBP za 2006 r. 
13 Wyniki ankiety rocznej AR NBP za 2006 r., na próbie 731 przedsiębiorstw, formularz w Załączniku 2. 
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wielkością importu wyniósł 48,5%, wobec znacznie niższego 21% udziału 

importu rozliczanego w euro. Najważniejszą walutą rozliczeń dla kredytu 

pozostawał złoty – 68% firm wykazało, że kredyt nominowany jest w PLN, a 

49% przedsiębiorstw zadeklarowało posiadanie kredytu nominowanego w euro. 

Tabela 2. Waluty rozliczeń transakcji. Odsetek przedsiębiorstw 
posiadających rozliczenia w wymienionych walutach oraz  średnia 
udziału transakcji w danej walucie w sumie przeprowadzonych 
transakcji (uwaga, wiersze nie sumują się do 100%) 
 

odsetek firm 
posiadających 
rozliczenia w danej 
walucie 

euro dolar PLN GBP CHF JPY inne 

eksport (podgrupa 

eksporterów) 
90,6 41,1 32,8 13,1 2,0 0,7 2,7 

eksport w całości 
rozliczany w danej 
walucie (podgrupa 
eksporterów) 

32,3 3,0 5,4 0 0 0 0,25 

import (podgrupa 

importerów) 
90,8 43,4 29,9 12,3 8,2 1,7 1,5 

import w całości 
rozliczany w danej 
walucie (podgrupa 
importerów) 

26,4 1,5 4,9 0 0 0 0 

kredyt (podgrupa 

kredytobiorców) 
48,8 9,8 67,8 0 5,4 0,5 1,0 

kredyt w całości 
rozliczany w danej 
walucie (podgrupa 
kredytobiorców) 

10,1 1,5 17,5 0 0,25 0 0,5 

udział transakcji w 
danej walucie  
w sumie transakcji 
(średnia) 

euro dolar PLN GBP CHF JPY inne 

eksport 62,7 16,3 19,2 2,0 0,1 0,2 2,5 

eksport ważony 

wielkością sprzedaży 
50,8 41,4 6,7 1,5 0,02 0,00 0,7 

import 60,3 14,6 17,7 1,3 0,5 0,1 0,9 

import ważony 

wielkością zakupów 
21,2 48,5 29,9 0,4 0,1 0,1 0,1 

 
 

 

Ostatecznie, suma wszystkich kosztów związanych z faktem rozliczania się w 

euro (tj. kosztów transakcyjnych, derywatów i ujemnych różnic kursowych) 

wyniosła 0,34% obrotów ankietowanych przedsiębiorstw. W podgrupie 

respondentów wykazujących stałe bądź sporadyczne rozliczenia w euro koszty 

stanowiły 0,46% obrotów. 
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Tabela 3. Koszty prowadzonych przez przedsiębiorstwo transakcji 
dewizowych - udział kosztów transakcyjnych i administracyjnych 
poniesionych w ciągu roku w relacji do rocznych obrotów 
przedsiębiorstwa (wiersze sumują się do 100%) 
 

  
brak 

kosztów 
do 0,1%  0,1-0,5%  0,5-1%  

ponad 
1%  

trudno 
ocenić 

brak 
odpow.  

próba 23,6 31,1 11,8 4,3 5,0 13,4 10,9 

firma systematycznie wykazuje  
rozliczenia w euro  

6,2 41,8 19,1 8,1 8,6 13,4 2,9 

firma incydentalnie wykazuje  
rozliczenia w euro 

26,2 46,2 6,7 0,5 1,5 16,9 2,1 

firma nie ma rozliczeń w euro 61,6 7,0 2,3 0,0 1,0 13,3 14,9 

firmy systematycznie wykazujące 
rozliczenia w euro        

do 49 osób 4,5 42,9 20,9 10,7 10,2 10,7 0,0 

50 – 249 osób 6,8 42,2 17,2 6,8 9,4 13,5 4,2 

250 i więcej osób 6,8 40,6 19,3 7,2 6,8 15,3 4,0 

 
 

 

Odsetek firm wykazujących rozliczenia w euro jest nieco wyższy w próbie niż w 

populacji przedsiębiorstw. Różnice pojawiają się zwłaszcza w sektorze MSP. W 

próbie wyższy jest bowiem odsetek eksporterów i importerów – przedsiębiorstwa 

zajmujące się eksportem i/lub importem (bez względu na walutę rozliczeń) 

stanowią ok. 59% populacji F-01/I-01 GUS. Dodatkowy problem, przy kalkulacji 

kosztów, stanowi brak informacji nt. wykorzystania kredytów nominowanych w 

walutach obcych oraz waluty rozliczeń transakcji handlowych w 

sprawozdawczości F-01/I-01 GUS. Ponieważ analiza danych ankietowych
14

 

pokazała, że kredytobiorcy wykorzystujący kredyt dewizowy w większości 

należą do grupy eksporterów lub/i importerów (88% z nich), ostatecznie 

końcowe wyliczenia kosztów związanych z posiadaniem rozliczeń w euro 

przeprowadzono przy założeniu, że wszystkie rozliczenia w euro są realizowane 

przez grupę eksporterów-importerów, i wyłącznie ta grupa firm ponosi koszty 

związane z posiadaniem takich rozliczeń. Przy takich założeniach, dla populacji 

dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 49 osób (F-01/I-01 GUS) 

wprowadzenie euro pozwoliłoby na obniżenie kosztów rzędu 5,5 mld PLN
15

 w 

skali roku. 

                                                      
14 Na podstawie wyników ankiety rocznej AR NBP za 2006 r. 

15 Dane szacunkowe dla 2007 r. Sposób wyliczenia: przyjęto, że rozliczenia w euro ma 91% podgrupy eksporterów i 

importerów F-01/I-01 (EXIM). Grupa EXIM w 2006 r. uzyskała 1.171 mld PLN obrotów. Dynamika wzrostu obrotów w 2007 

r. dla całej populacji przedsiębiorstw wyniosła 14,6% r/r, na tej podstawie założono, że w całym 2007 r. obroty EXIM 

wyniosły 1.342 mld PLN.  
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Tabela 4. Koszty prowadzonych przez przedsiębiorstwo transakcji 
dewizowych - udział kosztów instrumentów zabezpieczających 
przed ryzykiem dewizowym wraz z kosztami wynikającymi z 
niekorzystnych dla przedsiębiorstwa zmian kursu poniesionymi w 
ciągu roku w relacji do rocznych obrotów przedsiębiorstwa 

(wiersze sumują się do 100%)   

 

  
brak 

kosztów 
do 0,1%  0,1-0,5%  0,5-1%  

ponad 
1%  

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi  

próba 43,4 11,2 8,2 3,5 5,8 15,2 12,8 

firma systematycznie wykazuje  
rozliczenia w euro  

32,4 15,2 13,6 6,0 10,5 16,8 5,5 

firma incydentalnie wykazuje  
rozliczenia w euro 

59,0 14,4 4,6 2,1 0,5 14,9 4,6 

firma nie ma rozliczeń w euro 64,6 3,3 0,7 0,3 1,0 14,6 15,6 

firmy systematycznie wykazujące 
rozliczenia w euro        

do 49 osób 32,2 13,6 14,7 6,2 11,3 19,8 2,3 

50 – 249 osób 33,9 15,1 12,0 5,2 9,9 14,6 9,4 

250 i więcej osób 31,3 16,5 14,1 6,4 10,4 16,5 4,8 

 
 

 

2.2.3. Oczekiwane korzyści – wzrost wymiany handlowej w strefie 

euro 

 

W całym okresie potransformacyjnym w sektorze przedsiębiorstw obserwuje się 

wzrost liczby eksporterów oraz wzrost udziału eksportu w przychodach firm 

(por. Tabela 5). Od 2000 r., z wyłączeniem 2005 r., w którym pojawił się silny 

efekt bazy, dynamika eksportu pozostawała wyższa niż dynamika sprzedaży na 

kraj. Trzeba też zaznaczyć, że akcesja Polski do UE była czynnikiem 

akcelerującym liczebność grupy eksporterów.  

Dane z Tabeli 5 pokazują, że firmy z sektora MSP rzadziej eksportują i importują 

niż duże przedsiębiorstwa. Usunięcie barier eksportowych (spadek kosztów 

eksportu, spadek ryzyka kursowego, uproszczenie procedur) powinno ułatwić 

wejście małych firm na rynki zagraniczne.  
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Tabela 5. Odsetek eksporterów i importerów oraz udział eksportu 
w sprzedaży w populacji przedsiębiorstw F-01/I-01 GUS. Dane dla 
sekcji „Przetwórstwo przemysłowe” 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

odsetek 
eksporterów 

firmy 
zatrudniające: 
powyżej 49 osób 

67,1 67,7 69,4 67,0 69,3 73,0 74,5 77,0 

od 10 do 49 osób b.d. b.d. b.d. 38,7 41,3 42,0 44,0 46,8 

udział eksportu w sprzedaży  21,9 26,0 28,2 31,6 35,7 37,2 38,1 39,8 

odsetek importerów 

firmy 
zatrudniające: 
powyżej 49 osób 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 65,7 66,5 

od 10 do 49 osób b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 36,2 36,8 

  

Źródło: obliczenia własne na podstawie F-01/I-01 GUS 

 
Rysunek 6. Wskaźniki prognoz eksportu a posiadanie rozliczeń w 
euro (wskaźniki skonstruowane jako różnica sald między 
nastawieniem korzystnym i niekorzystnym) systematycznie, 
incydentalnie – firmy rozliczające się w euro systematycznie lub 
incydentalnie; nie – brak rozliczeń w euro 
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Oczekiwania przedsiębiorców okazały się umiarkowanie optymistyczne. Wzrost 

sprzedaży na eksport po przystąpieniu do strefy euro planuje 39% respondentów 

w próbie, w tym 10,8% firm taki wzrost uważa za zjawisko pewne (por. Tabela 

9). Zwiększać eksport zamierzają przede wszystkim przedsiębiorstwa, które już 

dziś obecne są na rynkach międzynarodowych (por. Rysunek 6), co w części 

tłumaczyć można typowo lokalnym charakterem działalności niektórych 

przedsiębiorstw. 

Kluczowe dla prognoz sprzedaży eksportowej jest porównanie oczekiwań sektora 

MSP i sektora dużych przedsiębiorstw. W podgrupie przedsiębiorstw 

wykazujących systematyczne rozliczenia w euro – 56% małych firm zamierza 

zwiększyć eksport, wobec 48% w przypadku firm dużych; w pozostałych 
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przedsiębiorstwach (nie rozliczających się systematycznie w euro) różnice 

między małymi i dużymi podmiotami były również widoczne i wyniosły 

odpowiednio: 31% i 21%. Różnice te sugerują, że rozwój handlu zagranicznego 

może w istocie być związany z aktywizacją sektora MSP (por. Rysunek 7). 

Rysunek 7. Wskaźniki prognoz eksportu w klasach wg wielkości 
zatrudnienia (wskaźniki skonstruowane jako różnica sald między 
nastawieniem korzystnym i niekorzystnym) 
 

Firmy systematycznie rozliczające się w euro 

17,3

39,9

9,2
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do 49
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pow. 249
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Zainteresowanie zwiększeniem sprzedaży na eksport w przypadku firm już 

obecnych na rynkach UE wyrażają najczęściej jednostki handlowe i transportowe 

(por. Rysunek 8). W grupie firm operujących wyłącznie na rynku krajowym 

zainteresowanie wejściem na rynek UE zgłaszały zaś najczęściej 

przedsiębiorstwa przetwórcze. Wyniki te mogą oznaczać, że jeśli chodzi o 

segment usług, to tam gdzie istnieje możliwość eksportu i ta możliwość została 

już przez przedsiębiorstwa wykorzystana, obniżenie ryzyka kursowego i kosztów 

transakcyjnych eksportu, będące skutkiem wejścia do strefy euro, zachęciłoby 

przedsiębiorstwa do dalszego zwiększenia sprzedaży eksportowej. W przemyśle 

ten efekt byłby już znacznie słabszy. Jednak jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa 

działające obecnie wyłącznie na rynku krajowym, to właśnie firmy przetwórcze 

skorzystałyby z wprowadzenia euro bardziej niż inne sekcje, otwierając się na 
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rynki UE. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że odsetek takich firm w przetwórstwie 

jest w sumie niewielki i wynosi 26%.  

Rysunek 8. Wskaźniki prognoz eksportu w sekcjach PD 
(wskaźniki skonstruowane jako różnica sald między nastawieniem 
korzystnym i niekorzystnym) 
 

Firmy systematycznie rozliczające się w euro 
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Przedsiębiorstwa oceniły również potencjalny wzrost dóbr i usług pochodzących 

z importu po wejściu do strefy euro. Odsetek respondentów planujących 

zwiększyć import okazał się niższy niż odsetek firm planujących zwiększyć 

sprzedaż na eksport – wzrostu importu spodziewa się ponad 35% firm. W grupie 

dużych przedsiębiorstw odsetek respondentów planujących zwiększyć import jest 

wyraźnie niższy niż odsetek firm nie planujących go zwiększać. Znacznie 

większe zainteresowanie zwiększeniem importu wykazały małe przedsiębiorstwa 

(do 49 zatrudnionych), w tym głównie firmy, które już dziś często rozliczają w 

euro, a wśród sekcji PKD – firmy handlowe i sekcja „Hotele i restauracje”.  
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Przy obecnym bardzo korzystnym dla importerów kursie EUR/PLN wydaje się, 

że wiele przedsiębiorstw mogło już w pełni wykorzystać tę drogę zaopatrzenia, o 

czym świadczy m.in. wysoka dynamika importu i rosnący odsetek importerów. 

Przedsiębiorstwa te mogą więc obecnie nie czuć potrzeby dalszego zwiększania 

zakupów dóbr i usług importowanych. Respondenci mogą też obawiać się, że po 

wejściu do strefy euro pogorszą się korzystne warunki importu, jakie obecnie 

tworzy aprecjonujący się złoty. 

 
Rysunek 9. Wskaźniki prognoz importu a posiadanie rozliczeń w 
euro (wskaźniki skonstruowane jako różnica sald między 
nastawieniem korzystnym i niekorzystnym) 
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W próbie większość respondentów przewiduje, że po wejściu do strefy euro 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ wzrosną (60% firm). Takie opinie 

przeważyły we wszystkich klasach przedsiębiorstw, bez względu na ocenę 

kierunku wpływu wprowadzenia euro na sytuację firmy, choć częściej 

spodziewały się zwiększenia BIZ firmy oceniające wejście do strefy euro za 

korzystne dla swoich interesów. Wśród analizowanych kategorii ekonomicznych, 

rozpatrywanych jako skutek wejścia do strefy euro, na wzrost BIZ wskazywano 

najczęściej. 

 

2.2.4. Oczekiwane korzyści – spadek kosztów kapitału i poprawa 

dostępu do kapitału 

 

Trudny dostęp, czy zbyt wysoka cena kapitału hamują rozwój przedsiębiorstwa, 

uderzając w najbardziej wrażliwą sferę działalności sektora realnego, jaką jest 
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aktywność inwestycyjna. Dotyczy to zwłaszcza sektora MSP, dla którego 

zarówno wyższy koszt kapitału, jak i trudniejszy niż w przypadku dużych firm 

dostęp do wielu form finansowania tworzą też większą barierę rozwoju.  

Oczekiwania przedsiębiorstw odnośnie spadku kosztów kapitału po przystąpieniu 

Polski do strefy euro są dość optymistyczne (por. Tabela 12) – 42% firm w 

próbie przewiduje, że zjawisko to wystąpi, w tym 12,5% firm uważa to za 

zjawisko pewne. Bardziej optymistycznie oceniana jest możliwość poprawy 

dostępu do kapitału (por. Tabela 13) – w opinii 53% respondentów wejście do 

strefy euro przyczyni się do takiej poprawy, w tym prawie 15% firm uważa to za 

zjawisko pewne. Nie widać znaczących różnic w poziomie optymizmu prognoz 

między dużymi i małymi przedsiębiorstwami.  

W grupie przedsiębiorstw oczekujących poprawy w zakresie możliwości i 

warunków finansowania niewiele znalazło się firm wymieniających to zjawisko 

jako powód, dla którego przyjęcie euro byłoby korzystne z punktu widzenia 

interesów przedsiębiorstwa (tylko 7% firm opowiadających się za przyjęciem 

euro podało taki powód). Potwierdza to postawiony wcześniej wniosek odnośnie 

nacisku, jaki przedsiębiorcy kładą na łatwiej mierzalne efekty krótkookresowe, 

czy wręcz natychmiastowe, wobec mniejszego znaczenia, jakie przykładają do 

odsuniętych w czasie skutków długookresowych. 

Pewien wpływ na wyniki może mieć obecna struktura źródeł finansowania. 

Podstawowym źródłem finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej 

przedsiębiorstw są obecnie fundusze własne
16

. Wykorzystanie dźwigni 

finansowej przez polskie przedsiębiorstwa jest niskie i do III kw. 2007 r. 

wykazywało tendencję malejącą
17

. Niski poziom dźwigni finansowej stawia 

Polskę w ogonie krajów UE pod względem relacji zadłużenia kredytowego do 

PKB
18

. Jeśli chodzi o środki z emisji papierów dłużnych, to stanowią one 

niewielki procent zobowiązań sektora przedsiębiorstw – mniej niż 2%, a ich 

emitenci to zaledwie nieco ponad 1% firm w populacji F-01/I-01 GUS. Odsetek 

emitentów w ciągu ostatnich lat nie wykazywał tendencji rosnącej. Wśród źródeł 

finansowania zdecydowanie najszybciej zwiększa się rola leasingu. Udział 

                                                      
16 Por. NBP, Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 

2008, 2008 

17 Brak późniejszych danych. 

18 Por. World Bank EU8+2, Regular Economic Report, 2007 
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leasingu w nakładach inwestycyjnych w Polsce wzrósł w 2007 r. do ok. 17,3% 

(dane szacunkowe) z 13,8% w 2006 r.
19

 

Tabela 6. Odsetek kredytobiorców i emitentów papierów dłużnych 
w populacji przedsiębiorstw F-01/I-01 GUS 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

odsetek 
kredytobiorców 

firmy 
zatrudniające: 
powyżej 49 
osób 

61,0 63,6 63,5 65,3 64,2 63,4 63,9 64,7 

od 10 do 49 
osób 

b.d. b.d. b.d. 53,6 54,1 54,9 55,2 55,5 

udział kosztów z 
tytułu odsetek 
w kosztach 
ogółem 

firmy 
zatrudniające: 
powyżej 49 
osób 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,5 0,5 0,4 

odsetek 
emitentów 
dłużnych 
pap.wart. 

firmy 
zatrudniające: 
powyżej 49 
osób 

b.d. b.d. b.d. 1,4 1,0 1,0 1,1 1,2 

powyżej 1999 
osób 

b.d. b.d. b.d. 8,7 9,0 6,4 6,7 9,3 

udział 
zobowiązań z 
tyt. emisji 
dłużnych 
pap.wart. w 
zobowiązaniach 
og. 

firmy 
zatrudniające: 
powyżej 49 
osób 

b.d. b.d. b.d. 2,3 2,5 1,7 1,6 1,8 

 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie F-01/I-01 GUS 

 

Badania ankietowe prowadzone przez NBP (AR NBP) pokazały, że powodem, 

dla którego przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu bankowego jest brak 

potrzeby sięgania po ten rodzaj finansowania ze względu na posiadanie 

wystarczających funduszy własnych (tak odpowiedziało 71% firm, które w 2006 

r. nie finansowały się ze środków bankowych – por. Tabela 15). Wysokość 

oprocentowania, niekorzystne warunki udzielenia kredytu lub odrzucenie 

wniosku kredytowego, mimo posiadania przez przedsiębiorstwo zdolności 

kredytowej, stanowiły przyczyny braku finansowania kredytem bankowym dla w 

sumie 7% firm (w grupie firm nie korzystających z kredytu).  

Powstaje zatem pytanie, czy poprawa dostępu do kapitału i spadek jego kosztów 

będą na tyle znaczące, że zachęcą polskie przedsiębiorstwa do zmiany struktury 

finansowania i zwiększenia udziału kapitałów obcych w finansowaniu 

działalności, a co za tym idzie do pełnego wykorzystania otwierających się przed 

nimi możliwości rozwoju? Badania ankietowe prowadzone przez NBP
20

 

pokazały, że 0,5 pp. i mniejszy spadek oprocentowania kredytu bankowego ma 

                                                      
19 Źródło: „Wyniki branży leasingowej w 2007 roku”, 2008, Związek Przedsiębiorstw Leasingowych, www.leasing.org.pl. 

20 Na podstawie wyników ankiety rocznej AR NBP za 2006 r. 
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niewielki wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, a więc również na jego decyzje 

inwestycyjne, i dopiero 1 punktowy spadek może być przez firmę wyraźniej 

odczuwalny.   

 

2.2.5. Potencjalne koszty i trudności – wzrost inflacji   

 

Dotychczasowe badania pokazały, że znacząca większość Polaków obawia się 

wzrostu inflacji, jako efektu przyjęcia euro. W krajach należących do strefy euro 

powszechnie uważa się (choć poza niektórymi branżami usługowymi, w tym 

zwłaszcza usługami gastronomicznymi, dane tego nie potwierdzają), że po 

wprowadzeniu euro ceny istotnie się zwiększyły.  

Wyniki badania ankietowego potwierdziły istnienie podobnych obaw wśród 

polskich przedsiębiorców (por. Tabela 16 i Tabela 17). Obawy te stanowiły 

główny powód niechęci respondentów do wprowadzenia euro. Podkreślenia 

wymaga rozbieżność pomiędzy częściej pojawiającymi się prognozami wzrostu 

cen surowców wykorzystywanych do produkcji (58% firm w próbie przewiduje 

taki wzrost) a rzadziej formułowanymi przewidywaniami odnośnie wzrostu cen 

produktów oferowanych przez branżę, w której działa przedsiębiorstwo (53% 

firm w próbie). Zjawisko to pokazuje, że negatywne nastawienie przeciwników 

wprowadzenia euro wynikać może z oczekiwanego pogorszenia się ich pozycji 

konkurencyjnej, wynikającego z braku możliwości podniesienia cen, mimo 

rosnących cen czynników wytwórczych. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że 

choć wzrost inflacji był skutkiem o największym znaczeniu dla przeciwników 

wprowadzenia euro, to większość przedsiębiorstw, które oczekują, że po 

przystąpieniu Polski do strefy euro ceny wzrosną uznała przyjęcie wspólnej 

waluty za korzystne z punktu widzenia własnych interesów. Zjawisko wzrostu 

cen miało zatem mniejsze znaczenie w porównaniu z oczekiwanymi korzyściami 

przebywania w strefie euro. 

Sektor MSP wyraźnie częściej niż duże przedsiębiorstwa prognozuje, że w 

branży, w której działa ceny wzrosną po wejściu do strefy euro (44% firm 

małych zatrudniających poniżej 49 osób spodziewa się wzrostu cen, wobec 27% 
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w firmach zatrudniających między 50 a 249 osób i 25% w firmach o zatrudnieniu 

powyżej 250 osób) – por. Rysunek 10. Jeśli chodzi o ceny surowców i 

materiałów, to różnice między obydwoma sektorami są już wyraźnie mniejsze, 

choć nadal sektor MSP przewiduje wzrost cen częściej niż duże 

przedsiębiorstwa.  

Rysunek 10. Wskaźniki prognoz cen w klasach wg wielkości 
zatrudnienia i wg rozliczeń w euro 
(wskaźniki skonstruowane jako różnica sald między nastawieniem 
korzystnym i niekorzystnym) systematycznie, incydentalnie – firmy 
rozliczające się w euro systematycznie lub incydentalnie; nie – 
brak rozliczeń w euro 
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Spore rozbieżności w ocenach istnieją również między branżami. Zgodnie z 

oczekiwaniami wzrostu cen we własnej branży oczekuje najwięcej firm z sekcji 

„Hotele i restauracje” – 89%. Taki sam wysoki, i jednocześnie najwyższy na tle 
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innych sekcji PKD, odsetek przedsiębiorstw z branży hotelarskiej przewiduje 

również zwiększenie się cen surowców, materiałów i towarów, w które branża ta 

się zaopatruje. Podwyżki cen we własnej branży najrzadziej przewidują 

przedsiębiorstwa z sekcji „Górnictwo i kopalnictwo”. W tej też sekcji wystąpił 

najsilniejszy rozdźwięk między prognozami cen produktów finalnych i 

prognozami cen surowców i materiałów – mimo często przewidywanego wzrostu 

cen surowców i materiałów niewiele firm z tej branży spodziewa się wystąpienia 

warunków do wzrostu cen na produkty własne. 

Wyniki badania ujawniły duże zróżnicowanie prognoz cen między 

poszczególnymi klasami. Poza specyfiką branży i wielkością firmy czynnikiem 

silnie różnicującym wyniki był fakt posiadania rozliczeń w euro (por. Rysunek 

10). Przedsiębiorstwa zaopatrujące się i sprzedające swoje produkty na rynku UE 

rzadziej niż firmy zorientowane wyłącznie na rynek krajowy oczekiwały, że po 

przyjęciu przez Polskę euro ceny wzrosną. Różnice zarysowały się zwłaszcza 

przy prognozach cen w branży, w której działa przedsiębiorstwo. Eksporterzy 

posiadający rozliczenia w euro są zatem grupą, która po wejściu Polski do strefy 

euro najrzadziej będzie podnosić ceny oferowanych przez siebie produktów i/lub 

usług. Wynikać to może z wysokiego udziału importu w kosztach eksporterów 

(3/4 eksporterów importuje
21

), co z kolei uniezależnia te przedsiębiorstwa od 

wpływu zmian cen na rynku krajowym. 

Oczekiwania przedsiębiorstw odnośnie wzrostu inflacji po wejściu do strefy euro 

okazały się również zróżnicowane w zależności od regionu kraju. Optymizm 

prognoz był niższy w województwach leżących we wschodniej części kraju, 

gdzie częściej przewidywano, że nastąpi wzrost dynamiki cen surowców i 

materiałów potrzebnych do produkcji, jak też częściej spodziewano się 

zwiększenia dynamiki cen w branży, w której działa przedsiębiorstwo (por. 

Rysunek 14). Większe obawy o wzrost inflacji mogły mieć wpływ na mniej 

korzystne oceny skutków wprowadzenia euro firm zlokalizowanych we 

wschodniej części kraju. 

 

                                                      
21 Obliczenia własne na podstawie danych jednostkowych F-01/I-01 GUS, dane za III kw. 2007 r. 
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2.2.6. Potencjalne koszty i trudności – wzrost konkurencji 

Jednym z powodów negatywnego nastawienia respondentów do wejścia przez 

Polskę do strefy euro są obawy o wzrost konkurencji rynkowej. Zagrożenie 

wzrostem konkurencji wymieniło 15% przedsiębiorstw oczekujących, że 

przyjęcie wspólnej waluty wpłynie na ich sytuację niekorzystnie.  

Rysunek 11. Konkurencja rynkowa jako bariera rozwoju                                                                                             
(odsetek przedsiębiorstw w próbie deklarujących, że silna bądź 
rosnąca konkurencja stanowi dla nich barierę rozwoju) 
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Źródło: SM NBP 

 

Zagrożenie wzrostem konkurencji wydaje się przedsiębiorcom realne. Już 

wejście do UE znacząco nasiliło presję konkurencyjną, o czym świadczą wyniki 

kwartalnych badań ankietowych SM NBP (por. Rysunek 11). Ponadto badania 

ankietowe AR NBP pokazują, że w latach 2005-2007 przedsiębiorcy rokrocznie 

oceniali konkurencyjność oferowanych przez siebie produktów i/lub usług na 

coraz niższym poziomie. Pogorszenie ocen obserwowano zwłaszcza w sektorze 

MSP (por. Tabela 19). Jedną z przyczyn obniżania się konkurencyjności 

produktów oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa może być niski poziom 

innowacyjności wytwarzanych produktów.   

Po wejściu Polski do strefy euro wzrostu konkurencji oczekuje 50% 

ankietowanych firm (por. Tabela 18). Są to nieco częściej małe przedsiębiorstwa 
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niż duże (por. Rysunek 12). Co ciekawe, wzrostu konkurencji bardziej obawiają 

się przedsiębiorstwa obecne już na rynku UE niż firmy działające wyłącznie na 

rynku krajowym. Obawy te mogą być związane z przewidywanym zwiększeniem 

się liczby polskich eksporterów, nieobecnych do tej pory na rynku 

wspólnotowym ze względu na duże ryzyko kursowe i wysokie koszty 

działalności eksportowej. Częściowo wyjaśniałoby to brak spójności pomiędzy 

oczekiwanym zwiększeniem inflacji przy jednocześnie przewidywanym wzroście 

presji konkurencyjnej. Z powyższych analiz wynika bowiem, że o ile wzrost 

inflacji spodziewany jest głównie na rynku krajowym, to wzrost konkurencji, 

powodujący przecież presję na spadek cen, oczekiwany jest częściej przez 

eksporterów, którzy po wejściu Polski do strefy euro będą zmuszeni konkurować 

ze zwiększoną liczbą polskich przedsiębiorstw, otwierających się na rynek UE. 

 
Rysunek 12. Wskaźniki prognoz nasilenia konkurencji w 
klasyfikacji wg wielkości zatrudnienia i rozliczeń w euro (wskaźniki 
skonstruowane jako różnica sald między nastawieniem korzystnym 
i niekorzystnym)systematycznie, incydentalnie – firmy rozliczające 
się w euro systematycznie lub incydentalnie; nie – brak rozliczeń w 
euro 
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Klasyfikacja wg rozliczeń w euro 
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Jeśli chodzi o podział branżowy, to ze wzrostem konkurencji najczęściej liczą się 

firmy transportowe i budowlane (por. Rysunek 13). W budownictwie istnieją 

jednak spore rozbieżności w ocenie w zależności od wielkości firmy. Wzrostu 

konkurencji obawiają się bowiem znacznie częściej małe jednostki z tej branży. 

Najmniej zagrożone wzrostem konkurencji czują się przedsiębiorstwa z sekcji 

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę”, „Górnictwo i 

kopalnictwo” oraz „Hotele i restauracje”. Niemal powszechne przekonanie o 

wzroście cen na usługi oferowane przez branżę hotelarską staje się bardziej 

zrozumiałe, jeśli uwzględnimy stosunkowo niewielkie zagrożenie wzrostem 

konkurencji, jakie deklaruje ta sekcja. 

Analiza poziomu konkurencyjności
22

 pokazała, że firmy zlokalizowane we 

wschodniej części kraju oceniają konkurencyjność swoich produktów i usług 

gorzej niż przedsiębiorstwa z zachodniej części kraju (por. Rysunek 14), przy 

czym bardziej zróżnicowane są oceny wśród przedsiębiorstw usługowych, nieco 

mniej wśród firm przemysłowych. Największe obawy o wzrost konkurencji po 

wejściu do strefy euro zgłaszają przedsiębiorstwa z województw: 

świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a następnie z kujawsko-

pomorskiego i mazowieckiego, a zatem firmy z centralnej i północno-wschodniej 

części kraju. Wzrost konkurencji najrzadziej przewidują firmy z województw: 

podkarpackiego i małopolskiego, a następnie firmy z województw: śląskiego, 

opolskiego i zachodnio-pomorskiego, a zatem z województw przygranicznych, 

głównie z południowych regionów kraju. 

                                                      
22 Na podstawie wyników ankiety rocznej AR NBP za 2006 r. 
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Rysunek 13. Wskaźniki prognoz nasilenia konkurencji w sekcjach 
PKD (wskaźniki skonstruowane jako różnica sald między 
nastawieniem korzystnym i niekorzystnym) 
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Przedsiębiorstwa liczące się ze zwiększeniem konkurencji rynkowej częściej niż 

inne podmioty oczekują zwiększenia napływu BIZ. Z punktu widzenia 

ankietowanych przedsiębiorstw wzrost inwestycji zagranicznych może być 

postrzegany jako wejście na rynek nowych, silnych, rywalizujących z nimi 

podmiotów. 

 

2.2.7. Potencjalne koszty i trudności – operacja wymiany złotego 

na euro 

 

Ważną kwestią, z punktu widzenia nastawienia przedsiębiorstw do 

wprowadzenia euro, są koszty działań związanych z techniczną stroną wymiany 

złotego na euro. Co prawda, operacja wymiany jest zjawiskiem jednorazowym, 

jednak część przedsiębiorstw może obawiać się zarówno spadku zysku w roku jej 

realizacji, jak i komplikacji, wymagających dodatkowego nakładu pracy. Z 

punktu widzenia oceny możliwości przerzucenia kosztów dostosowań na ceny, 

warto zauważyć, że duża część tych kosztów zostanie poniesiona jeszcze przed 

przystąpieniem Polski do strefy euro
 23

. 

                                                      
23 Badania przeprowadzone przez Banque de France w 2002 r. ujawniły, że 96% kosztów wymiany na euro przedsiębiorstwa 

poniosły przed upływem 2001 r. (Attal-Toubert i inni, 2002). 
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Przedsiębiorstwa zostały zapytane o 5 istotnych działań składających się na 

operację wymiany waluty, i były to: koszty dostosowania systemów 

informatycznych, koszty księgowe, koszty zmiany cen, koszty obowiązywania 

podwójnych cen oraz koszty przeszkolenia pracowników.  

Podwójne ceny obowiązujące w okresie przejściowym okazały się dla 

przedsiębiorstw najpoważniejszym problemem związanym z operacją zamiany 

złotego na euro (por. Tabela 20). Choć należy tutaj również dodać, że podany 

czas obowiązywania podwójnych cen (2 miesiące) był dość długi, co mogło 

zawyżyć oceny w przypadku, gdyby faktycznie czas ten okazał się krótszy.   

Realnych trudności (tj. trudności ocenianych jako przeciętne lub poważne, z 

pominięciem trudności określanych jako niewielkie) wynikających z 

konieczności podawania podwójnych cen przez 2 miesiące oczekuje 38% firm w 

próbie. Najczęściej problem ten zgłaszały małe przedsiębiorstwa oraz jednostki 

handlowe. 

W ocenach badanych przedsiębiorstw koszt związany z obowiązywaniem 

podwójnych cen nie jest jednak najwyższy w relacji do pozostałych 

analizowanych elementów operacji wprowadzenia euro (por. Tabela 21), i 

wyniesie średnio dla próby 0,14% ich obrotów rocznych.  

Różnice w ocenie kosztów obowiązywania podwójnych cen wahały się od 0,1% 

obrotów w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 249 pracowników) do 0,18% w 

małych firmach (do 49 pracowników). Jako najwyższe koszty obowiązywania 

podwójnych cen skalkulowała sekcja „Hotele i restauracje” (koszty wyniósł tam 

0,23% obrotów), a w drugiej kolejności handel (0,17%). 

Na drugim miejscu pod względem skali problemu znalazły się działania 

związane z dostosowaniem systemu księgowego – 28% firm dostrzega w tej 

operacji realne trudności. Najczęściej takie problemy przewiduje energetyka. W 

ocenach badanych przedsiębiorstw koszt związany z dostosowaniem księgowości 

wyniesie średnio 0,21% obrotów. Różnice w ocenie kosztów wahały się od 

0,15% obrotów w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 249 pracowników) do 

0,25% w małych firmach (do 49 pracowników). W firmach z sekcji 

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” koszty te będą 

najwyższe i wyniosą 0,33% obrotów, w sekcji „Hotele i restauracje” - 0,3%. 
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Kolejnym ocenianym problemem było przystosowanie systemów 

informatycznych IT. Jako realny problem zgłosiło go 25% firm. Najczęściej były 

to firmy handlowe. W ocenach badanych przedsiębiorstw koszt związany z 

zmianą systemu IT wyniesie średnio 0,22% obrotów – będzie to tym samym 

najwyższy wydatek na tle 5 analizowanych działań. Różnice w ocenie kosztów 

wahały się od 0,17% obrotów w dużych przedsiębiorstwach (powyżej 249 

pracowników) do 0,24% w małych firmach (do 49 pracowników). W klasyfikacji 

branżowej najwyższe koszty poniosą: sekcja „Hotele i restauracje” – 0,3% 

obrotów i sekcja „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

wodę” – 0,29%. 

Zmiana cen (PLN/EUR) będzie realnym problemem dla 23% firm w próbie. W 

ocenach badanych przedsiębiorstw koszt związany z tą zmianą wyniesie średnio 

0,15% obrotów. Różnice w ocenie kosztów wahały się od 0,12% obrotów w 

dużych przedsiębiorstwach (powyżej 249 pracowników) do 0,18% w małych 

firmach (do 49 pracowników). W sekcji „Hotele i restauracje” koszty te były 

relatywnie najwyższe – szacowano je na 0,31% obrotów. 

Ostatnie z analizowanych działań związanych z wymianą – przeszkolenie 

pracowników będzie w ocenie ankietowanych najmniej kłopotliwe – 21% firm w 

próbie upatruje w tym realny problem. W ocenach badanych przedsiębiorstw 

koszt związany z przeszkoleniem wyniesie średnio 0,14% obrotów. Różnice w 

ocenie kosztów wahały się od 0,12% obrotów w dużych przedsiębiorstwach 

(powyżej 249 pracowników) do 0,16% w małych firmach (do 49 pracowników). 

Firmy handlowe koszty te oszacowały na 0,2% obrotów, a zatem najwyżej na tle 

pozostałych sekcji PKD.  

Koszty operacji wymiany złotego na euro w oparciu o szacunki dokonane przez 

ankietowane przedsiębiorstwa, wyniosłyby w sumie 0,8% wielkości obrotów 

sektora przedsiębiorstw. W małych firmach (do 49 pracowników) koszty te 

byłyby relatywnie wyższe i wyniosłyby 0,9%, w dużych przedsiębiorstwach 

(powyżej 249 osób) byłyby niższe – 0,6%. Szacunki te stawiają Polskę wśród 

krajów o relatywnie wysokich kosztach operacji wprowadzenia euro
24

.  

 

                                                      
24 Por. szacunki kosztów zamiany walut krajowych na euro zaczerpnięto z Suster, 2006, „The effects of euro adoption on 

the Slovak economy”. 
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3. WNIOSKI 

 

Ekonomiści podkreślają, że na pełną ocenę skutków utworzenia strefy euro jest 

wciąż zbyt wcześnie. Tym bardziej zrozumiałe jest, że w grudniu 2007 r. wielu 

respondentów nie potrafiło określić kierunku wpływu wejścia Polski do strefy 

euro z punktu widzenia własnych interesów. Na podkreślenie zasługuje jednak 

fakt, że wśród przedsiębiorstw mających wyrobiony pogląd na ten temat 

wyraźnie przeważyło nastawienie pozytywne. 

Co więcej, w ocenach zjawisk ekonomicznych, tj. w prognozach koniunktury i 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych, oczekiwaniach odnośnie zmian 

kosztów kapitału i dostępu do źródeł finansowania oraz w mniejszym stopniu w 

planach dotyczących sprzedaży eksportowej przeważył optymizm, tj. w każdym 

z wymienionych obszarów częściej spodziewano się poprawy po wejściu Polski 

do strefy euro niż braku pozytywnego wpływu przyjęcia euro na wymieniane 

zjawiska. O pozytywnym nastawieniu świadczy również przewaga firm 

uważających przyjęcie euro za korzystne także wśród respondentów 

przewidujących wzrost inflacji oraz w grupie firm spodziewających się wzrostu 

presji konkurencyjnej po wejściu do strefy euro, a zatem w przedsiębiorstwach 

liczących się z pewnymi negatywnymi następstwami, wynikającymi z przyjęcia 

wspólnej waluty. 

Przesłanki, którymi kierowali się respondenci przy ocenie kierunku wpływu 

wprowadzenia euro na własną kondycję uwzględniały, jak się wydaje, przede 

wszystkim najłatwiej przewidywalne i mierzalne skutki o charakterze 

bezpośrednim, których pojawienie się powinno nastąpić praktycznie natychmiast 

po wprowadzeniu euro. Po stronie argumentów za wejściem do strefy euro 

najczęściej wymieniany był spadek ryzyka kursowego oraz rzadziej spadek 

kosztów transakcyjnych rozliczeń wzajemnych PLN/EUR. Jako argument 

przeciw akcesji do strefy euro wskazywano zaś wzrost inflacji. Wynikać to może 

z dużej niepewności co do czasu i skali realizacji efektów długookresowych. 

Warto również zauważyć, że wśród argumentów przeciw wprowadzeniu euro 

respondenci, w tym również z sektora MSP, nie wymienili trudności i kosztów 
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związanych z operacją wprowadzenia euro
25

. Zasługuje to na podkreślenie o tyle, 

że według własnych szacunków koszty te zostały ocenione przez 

przedsiębiorstwa na 0,8% obrotów, a zatem relatywnie wysoko w porównaniu z 

szacunkami sporządzonymi przez inne kraje UE.   

Poglądy na temat skutków przyjęcia euro zostały zdeterminowane ze względu na 

posiadanie bądź brak transakcji handlowych i finansowych, w których walutą 

rozliczeń jest euro. Firmy rozliczające się w euro (w większości eksporterzy i/lub 

importerzy) były w znamienitej większości nastawione pozytywnie do przyjęcia 

wspólnej waluty i rzadko nie potrafiły bądź nie były w stanie ocenić skutków 

przystąpienia do unii monetarnej. Z wyliczeń wynika, że w sektorze dużych 

przedsiębiorstw niefinansowych oszczędności wynikające z ograniczenia ryzyka 

kursowego i zmniejszenia kosztów transakcyjnych rozliczeń w euro wyniosłyby 

rocznie 5,5 mld PLN. 

Przedsiębiorstwom nie posiadającym transakcji w euro najczęściej trudno było 

ocenić potencjalne skutki przyjęcia euro. Wśród firm, które nie rozliczały się w 

euro, ale miały wyrobiony pogląd na temat skutków wejścia do strefy euro, dwa 

razy częściej uważano je za korzystne. Przy braku rozliczeń w euro pewien 

wpływ na nastawienie przedsiębiorstwa miała jego wielkość – stopień poparcia 

rósł wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Ponieważ małe 

przedsiębiorstwa rzadziej niż duże firmy dokonują dewizowych transakcji 

handlowych i/lub finansowych, można oczekiwać, że w populacji składającej się 

w 95% z mikroprzedsiębiorstw i małych firm większość podmiotów nie ma 

jeszcze wyrobionej opinii na temat skutków przyjęcia euro. Znaczenie dla oceny 

wpływu przyjęcia euro na sytuację przedsiębiorstwa miała też geograficzna 

lokalizacja firmy. Największe poparcie dla wprowadzenia euro deklarowały 

podmioty z regionów leżących bliżej zachodniej granicy kraju. Jednym z 

czynników, który wpłynął na powstanie tych różnic mógł być zróżnicowany 

stopień rozwoju w poszczególnych województwach, w tym m.in. wyższy poziom 

konkurencyjności towarów i usług oferowanych przez firmy z zachodniej części 

kraju. Innym powodem mogły być mniejsze obawy o wzrost inflacji 

przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w zachodniej części kraju. 

                                                      
25 W próbie tylko jedna firma wymieniła taką przyczynę swojego niekorzystnego nastawienia do euro. 
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Potwierdzenie w wynikach ankiety znalazły oczekiwania odnośnie zwiększenia 

wymiany handlowej w obrębie strefy euro, wynikające z aktywizacji sektora 

MSP na rynkach zagranicznych. Prognozy eksportu w sektorze MSP okazały się 

bardziej optymistyczne niż w sektorze dużych przedsiębiorstw, ale co trzeba 

podkreślić dotyczyły w głównej mierze małych firm, które są już obecne na 

rynku wspólnotowym (posiadają rozliczenia w euro), a w znacznie mniejszym 

stopniu jednostek oferujących swoje produkty i zaopatrujących się wyłącznie na 

rynku krajowym lub poza strefą euro.  

Prognozy eksportu okazały się zróżnicowane również w przekroju branżowym. 

Wzrost eksportu planowały najczęściej eksportujące już obecnie firmy 

transportowe i nieco rzadziej firmy handlowe. Natomiast sekcja „Przetwórstwo 

przemysłowe” wyróżniła się nieco wyższym w relacji do innych sekcji odsetkiem 

firm zorientowanych na rynek krajowy, które po wejściu do strefy euro skłonne 

by były rozpocząć działalność eksportową. Optymizm firm przetwórczych należy 

jednak ocenić jako umiarkowany. 

Po wejściu do strefy euro mniej przedsiębiorstw zamierza zwiększać import niż 

eksport. Wzrost importu podobnie jak eksportu planują częściej małe 

przedsiębiorstwa niż duże firmy. Na umiarkowanym optymizmie prognoz 

importu mogło zaważyć oczekiwane pogorszenie się bardzo korzystnych obecnie 

warunków, jakie tworzy aprecjonujący się złoty. 

Sektor MSP wykazał się niższym stopniem poparcia dla wprowadzenia euro niż 

duże przedsiębiorstwa. Wynikało to, po pierwsze, z mniejszego zaangażowania 

tej grupy w działalność eksportową i importową, tj. braku korzyści z eliminacji 

ryzyka kursowego i obniżenia kosztów prowadzonych transakcji dewizowych. 

Drugim czynnikiem była obawa o nasilenie się presji konkurencyjnej i dalsze 

osłabienie pozycji rynkowej małych firm, przy już obecnie niskich ocenach 

konkurencyjności produktów oferowanych przez tę grupę. Dodatkowym 

czynnikiem zmniejszającym stopień poparcia małych przedsiębiorstw dla euro 

była obawa o wzrost inflacji – takie obawy częściej przewidywały firmy 

zatrudniające poniżej 50 osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że w grupie małych 

przedsiębiorstw rozliczających się w euro oceny wpływu euro na ich sytuację 

były nie mniej korzystne niż w dużych przedsiębiorstwach.  
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Sytuacja sektora MSP oglądana przez pryzmat powyższych wyników wydaje się 

złożona. Zastanawiać może zwłaszcza większa niż w przypadku sektora dużych 

przedsiębiorstw różnica w nastawieniu do przyjęcia euro oraz oczekiwaniach 

odnośnie skutków wejścia do strefy euro między małymi firmami eksportującymi 

i/lub importującymi i grupą małych firm, które działają na rynku lokalnym. 

Przyczyn pojawienia się tej różnicy może być wiele. Poniżej zwrócono uwagę na 

dwie: 

 

     Przyczyna formalna – w opracowaniu dokonano podziału na małe i duże 

przedsiębiorstwa ze względu na liczbę zatrudnionych osób. 

Uwzględnienie wielkości obrotów i kapitału (takie informacje nie były 

dostępne) mogłoby spowodować przegrupowanie przedsiębiorstw 

(zmianę klasy) i wpłynąć na uzyskane wyniki. 

    Przyczyna ekonomiczna – przedsiębiorstwa, które mimo niskiego 

kapitału, niewielkiego zatrudnienia i niewielkich obrotów funkcjonują na 

rynkach zagranicznych cechuje wysoka prężność i duży potencjał 

rozwoju. Firmy te musiały poradzić sobie z wymagającym rynkiem, 

skomplikowanym systemem rozliczeń i przepisów, ryzykiem kursowym 

i kosztami rozliczeń dewizowych. Dla małych przedsiębiorstw, tj. firm 

ze słabym zapleczem kadrowym i nierzadko sporymi trudnościami w 

dostępie do kapitału (np. ze względu na brak zabezpieczeń lub krótką 

historię kredytową) wymienione bariery są większe niż dla dużych firm. 

Wydaje się, że dla sektora MSP wejście do strefy euro i zniesienie 

niektórych z wymienionych barier, stanowić może silniejszy bodziec do 

dalszego dynamicznego rozwoju niż w przypadku dużych 

przedsiębiorstw. 

 

Wśród skutków wejścia do strefy euro przedsiębiorstwa wymieniają zarówno 

wzrost inflacji, jak i wzrost presji konkurencyjnej. Nie jest to jednak niespójne. 

Wzrost cen spodziewany jest bowiem bardziej w odniesieniu do dóbr i usług 

krajowych, podczas gdy zwiększenia konkurencji oczekują częściej eksporterzy. 

Wydaje się, że grupa firm obecnych już dziś na rynkach UE może obawiać się 
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zwiększonej konkurencji ze strony polskich przedsiębiorstw, które po wejściu do 

strefy euro rozpoczną działalność eksportową. 
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ZAŁĄCZNIK 3. ANEKS STATYSTYCZNY 

Tabela 7. Nastawienie przedsiębiorstw do wejścia Polski do strefy 
euro (wiersze sumują się do 100%) 
 

Pyt: Czy zdaniem Państwa przystąpienie Polski do strefy euro będzie korzystne 

dla sytuacji przedsiębiorstwa? 

 
część A 

klasa korzystnie niekorzystnie brak opinii brak odpowiedzi 

próba 50,4 6,9 34,8 7,9 

klasa wg wielkości zatrudnienia korzystnie niekorzystnie brak opinii brak odpowiedzi 

do 49 osób 47,8 11,6 37,6 3,1 

50 – 249 osób 47,5 5,4 38,4 8,8 

250 i więcej osób 56,3 2,9 28,1 12,8 

      w tym powyżej 1999 osób 60,8 2,2 26,3 10,7 

sekcja PKD korzystnie niekorzystnie brak opinii brak odpowiedzi 

górnictwo i kopalnictwo 16,7 8,3 58,3 16,7 

przetwórstwo przemysłowe  61,1 5,9 23,8 9,3 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę  

22,9 0,0 60,4 16,7 

budownictwo 37,9 8,4 48,4 5,3 

handel 46,6 8,8 38,9 5,7 

hotele i restauracje 33,3 7,4 51,9 7,4 

transport, gospodarka magazynowa i 

łączność 
56,9 5,6 31,9 5,6 

obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 
związane z powadzeniem działalności 
gospodarczej 

40,2 9,8 46,3 3,7 

pozostałe usługi 21,4 10,7 57,1 10,7 

rozliczenia w euro korzystnie niekorzystnie brak opinii brak odpowiedzi 

firma systematycznie wykazuje  
rozliczenia w euro  

76,1 3,4 18,1 2,4 

firma incydentalnie wykazuje  
rozliczenia w euro 

32,8 13,3 51,3 2,6 

firma nie ma rozliczeń w euro 20,5 11,6 65,2 2,7 

część B 

przemysł korzystnie niekorzystnie brak opinii brak odpowiedzi 

firmy systematycznie wykazujące  
rozliczenia w euro 74,7 3,8 18,1 3,3 

pozostałe przedsiębiorstwa z tej sekcji 23,4 8,1 45,5 23,0 

wszystkie branże poza przemysłem korzystnie niekorzystnie brak opinii brak odpowiedzi 

firmy systematycznie wykazujące 
rozliczenia w euro 78,3 2,7 18,1 0,9 

pozostałe przedsiębiorstwa z tej sekcji 22,2 12,2 57,1 8,6 

przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 

osób 
korzystnie niekorzystnie brak opinii brak odpowiedzi 

firmy systematycznie wykazujące 
rozliczenia w euro 80,8 5,1 13,6 0,6 

pozostałe przedsiębiorstwa z tej grupy 26,4 15,8 53,1 4,8 

przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 

49 osób 
korzystnie niekorzystnie brak opinii brak odpowiedzi 

firmy systematycznie wykazujące 
rozliczenia w euro 74,2 2,7 20,0 3,2 

pozostałe przedsiębiorstwa z tej grupy 19,2 6,1 52,5 22,2 
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Tabela 8. Oczekiwania odnośnie stanu koniunktury (wiersze 
sumują się do 100%) 
 
Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – poprawa koniunktury gospodarczej (wzrost 

dynamiki PKB) 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na pewno 
tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik  
(tak-nie)1 

próba 3,1 17,2 37,5 8,9 25,6 7,7 39,1 

 

                                                           
1 Wszystkie wskaźniki, które w nawiasie mają opis: (tak-nie) zostały policzone jako saldo odpowiedzi „na pewno tak” i 
”raczej tak” minus „na pewno nie” i „raczej nie” 

 
 
1 Wszystkie wskaźniki, które w nawiasie mają opis: (tak-nie) zostały policzone jako saldo 

odpowiedzi „na pewno tak” i ”raczej tak” minus „na pewno nie” i „raczej nie” 

Tabela 9. Oczekiwania odnośnie sprzedaży na eksport (wiersze 
sumują się do 100%) 
 
Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – wzrost sprzedaży na eksport produktów/usług 

oferowanych przez przedsiębiorstwo 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na 
pewno 

tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik 
(tak-nie) 

próba 10,9 24,4 28,4 10,2 17,8 8,4 4,5 

klasa wg wielkości 

zatrudnienia 
       

do 49 osób 12,4 20,2 27,6 13,3 22,7 3,8 11,2 

50 – 249 osób 10,5 27,7 29,1 6,5 16,1 10,2 -3,4 

250 i więcej osób 9,4 26,3 28,7 9,9 13,5 12,2 3,9 

sekcja PKD        

górnictwo i kopalnictwo 8,3 33,3 25,0 0,0 16,7 16,7 -25,0 

przetwórstwo przemysłowe  6,2 27,2 31,1 11,1 16,2 8,1 11,7 

zatrudnienie do 49 

osób 
12,7 19,1 26,4 15,5 24,6 1,8 13,6 

zatrudnienie pow. 49 

osób 
4,5 29,3 32,4 10,0 14,1 9,8 11,2 

handel 11,7 19,1 29,3 11,0 21,2 7,8 13,4 

zatrudnienie do 49 

osób 
10,5 18,2 29,3 12,7 23,2 6,1 18,8 

zatrudnienie pow. 49 

osób 
13,7 20,6 29,4 7,8 17,7 10,8 4,1 

transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

13,9 22,2 34,7 8,3 13,9 6,9 8,8 

zatrudnienie do 49 

osób 
9,1 18,2 36,4 18,2 18,2 0,0 33,3 

zatrudnienie pow. 49 

osób 
18,0 25,6 33,3 0,0 10,3 12,8 -13,3 

przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 49 osób 

       

firma systematycznie 
wykazuje  
rozliczenia w euro 

7,3 17,0 35,6 20,9 18,6 0,6 39,9 

pozostałe przedsiębiorstwa 
z tej grupy 

15,8 22,3 22,3 8,4 25,3 5,9 -10,7 

przedsiębiorstwa 
zatrudniające powyżej 49 
osób 

       

firma systematycznie 
wykazuje  
rozliczenia w euro 

5,7 30,6 38,6 9,3 13,4 2,5 13,7 

pozostałe przedsiębiorstwa 
z tej grupy 

16,2 21,6 14,5 6,7 16,8 24,2 -28,1 
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Tabela 10. Oczekiwania odnośnie importu (wiersze sumują się do 
100%) 
 
Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – wzrost importu (zaopatrzeniowego lub/i zakupów 

importowanych przez przedsiębiorstwo środków trwałych) 

 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na 
pewno 

tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik 
(tak-nie) 

próba 7,7 31,9 28,1 7,3 16,8 8,3 -5,5 

klasa wg wielkości 

zatrudnienia 
              

do 49 osób 9,1 25,3 32,7 8,9 19,8 4,22 9,4 

50 – 249 osób 7,9 32,8 27,7 6,8 15,8 9,04 -8,3 

250 i więcej osób 5,7 38,8 23,2 6,0 14,1 12,24 -20,8 

sekcja PKD               

górnictwo i kopalnictwo 0,0 66,7 8,3 0,0 8,3 16,7 -77,8 

przetwórstwo przemysłowe  5,5 35,3 28,3 6,8 17,0 7,2 -7,5 

wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę  

10,4 33,3 14,6 8,3 10,4 22,9 -31,3 

budownictwo 10,5 33,7 22,1 5,3 21,1 7,4 -23,5 

handel 7,8 25,1 32,5 9,5 17,0 8,1 12,3 

hotele i restauracje 11,1 22,2 40,7 18,5 7,4 0,0 28,0 

transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

8,3 30,6 33,3 5,6 11,1 11,1 0,0 

obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane 
z powadzeniem działalności 
gospodarczej 

14,6 31,7 23,2 2,4 20,7 7,3 -28,8 

pozostałe usługi 7,1 25,0 25,0 14,3 17,9 10,7 10,0 
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Tabela 11. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(wiersze sumują się do 100%) 
 
Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – napływ do Polski kapitału w postaci 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na 
pewno 

tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik 
(tak-nie) 

próba 2,2 10,5 43,3 17,0 19,0 8,0 65,2 

klasa wg wielkości 

zatrudnienia 
              

do 49 osób 2,9 10,9 42,2 20,9 20,0 3,1 64,2 

50 – 249 osób 1,4 12,2 42,9 13,8 20,9 8,8 61,4 

250 i więcej osób 2,1 8,6 44,8 15,4 16,2 13,0 69,9 

sekcja PKD               

górnictwo i kopalnictwo 0,0 25,0 41,7 8,3 16,7 8,3 33,3 

przetwórstwo przemysłowe  2,1 11,5 42,5 14,5 20,9 8,5 61,5 

wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę  

0,0 6,3 37,5 14,6 20,8 20,8 78,6 

budownictwo 4,2 8,4 53,7 11,6 16,8 5,3 67,6 

handel 2,5 11,7 42,4 19,1 17,7 6,7 62,6 

hotele i restauracje 7,4 14,8 29,6 22,2 25,9 0,0 40,0 

transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

1,4 5,6 52,8 19,4 12,5 8,3 82,4 

obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane z 
powadzeniem działalności 
gospodarczej 

0,0 9,8 46,3 22,0 15,9 6,1 75,0 

pozostałe usługi 0,0 3,6 28,6 32,1 21,4 14,3 88,9 

jak firma ocenia przyjęcie 

euro 
       

korzystnie 2,7 9,2 49,1 22,7 15,2 1,2 71,7 

niekorzystnie 3,7 29,3 35,4 12,2 14,6 4,9 18,2 

 
 

 
Tabela 12. Spadek kosztów kapitału (wiersze sumują się do 100%) 
 
Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – spadek kosztów kapitału 

 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na 
pewno 

tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik 
(tak-nie) 

próba 3,5 20,6 29,2 12,5 25,8 8,3 26,7 

klasa wg wielkości 

zatrudnienia 
              

do 49 osób 4,0 20,0 29,1 14,0 29,1 3,8 28,5 

50 – 249 osób 4,8 20,1 28,0 10,5 28,0 8,8 21,4 

250 i więcej osób 1,8 21,9 30,5 12,8 20,1 13,0 29,2 
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Tabela 13. Poprawa dostępu do kapitału (wiersze sumują się do 
100%) 
 
 

Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – poprawa dostępu do kapitału 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na 
pewno 

tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik 
(tak-nie) 

próba 3,6 13,6 38,5 14,9 20,6 8,8 51,1 

klasa wg wielkości 

zatrudnienia 
 

do 49 osób 5,3 12,7 39,1 18,4 20,2 4,2 52,3 

50 – 249 osób 3,7 12,4 37,0 11,3 26,8 8,8 50,0 

250 i więcej osób 1,6 15,9 39,1 14,1 15,4 14,1 50,5 

 

 

Tabela 14. Wpływ spadku oprocentowania na sytuację 
przedsiębiorstwa (wiersze sumują się do 100%) 
 
Pyt: Prosimy o ocenę wpływu następujących potencjalnych spadków i wzrostów 

kosztów złotowych kredytów bankowych (koszty w odniesieniu do wielkości 

kredytu wyrażone w procentach) na aktualną sytuację przedsiębiorstwa. 

Zakładamy, że zmiana będzie trwała przez okres 1 roku  

 
skala spadku 
oprocentowania 
kredytów 
bankowych 

duży 
wpływ 

umiarkowany 
wpływ 

słaby 
wpływ 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

o 0,25 pp. 1,1 7,4 59,5 14,2 17,8 

o 0,5 pp. 2,2 23,7 45,4 11,1 17,7 

o 1 pp. 17,9 38,6 15,7 9,7 18,1 

o 2 pp. 41,0 22,9 6,3 11,8 18,1 

 
 

 

Źródło: ankieta roczna NBP 

 

Tabela 15. Przyczyny nie wykorzystywania kredytu bankowego 
(podgrupa firm nie korzystających z kredytu) 
 

Pyt: Jeśli przedsiębiorstwo nie korzystało w 2006 r. z kredytu bankowego (lub 

korzystało w minimalnym zakresie), to jaka była tego główna przyczyna? 

 
przyczyny liczebność udział 

brak zdolności kredytowej 19 6,1 

wystarczające środki własne  222 71,2 

odmowa udzielenia kredytu, mimo posiadania zdolności kredytowej 4 1,3 

wysokie oprocentowanie 7 2,2 

niekorzystne warunki kredytowania (wyłączając wysokie oprocentowanie) 11 3,5 

zasilanie przez niebankowy podmiot finansowy 25 8,0 

inne przyczyny 24 7,7 

 
 

 

Źródło: ankieta roczna NBP 
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Tabela 16. Inflacja – zmiany cen produktów oferowanych przez 
ankietowane przedsiębiorstwa (wiersze sumują się do 100%) 
 
Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – wzrost cen produktów/usług oferowanych przez 

branżę, w której działa przedsiębiorstwo 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na 
pewno 

tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik 
(tak-nie) 

próba 3,6 23,0 35,7 17,1 13,4 7,2 33,0 

klasa wg 

wielkości 

zatrudnienia 

              

do 49 osób 4,7 18,7 35,1 24,7 13,6 3,3 43,8 

50 – 249 osób 4,0 24,3 33,3 15,5 15,8 7,1 26,8 

250 i więcej osób 2,1 26,8 38,5 9,6 10,9 12,0 25,0 

sekcja PKD               

górnictwo i 

kopalnictwo 
0,0 33,3 41,7 0,0 16,7 8,3 11,1 

przetwórstwo 

przemysłowe  
4,2 25,3 34,3 14,5 14,3 7,4 24,8 

wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
energię 
elektryczną, gaz, 
wodę  

2,1 12,5 45,8 10,4 10,4 18,8 58,8 

budownictwo 2,1 16,8 44,2 19,0 10,5 7,4 53,8 

handel 3,5 25,1 31,8 21,2 11,7 6,7 29,9 

hotele i 

restauracje 
3,7 0,0 37,0 51,9 3,7 3,7 92,0 

transport, 
gospodarka 
magazynowa i 
łączność 

0,0 22,2 37,5 19,4 15,3 5,6 43,9 

obsługa 
nieruchomości, 
wynajem i usługi 
związane z 
powadzeniem 
działalności 
gospodarczej 

4,9 26,8 42,7 9,8 12,2 3,7 24,6 

pozostałe usługi 3,6 3,6 32,1 17,9 32,1 10,7 75,0 

rozliczenia w 

euro 
       

firma 
systematycznie 
wykazuje  
rozliczenia w euro 

4,4 30,4 36,7 14,1 13,1 1,3 18,7 

pozostałe 

przedsiębiorstwa  
2,8 14,9 34,6 20,4 13,7 13,7 51,2 
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Tabela 17. Inflacja – zmiany cen surowców, materiałów i towarów 
(wiersze sumują się do 100%) 
 

 

Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – wzrost cen materiałów i surowców 

wykorzystywanych do produkcji i/lub towarów i usług zakupywanych przez 

przedsiębiorstwo 

 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na 
pewno 

tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik 
(tak-nie) 

próba 2,7 19,0 36,5 21,8 13,0 7,0 45,8 

klasa wg wielkości 

zatrudnienia 
              

do 49 osób 4,0 15,6 34,0 27,3 16,2 2,9 51,6 

50 – 249 osób 2,5 18,6 37,3 21,2 13,3 7,1 46,8 

250 i więcej osób 1,3 23,4 38,8 15,9 8,9 11,7 37,7 

sekcja PKD         

górnictwo i kopalnictwo 0,0 8,3 50,0 16,7 16,7 8,3 77,8 

przetwórstwo przemysłowe  2,3 22,5 39,3 18,3 10,6 7,2 39,9 

wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę  

0,0 12,5 41,7 16,7 10,4 18,8 64,7 

budownictwo 1,1 14,7 39,0 23,2 15,8 6,3 59,5 

handel 4,2 19,8 30,4 22,3 17,0 6,4 37,3 

hotele i restauracje 7,4 0,0 37,0 51,9 3,7 0,0 84,6 

transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

0,0 16,7 30,6 34,7 12,5 5,6 59,3 

obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane 
z powadzeniem działalności 
gospodarczej 

4,9 17,1 37,8 24,4 12,2 3,7 47,8 

pozostałe usługi 0,0 3,6 39,3 17,9 25,0 14,3 88,2 

rozliczenia w euro        

firma systematycznie 
wykazuje  
rozliczenia w euro 

3,4 26,4 39,3 19,1 10,7 1,1 32,5 

pozostałe przedsiębiorstwa  1,9 11,1 33,5 24,7 15,4 13,3 63,6 
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Tabela 18. Zmiany konkurencji rynkowej (wiersze sumują się do 
100%) 
 
Pyt: Prosimy o zaznaczenie, które z wymienionych zjawisk mogą wystąpić po 

wejściu Polski do strefy euro – wzrost konkurencji na rynku, na którym działa 

przedsiębiorstwo 

 

 

klasa 
na 

pewno 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

na 
pewno 

tak 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

wskaźnik 
(tak-nie) 

próba 5,1 23,3 31,0 19,3 14,0 7,4 27,8 

klasa wg wielkości 

zatrudnienia 
              

do 49 osób 5,1 22,4 32,0 22,0 14,9 3,6 32,4 

50 – 249 osób 5,7 22,6 31,9 19,5 13,0 7,3 29,1 

250 i więcej osób 4,4 25,0 28,9 15,9 13,8 12,0 20,7 

sekcja PKD               

górnictwo i kopalnictwo 8,3 50,0 0,0 16,7 16,7 8,3 -55,5 

przetwórstwo przemysłowe  4,3 22,8 30,8 20,4 14,7 7,0 30,6 

wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę  

20,8 31,3 16,7 4,2 6,3 20,8 -42,8 

budownictwo 1,1 20,0 32,6 23,2 14,7 8,4 45,2 

zatrudnienie do 49 

osób 
0,0 10,8 35,1 32,4 16,2 5,4 72,4 

zatrudnienie pow. 49 

osób 
1,7 25,9 31,0 17,2 13,8 10,3 27,3 

handel 4,6 22,6 30,0 22,6 12,7 7,4 31,9 

hotele i restauracje 11,1 37,0 33,3 14,8 3,7 0,0 0,0 

transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 

2,8 19,4 43,1 18,1 11,1 5,6 46,7 

obsługa nieruchomości, 
wynajem i usługi związane 
z powadzeniem działalności 
gospodarczej 

4,9 25,6 35,4 9,8 19,5 4,9 19,4 

pozostałe usługi 3,6 21,4 25,0 17,9 21,4 10,7 26,3 
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Tabela 19. Oceny konkurencyjności produktów oferowanych przez 
respondentów (wiersze sumują się do 100%) 
 

cała populacja 

najniższa 
ocena 

0 
1 2 3 4 

najwyższa 
ocena 

5 

2004 4,4 4,3 12,7 33,4 31,1 14,1 

2005 2,3 3,5 12,3 32,1 36,9 13,1 

2006 3,4 4,6 11,1 32,3 37,5 11,1 

2007 2,4 4,4 12,1 34,2 39,1 7,9 

sektor MSP (zatrudnienie 
poniżej 250 osób), sekcja 
„Przetwórstwo przemysłowe” 

0 1 2 3 4 5 

2004 1,7 6,6 15,7 36,4 27,3 12,4 

2005 1,4 3,6 16,3 34,8 36,9 7,1 

2006 1,6 6,5 13,5 36,8 31,9 9,7 

2007 0,6 4,4 15,5 34,8 40,4 4,4 

sektor MSP (zatrudnienie 
poniżej 250 osób), sekcja 
„Handel” 

0 1 2 3 4 5 

2004 14,3 2,0 14,3 40,8 22,5 6,1 

2005 3,9 5,8 17,3 25,0 38,5 9,6 

2006 7,1 4,3 18,6 28,6 38,6 2,9 

2007 5,5 9,6 16,4 23,3 38,4 6,9 

sektor MSP (zatrudnienie 
poniżej 250 osób), sekcja 
„Transport” 

0 1 2 3 4 5 

2004 
0,0 11,8 11,8 17,7 41,2 17,7 

2005 
11,1 0,0 11,1 22,2 33,3 22,2 

2006 
5,0 5,0 25,0 20,0 35,0 10,0 

2007 
0,0 12,5 12,5 31,3 37,5 6,3 

 
 

 

Tabela 20. Trudności z dostosowaniem się przedsiębiorstwa do 
operacji wymiany PLN na euro (wiersze sumują się do 100%) 
 

 
klasa brak 

trudności 
niewielkie 
trudności 

przeciętne 
trudności 

poważne 
trudności 

trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

przystosowanie systemów 
informatycznych 

26,1 29,1 16,3 8,3 13,2 7,1 

        zatrudnienie do 49 osób 27,6 29,8 15,3 10,2 13,8 3,3 

        handel 24,4 30,0 17,7 11,0 10,3 6,7 

dostosowanie systemów 

księgowych 
22,8 28,9 20,5 8,5 12,4 7,0 

        zatrudnienie do 49 osób 23,8 27,3 22,2 10,9 12,7 3,1 

        wytw.i zaopatr. w 

ener.el. 
16,7 18,8 14,6 14,6 18,8 16,7 

zmiana cen (PLN/euro) 27,4 31,2 16,0 6,9 11,2 7,2 

podwójne ceny 
(obowiązujące przez 2 
miesiące) 

17,5 24,9 23,1 14,7 12,6 7,2 

zatrudnienie do 49 osób 19,6 26,4 22,0 16,0 12,4 3,6 

zatrudnienie pow. 49 

osób 
17,7 29,3 19,1 19,1 8,1 6,7 

przeszkolenie pracowników 24,8 36,5 15,6 5,6 10,4 7,2 

inne trudności 15,8 5,5 1,9 2,3 44,2 30,4 
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Tabela 21. Koszty dostosowania się przedsiębiorstw do operacji 
wymiany PLN na euro (wiersze sumują się do 100%) 
 

 
klasa brak 

kosztów 
do 0,1% 

0,1-
0,5% 

0,5-1% 
ponad 

1% 
trudno 
ocenić 

brak 
odpowiedzi 

przystosowanie systemów 
informatycznych 

12,7 30,6 15,7 5,3 4,5 23,4 7,8 

zatrudnienie do 49 osób 13,6 30,2 20,4 5,6 5,8 21,8 2,7 

zatrudnienie pow. 49 

osób 
10,3 30,7 19,8 5,7 7,1 19,1 7,4 

dostosowanie systemów 
księgowych 

12,9 31,1 14,7 6,1 3,7 23,7 7,8 

zatrudnienie do 49 osób 13,1 31,6 18,4 7,6 5,6 21,1 2,7 

zatrudnienie pow. 49 

osób 
10,4 22,9 10,4 2,1 10,4 25,0 18,8 

zmiana cen (PLN/euro) 22,0 27,2 9,2 4,3 2,3 26,8 8,3 

podwójne ceny 
(obowiązujące przez 2 
miesiące) 

20,2 27,6 8,8 4,8 1,5 29,0 8,1 

przeszkolenie pracowników 16,3 36,9 9,2 3,7 2,4 23,7 7,9 

inne trudności 10,9 14,1 4,0 1,7 1,4 50,7 17,2 

 

 

Rysunek 14. Różnice w podziale wg województw – oczekiwania 
inflacyjne po wejściu do strefy euro oraz oceny konkurencyjności i 
prognozy zmian natężenia konkurencji  
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Prognozy inflacji – odsetek firm oczekujących wzrostu cen surowców            

i materiałów (w %) 
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THE EFFICIENCY OF REGIONAL LABOUR 
MARKET MECHANISMS IN ABSORBING 
REGIONAL SHOCKS IN POLAND IN THE 
CONTEXT OF ACCESSION TO EURO AREA 

 

ALEKSANDRA ROGUT1 

 

 
I. INTRODUCTION 

 

The expected accession of Poland to the European Monetary Union will be 

concerned with the loss of the autonomous monetary and exchange rate policy. A 

very important question in this context is whether the other adjustment 

mechanisms are efficient enough in responding to asymmetric shocks. Of 

particular interest is the labour market flexibility.  

A lot of attention has been put on the potential costs and benefits of expected 

Polish accession to euro zone at the national level. However the hitherto analysis 

omitted the problem of their possible uneven distribution at the regional level. 

The question whether some of the regions will gain more or lose more then the 

others and whether the differences in the level of economic development between 

Polish regions will increase is often pointed out in the social debates. Special 

fears concern the agricultural eastern regions of Poland. 

In the literature it is often underlined that the big differences between regions are 

not optimal from the national point of view as they may accelerate inflation and 

decrease the economic growth rate (see among others Bande, Karanassou, 2007 

or Estevao, 2002). The wide dispersion in unemployment rates may serve as an 

early brake on economic recovery as inflation picks up first in low 

unemployment areas. Moreover the existence at the same time the low and high 

                                                      
11 Narodowy Bank Polski, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro 
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unemployment areas in the same country suggest poor labour market efficiency 

and imperfect resource utilization. In the light of expected euro accession the 

permanent differences in regional labour market development in Poland may 

have some implications for the macroeconomic performance of Polish economy. 

Taking into account for instance the Lisbon Strategy employment goal, the 

permanent poor performance in some regions limits the degree to which it can be 

successful. 

The optimum currency area theory considers that the adoption of a common 

currency brings about both advantages and disadvantages. From the regional 

point of view the advantages are said to be positively related to the degree of 

specialization and the degree of openness of the integrated regions. 

Disadvantages are not only related to the probability of suffering asymmetric 

shocks but are also a negative function of the existence, and relevance, of 

adjustment mechanisms (see Dohse et al, 2000 or Castro, 2000). 

The problem of the possible uneven regional distribution of both costs and 

benefits has been widely studied in euro zone countries before adopting the 

common currency. The authors underlined that the potential uneven distribution 

of costs and benefits of EMU across regions may contribute to exacerbate spatial 

inequalities in the country and increase the differences in the level of economic 

development between regions. They stressed that the decrease of transaction 

costs and exchange rate risk would influence more the regions with higher share 

of export and import in the total production and that the scale of benefits would 

be greater the more open is the region (see also Castro, 2001).  

Benefits can be unevenly distributed also because of different degree of 

specialization and different degree of openness between regions. Decressin and 

Fatas (1995) underlined that if there is more specialization in the production of 

goods and services at the regional rather than the national level, the national labor 

market dynamics will be, from an economic point of view, a fairly arbitrary 

aggregation of many heterogeneous regional dynamics. Analyzing regional 

dynamics is then likely to provide more relevant results (see Decressin i Fatas, 

1995 or Choy et al., 2002). 

Moreover, with the adoption of the European Single Act and the Maastricht 

Treaty, European countries move closer to full economic integration, and 
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consequently region-specific shocks are becoming more prominent. There are a 

variety of reasons for this: as transaction costs continue to fall, regional 

specialization in production increases; concurrently macroeconomic policies 

converge further, increasingly shifting attention of policymakers from 

harmonizing national evolutions to addressing regional imbalances (Bande, 

Karanasoou, 2007, Overman, Puga, 2002 or Decressin, Fatas, 1995). In that 

context, a careful analysis of the sizes and repercussions of region-specific 

shocks should provide interesting insights for the further development and 

coordination of regional policies within an integrated Europe (see Decressin, 

Fatas, 1995). 

As the potential costs are concerned, it is underlined in the literature that region-

specific shocks may trigger different adjustment mechanisms compared to 

national shocks (see Decressin, Fatas, 1995). In particular, more interregional 

migration in response to region-specific shocks might be expected than 

international migration in response to national shocks. Furthermore, regional 

differences in labour supply characteristics could mean that regions may differ in 

their response to labour market shocks (see also Choy et al., 2002 or Broersma, 

van Dijk, 2005).  

The issue of how regional labour markets adjust to shocks is also of international 

significance. Several studies have previously applied the methodology used in 

this study to other countries or international regions. The primary adjustment 

channels have been found to differ internationally. For example, previous studies 

have found that worker migration plays a substantial role in the local labour 

market adjustment process in the US. However, labour mobility plays a much 

smaller role in the adjustment of many European labour markets to region-

specific shocks. Instead, labour force participation changes bear most of the 

adjustment.  

Finally, if prices and wages are not fully flexible to compensate for the loss of 

exchange rate as well as in case of low degree of labour market flexibility, 

asymmetric shocks could lead to deep regional recessions and increase in 

unemployment which could be socially and politically unacceptable (see Bande, 

Karanassou, 2007 and Fatas, 1997). This problem also often appears during the 

debates with the social partners in Poland.  
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The aim of the paper is to analyze the efficiency of regional labour market 

adjustment mechanisms in responding to asymmetric shocks in Poland in the 

context of expected accession of Poland to the euro zone. In particular in the 

paper we attempt to: 

 

   explore whether regional labor market disturbances in Poland are 

distributed less or more symmetrically than across the regions in Europe 

and answer the question how much of the movement in regional 

employment is common to all regions and how much is region specific; 

   examine the speed and duration of adjustment processes and compare 

with those in other European regions. In particular we are intrested if the 

adjustment processes on Polish labour market are efficient and how long 

it takes for the regional labour markets to return after the shock.  

 

The answer to the question if the level of flexibility is evenly distributed over 

Polish regions, or if there is a difference in adjustment speed, and hence 

flexibility, between Polish regions would help us to indicate whether the potential 

costs concerned with the imperfect labour market adjustment mechanisms would 

be evenly distributed between regions or whether there are some regions were the 

adjustment processes are not efficient enough and the costs in case of asymmetric 

shock in these regions would be higher.  

Number of papers concerning the efficiency of regional European labour markets 

in the light of optimal currency areas can be found in the literature. Unfortunately 

we have not found any research concerned with the possible uneven regional 

distribution of benefits and costs in case of Poland.  

The paper is organized as follows. In the next section we discuss the data. 

Section 3 presents some characteristics of regional labour market in Poland. 

Section 4 reviews the literature on regional labour market adjustment. Section 5 

describes the theoretical model. Section 6 outlines the model specification and 

the empirical results. In Section 7 we summarize the key findings from our 

results and discuss how our results compare with those from the studies of the 
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euro zone countries. This section also discuss the potential areas for future 

research. 

 

2. DATA 

 

All the regional data on employment growth rates, the unemployment rate, the 

labour force participation rate and the working age population we use in the 

paper were obtained from the Polish Labour Force Survey (LFS). As a measure o 

worker's renumeration we use average gross monthly wages in a given region 

reported quarterly by Central Statistical Office in Poland. The data from LFS are 

available on quarterly basis from 1995 for 16 Polish regions. Data concerning 

wages by region are available since 1999 .  

Acoording to Labour Force Suvey the employed are defined as persons aged 15 

and more, who in the period of a reference week (see Polish Labour Force 

Survey, www.stat.gov.pl):  

 

    performed any gainful non-agricultural work, i.e. were hired, worked on 

own (or rented) farm or conducted own non-agricultural economic 

activity, assisted (without a wage or salary) in maintaining a family-

owned farm or conducting a non-agricultural family-owned business,  

    did not perform work (e.g., due to illness, vacation, break in company 

activity, bad weather, strike), but formally had a job as hired employees 

or  

    were self-employed.  

 

Employed persons - in line with international standards - also include students, 

with whom employers or physical persons concluded a contract for 

apprenticeship or teaching a particular job, if they receive wages or salary. The 

term "any work" shall be understood as work performed for at least 1 hour.  
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Unemployment rate is a percentage share of the number of unemployed 

population in the number of economically active population (i.e. employed and 

unemployed persons). Unemployed according to LFS are persons aged 15-74 

who simultaneously fulfill three conditions:  

 

    during the reference week were not employed  

    were actively seeking work, i.e. they undertook specific actions during 4 

weeks (including the reference week as the last one) to find work;  

    were ready (capable) to take up employment during two weeks after the 

reference week.  

 

Persons who weren't seeking work, because they had an arranged employment 

and waited for its beginning for time not longer than 3 months - and additionally 

in LFS were ready to take it up, were also counted as unemployed. 

Participation (activity) rate is the share of economically active persons in the 

working age population (aged 15 and more according to LFS).  

As the administrative unit is concerned we decided to focus on the NUTS-2 

regional division, however we are aware of significant heterogeneity within the 

regions. The choice is mainly of practical reason. In 1999 the new administrative 

division of Poland was  introduced (16 instead of 49 NUTS-2 regions). Most of 

the statistical data on the NUTS-2 level has been reestimated by the Central 

Statistical Office. In case of smaller administrative units (subregions) the data are 

available since 1999 (or in case of poviats – the data starts in 2001).  

 

3. REGIONAL LABOUR MARKET PERFORMANCE IN 
POLAND IN 1995-2007 

 

In this part of the paper we examine the extent to which the labour market 

fortunes of different regions have varied between each other and in comparison 

with the national picture. As we mentioned before the labour market indicators 
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that the study focused on are the employment growth rate, the unemployment 

rate, the labour force participation rate and wages.  

Looking at the regional diversity of employment growth rates (see figure 1 in 

appendix) we can conclude that different factors and shocks influencing 

employment were not uniformly spread across regions. The graphs show that 

there have been differences in regional employment growth over time, which 

indicates both that the common (national) shocks were not symmetrically 

distributed over region and that regions were also affected by idiosyncratic 

shocks. These phenomena, ie, shocks that only affect one region or the 

component of a shock that while affecting other regions is disproportionately felt 

in the region are of interest in this study.  

Figure 2 in appendix shows the average annual employment growth rate for the 

Polish regions over the periods 1995 to 1998 and 2004 to 2007 (both are the 

economic boom periods). The obtained regression line has a slope of 0,36 and an 

R
2
 of 0,07. Those regions that were growing relatively fast (compared to the 

national average growth rate) in the first period continued to do so in the next 

one. We can therefore conclude that there is some persistence in regional 

employment growth. We can compare the regional employment growth rate 

persistence in Poland with the results obtained by other authors. For some of the 

euro zone regions  examined by Decressin and Fatas (1995), the slope of the 

regression line was found to be 0,55 (R
2
 of 0,16; see Decressin i Fatas, 1995). At 

first glance therefore it seems to be less persistence of employment growth in 

Poland than is found to be in the case of euro zone countries.  

Looking at the regional distribution of unemployment rates in Polish regions it 

can be seen that the shape of most of the regional unemployment rate plots does 

rather closely follow the national picture, however we can see considerable 

differences in the level of unemployment rates between regions (see figure 3 in 

the appendix). Figure 4 confirms that there appears to be some persistance in 

regional unemployment rate in 1995 and 13 years later, as shown by a slope 

coefficient of 0,27. Regions that begin with a higher then the average 

unemployment rate after the initial transition period tend to end up with higher 

unemployment rates in 2007. 
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During the analyzed period western and northern regions were in general 

characterized by higher than the average unemployment rates. They are on one 

hand the consequence of the existence of centrally planned economy for decades, 

on the other, the result of changes which took place during the process of 

transformation to the fully market economy (see also Zatrudnienie w Polsce 

2005). The main reason of high unemployment rates in northern and western part 

of Poland was the liquidation the state-owned agricultural farms in 1991 (in 

zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie and warminsko-

mazurskie regions). As the share of employment in public agriculture in those 

regions was more than 20% of total employment, the shutdown of the farms 

caused rapid growth of unemployment. The majority of workers were those with 

low level of education (and with rather weak chances to find another job) and 

they remained unemployed for a long period of time (see Góra i Sztanderska, 

1998 or Rogut, 2007). 

On the other hand the regions in the eastern and south-eastern part of Poland are 

characterized by relatively low observed unemployment rates, which are mainly 

due to high share of employment in agricultural sector and high hidden 

unemployment (see among others Góra, 2005).  

Looking at the regional participation rates we can see significant differences 

between regions (see figure 5 in appendix 1). On average relatively higher 

participation rates are noted in agricultural regions of Poland (lubelskie, 

podkarpackie, podlaskie and mazowieckie) and relatively lower ones in the 

western (dolnoslaskie, slaskie, opolskie, zachodniopomorskie) and northern part 

of the country (pomorskie, warminsko-mazurskie). While analyzing the 

participation rate persistence on regional labour markets in Poland (see figure 6 

in appendix) we can see that the regression yields a positive slope coefficient of 

0,41 with the R
2
 at the level of 0,3.It would therefore appear that participation 

rates in Poland are also persistent over time.  

We can observe the significant regional differences also in case of wages. The 

highest wages are traditionally observed in capital region (mazowieckie, see 

figure 7 in appendix). Higher then the average wages are also in regions with big 

cities and high share of financial sector or mining industry (dolnoslaskie and 

slaskie regions) and in pomorskie region with shipping industry. While 

explaining the regional differences in wages, it is worth to note, that the existing 
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regional differences in wages in Polish economy are to some extend the result of 

the existence of the centrally planned system for several decades. Deformations 

in the sectoral diversity of wages within the previous system resulted to a large 

extent from the primacy of industry production over services. Wages in the 

strategic industries (for instance in coal-mining) were above average in order to 

stimulate the development of selected branches or industries (see Welfe, 1997).  

Figure 8a in appendix 1 confirms what was seen from figure 7 - there is a 

persistence in rankings of wage levels across regions. Regional wage levels are 

either persistently higher or persistently lower than the national wage. It is, 

however, difficult to see from figure 8a whether low wage regions are catching 

up. Figure 8b is more informative in this regard as it plots the average rate of 

growth of monthly wages from 1999 to 2007 against their value in 1999. It shows 

that low-wage regions have in general lower growth rates in wages, while high-

wage regions continue to have high wage growth rates. Therefore, not only are 

low-wage regions not catching up, but the differences between Polish regions are 

growing.  

 
4. EMPIRICAL EVIDENCE 

 

The first attempt to study the regional labour market adjustments was undertaken 

by Blanchard and Katz (1992) who applied the Vector Autoregressive (VAR) 

approach to the investigation of labour market adjustment in the United States. 

This methodology has since been adopted and modified by Decressin and Fatas 

(1995) for the European regions.  

The empirical results show that the both the speed of adjustment and adjustment 

channels have been found to differ internationally. Blanchard and Katz (1992) 

found that in the United States, migration plays a substantial role as a regional 

labour market adjustment mechanism to labour demand shocks. In other words 

laid-off workers leave depressed areas to find jobs elsewhere. Following a state-

specific shock, the migration response in U.S. is strong even in the first year after 

the shock. A negative shock to employment leads initially to an increase in 

unemployment and a small decline in participation. Over time, the effect on 

employment increases, but the effect on unemployment and participation 
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disappears after approximately five to seven years (Blanchard i Katz, 1992). 

Blanchard and Katz (1992) also conclude that wages decrease and dampen the 

employment response, but by relatively little. This evidence suggests that in the 

US, wages play a limited role as a regional labour market adjustment mechanism 

in response to economic shocks. 

Decressin and Fatas (1995) found that in European labour markets, labour force 

participation rate changes play a larger role in bringing unemployment back to 

trend after a region-specific shock, rather than migration. In other words, workers 

leave the labour force rather than migrate out of their region. Their study also 

illustrates that, even within a particular region, the exact nature of adjustment for 

a regional labour market may differ depending on whether the shock experienced 

is a region-specific or economywide shock. They conclude that the common 

shocks have permanent effects in Europe. Relative unemployment when hit by a 

shock to itself return to their means fairly quickly (3-4 years, see table 1 in 

Appendix) 

After these two pioneer papers some other reaserch occured trying to investigate 

the adjustment mechanisms both at the European as well as overseas regional 

labour markets. In case of Europe the results mostly confirm the findings of 

Decressin and Fatas that labour mobility plays a much smaller role in the 

adjustment of many European labour markets to region-specific shocks (see table 

1). Instead, labour force participation changes bear most of the adjustment. The 

duration of absorption period in the analyzed European countries varies around 

3-7 years. Unfortunately as far as Poland is concerned we did not find any similar 

papers studying the regional adjustment processes. This paper attempts to study 

the regional adjustment process in Poland and compare them with the findings 

from the analysed euro zone countries.  

 

5. THEORETICAL MODEL  

 

To analyze the regional adjustment on Polish regional labour markets we follow 

the theoretical model proposed by Blanchard and Katz (1992).  The model tries 

to understand the regional shocks and mechanisms underlying regional slumps 

and booms. As regions produce different bundles of goods, they experience 
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different shocks to labor demand and thus experience region-specific fluctuations 

(Blanchard i Katz, 1992). Shocks to labor demand first lead to movements in 

relative wages and unemployment. These in turn trigger adjustments through 

both labour and firm mobility, until unemployment and wages have returned to 

normal. By then, however, employment is permanently affected; to what extent 

depends on the relative speed at which workers and firms adjust to changes in 

wages and unemployment (for more explanation see Blanchard i Katz, 1992).  

In the literature two approaches are used to explain the processes of regional 

adjustments (see for example Choy et al., 2002). According to the first one 

regional adjustment occurs when differences between regions become less. This 

view implies that in the long run all regions converge to the same steady-state 

equilibria. An alternative viewpoint is that there may be stable long-run 

differences between regions meaning that regional adjustment entails restoring 

long-run relativities after a regional shock. Following Blanchard and Katz model 

assumptions, we believe that it is possible to have permanent differences across 

Polish regions, and thus we allow for this in our model.  

Theory also suggests that regional labour markets can adjust in response to 

shocks through at least one of the following channels: changes in unemployment, 

changes in labour force participation, changes in worker remuneration and 

migration. The adjustment mechanisms can be explained more precisely (for an 

example see Choy et al., 2002).  

A negative labour demand shock implies a reduction in employment in the 

affected region. Individuals who had a job no longer have one. Important 

question is how do firms and individuals respond to the shock. One possibility is 

that unemployment increases. Another possible adjustment is that labour force 

participation may drop. Some of those people who lose their jobs may decide to 

take early retirement or decide that the best thing for their future prospects is to 

undertake further training. Some who have lost their jobs and those who were 

already unemployed may become discouraged and no longer actively seek work.  

On the other way it may be that they decide that the region no longer provides 

them with the opportunities they desire and consequently leave the region in 

search of better job opportunities. It is likely that not all the people who decide to 

leave were those who directly lost their own jobs as a result of the shock. Family 
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members of those who lost their jobs may also leave. People who were 

unemployed prior to the shock may leave as they see the likelihood of finding 

employment has decreased due to the shock. Even people with jobs may leave if 

they fear that the region is in decline and they may be next in line for job losses.  

Another possible form of adjustment is through changes to the price of labour. 

The decrease in labour demand may have a negative impact on wages. A 

decrease in wages may help mitigate the effect of the initial reduction in demand 

for labour by attracting new firms into the region, hence creating some new jobs 

to offset the initial shock, or discouraging existing firms from cutting jobs. 

The discussion above suggests that when analyzing the impact of an employment 

shock, it will be important to capture all the adjustment channels mentioned 

above. Consequently, our analysis of regional labour market adjustment in 

Poland captures changes of employment level, the unemployment rate and the 

labour force participation rate .  

Following Blanchard and Katz (1992) to model the regional labour market 

adjustment in Poland we use a Vector Autoregressive approach. The advantage 

of VAR models is that this technique examines the joint fluctuations of the 

selected set of variables over time and then forms the baseline results. We use 

vector autoregressive approach also to be able to compare the adjustment 

processes on Polish regional labour markets with results obtained with this 

particular methodology for the euro zone countries.  

 

6. EMPIRICAL RESULTS  

 

Before we examine the adjustments on regional labour market in Poland to the 

region-specific shocks we have to answer the question to what extent they are 

important for regional labour market performance in Poland. Following the 

literature in this area, we make a distinction between regional shocks and 

aggregate shocks. The national shocks are usually defined as the ones which 

influence all the sectors in all regions to the same extent. A regional shock is one 

that is felt either specifically in the one region or for which a region experiences 

a disproportionate impact of a shock that also affects other regions in the 
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economy (see Choy et al., 2002). Examples of regional shocks include the 

closure of a large factory in the region or a downturn in an industry in which the 

region is relatively specialized.  

To indicate how much of a typical movement in regional employment is common 

to all regions and how much is region-specific we follow the methodology 

proposed by Blanchard i Katz (1992) and estimate for each of the 16 Polish 

regions the parameters of following equation:  

 

 ittiiit LL )log()log(  

 

where Lit - is the employment in region i at time t, Lt - is the total employment in 

the country, 

β is a measure how responsive an employment in a given region is to changes in 

the national employment, in other words, β is an elasticity. If β=1 (β=0) it means 

that the regional movements in employment are totally symmetric (asymmetric). 

Regions may differ in terms of their elasticity to changes to the national value of 

a employment depending on a range of factors, such as how the industry 

composition within the region compares to the national average, or how labour 

force characteristics differ across regions.  

The average adjusted R
2
 of the employment changes equations gives us the 

answer to the question how much regions move together ie. how much of the 

regional employment movement can be explained by movements in regional 

employment. The average adjusted R
2
 in case of Polish regions is 0,35 which 

indicates that the aggregate shocks can explain on average 35% of regional 

employment changes in Poland. We can compare our results with the results 

obtained by other researchers for euro zone countries. The obtained parameter of 

0,35 in case of Poland is higher that in case of average for European regional 

labour markets for which Decressin and Fatas (1995) found the average adjusted 

R
2
 of 0,2. However when comparing with the results for individuan European 

countries (France, where the adjusted R
2
 was reported on the level of 0,76, 

Germany – 0,52, Italy – 0,41, Spain – 0,60, Netherlands – 0,49 (see Decressin i 

Fatas, 1995), we can conclude then the aggregate shocks in Poland explain on 
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average less regional employment behavior than in the analyzed euro zone 

countries.  

Looking at differences in R
2
 from the employment regressions between Polish 

regions a fairly clear pattern emerges. Adjusted R
2
 are higher for more industrial 

regions in western and central Poland (pomorskie, mazowieckie, malopolskie, 

lubuskie, dolnoslaskie, slaskie, lodzkie and opolskie), which implies that 

employment movements in those regions are much dominated by aggregate 

movements. Adjusted R
2
 are lower for agricultural easternregions (lubelskie, 

podkarpackie, podlaskie, warminsko-mazurskie and swietokrzyskie) as well as 

for kujawsko-pomorskie and wielkopolskie regions.  

The standard deviation of β coefficient indicates how much the regional 

employment movements are symmetric. The higher is the standard deviation of β 

the more asymmetric are the regional employment changes. In case of Polish 

regions the standard deviation of β equals 0,63 which is more less the same as in 

case of euro zone regions studied by Decressin and Fatas, 1995 (0,72).  

Of our interest is the distribution of β„s across regions. Looking at the regional 

diversity of β's we can see that on the high side are opolskie, mazowieckie and 

swietokrzyskie which have the elasticities of 2,64; 1,46 and 1,52 respectively. On 

the low side is slaskie (with elasticity of 0,1), kujawsko-pomorskie (0,15), 

zachodniopomorskie (0,4) and lubelskie (0,5). In general we can conclude that 

(with some exceptions) the employment changes in more industrial regions with 

big agglomeration centers were more symmetric to the aggregate employment 

changes than it was observed in the more agricultural regions.  

The above results show that region-specific shocks play an important role at the 

Polish local labour markets. Therefore the next research question is concerned 

with the speed and duration of adjustment processes of regional variables to 

region-specific shocks in Poland. As we stated before we examine it by 

estimating a VAR model. In using the VAR technique, there are some 

specification issues that need to be addressed. 

The first specification issue is the choice of variables to be included in the VAR 

model. Given that our objective is to investigate regional labour market 

adjustments and taking into account the limited availability of data regarding 
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wages, the set of variables selected are the employment level, unemployment rate 

and the participation rate. 

The second issue is the choice in which form the variables should enter the 

model. As we are interested in investigating how regional labour markets adjust 

to shocks which have an impact on the relative status and attractiveness of a 

regional labour market compared with other regions not all shocks we should 

take into account. For example, if a slow-down in the global economy affects all 

regions evenly, then the relative attractiveness of a particular region would not 

change and therefore we would not expect a net migration response. 

As the time series data that we have for the regional labour market contain both 

the impacts of region-specific shocks we are interested in, as well as aggregate 

shocks, we are not interested in, we follow the literature to remove the latter. 

Therefore following the Blanchard and Katz (1992) we construct the region-

specific variables as the relative to their aggregate Polish counterparts: 
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)log()log(

)log()log(
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where: 

Lit - is the employment in region i at time t,  

Lt - is the total employment in the country at time t,  

urit - is the unemployment rate in region i at time t,  

urt - is the average unemployment rate in the country at time t,  

prit - is the particiaption rate in region i at time t,  

prt - is the average particiaption rate in the country at time t.  

The third specification issue is how the variables should enter the VAR model. In 

particular the question is whether should they enter in levels or difference form. 

To answer this question we need to test whether the underlying stochastic process 

generating the series is stationary, as all variables entering the VAR should be 
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stationary. We conduct a number of unit root tests prior to deciding how to enter 

our chosen variables in to the VAR model. The results obtained are provided in 

appendix. Taking into account the results of the unit root tests we decided to 

model employment in first difference, while the employment rate and 

participation rate have entered the model in levels.  

Following the procedure described above we estimated the 3 variable VAR 

model using data for each region separately.  The analyzed period is 1995Q1-

2007Q4. For each region we estimated the parameters of the following VAR 

model:  

 

S

s

tsstt

1

)3()3()3()3( ξΠyμy  

 

where:  

t)3(y  is the vector of variables (employment growth, unemployment rate and 

labour force participation rate); 

)3(μ  is the constant terms vector; 

sΠ  is the parameter matrix; 

t)3(ξ  is the vector of error terms; 

S is the highest lag operator.  

 

Vector Autoregressive model, besides dividing the variables on endo- and 

exogenous is characterized by the identical construction of all equations, it takes 

as a regressors only lagged values of variables used in the model and the chooses 

such model specification that the error term is the white noise (see Welfe, 2003). 

Therefore while estimating the VAR model for each region we chose the lag 

lenght separately for in each case basing on appropriate criteria. The values of all 

tests are presented in appendix. When the the criteria were not conclusive, the lag 

lenght were chosen basing on the normality tests (see appendix for all the test 
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values). The low value of Jarque-Bera test in case of some regions are due to 

kurtosis problem which the VAR models are resistant to.  

The above estimation process provides us with a separate set of results for each 

region. Having estimated the VAR model for each region separately and obtained 

estimates for all of the coefficients included in the model we were able to obtain 

impulse response functions (IRFs) for all the variables in the model.  Following 

Blanchard and Katz, 1992, we associate unforeseeable movements in 

employment with innovations in labor demand. We trace the effects of positive 

demand shock on employment, unemployment rates and participation rates.  

Looking at the initial response of employment to the demand shock (see figure 9a 

in appendix) we can see significant differences between regions. Relatively 

strong response can be noticed in the northern and western part of Poland 

(opolskie, slaskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). Strong reaction is 

observed also in lubuskie, pomorskie and mazowieckie (see figure 1). Relatively 

weak reaction is noted in central and eastern regions of Poland and surprisingly 

also dolnoslaskie region. These observations confirm the results obtained by 

others (see Zatrudnienie w Polsce, 2005).  

Significant differences can be seen also in case of shock persistence (see figure 

10a in appendix). With the exception of slaskie region the effects of the demand 

shock on employment in western regions disappear during five years. In slaskie 

region the shock on employment disappears after 8 years. In case of four region 

(kujawsko-pomorskie, mazowieckie, opolskie i swietokrzyskie) the effects of the 

shock on employment still persist after 10 years.  

Looking at the response of unemployment rates to the demand shock we can see 

the decrease in unemployment rates in all regions in the first period. In general 

with two exceptions (zachodniopomorskie and lubuskie) the reaction of 

unemployment rates to the employment shock is higher in western and northern 

regions. The decrease in unemployment rates is weaker in more agricultural 

regions in eastern and south-eastern part of Poland (see figure 9b in appendix). 

The effects of the employment shock to the unemployment rates is much more 

persistent than in case of employment (see figure 10b). Only in four regions the 

effects of the shock disappear during 8 years (dolnoslaskie, malopolskie, lubuskie 

and lodzkie). In lubelskie, podkarpackie and pomorskie it stabilizes around 10 
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years after the shock. In nine regions the effects of the shock on unemployment 

rates still persist after 10 years.  

After the positive shock on employment the participation rates in all region 

increase in the first year after the shock, however the strenght of the reaction 

differs between regions. The reaction is the strongest in the western and north-

western regions and relatively weak in the central, southern and eastern part of 

Poland (see figure 9c in appendix). In case of malopolskie the reaction of 

participation rate is almost insignificant. The effects of employment shock to the 

participation rates is also persistent. Only in seven regions (malopolskie, 

dolnoslaskie, lodzkie, lubelskie, lubuskie, pomorskie and slaskie) the effects of 

the shock disappears during 8 years. In opolskie the participation rates needs 

about 10 years to come back to the equilibrium level. In eight regions the effects 

of the shock on participation rates still persist after 10 years.  

Looking at the scale of adjustments of employment, unemployment rates and 

participation rates (see figure 10 in appendix, the scale on all the figures has been 

unified to make the reactions comparable with each other) we can see that the 

main adjustment channel in case of Polish regional labour markets is the 

unemployment rate. The reaction of participation rate is much weaker.  

 

7. CONCLUSIONS 

 

The expected accession of Poland to the euro zone will bring both advantages 

and disadvantages for Polish regions. Advantages, or benefits, are said to be 

positively related to the degree of specialization and degree of openness of the 

integrated regions. Disadvantages, or costs, are both related to the probability of 

suffering asymmetric shocks and to the existence and relevance of adjustment 

mechanisms.  

The main aim of the paper was to attempt to answer to the question whether the 

costs of joining to the euro zone will be evenly distributed between Polish 

regions. However it is impossible to get a precise quantitative idea of the net 

costs of EMU for any Polish region, the above analysis offers some interesting, 

although preliminary, conclusions. 
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First of all, the provided analyses indicate that the aggregate shocks in Poland 

explain less regional employment behavior than on average in the euro zone 

countries. Most of the regional employment changes in Poland are idiosyncratic. 

However the results differ between regions. In the industrial regions in western 

and northern part of Poland the employment movements are more dominated by 

aggregate movements. In the agricultural eastern regions the aggregate 

employment behavior explains little of regional employment changes.  

Taking into account the symmetry of shocks affecting the regional labour market 

we can see that in case of Polish regions the asymmetry of the shocks were on the 

similar as in the euro zone regions level. Looking at the distribution of elasticity 

of regional employment to the national one we can see that higher than the 

average elasticity was notefd in industrial regions. Lower elasticity of  

employment changes has been noted in eastern rural regions and in the Slaskie 

region.  

The analyses show that significant part of movements on the regional labour 

market in Poland is due to region-specific shocks. Therefore, concerning the 

expected adoption of common currency, there is a need to study the efficiency of 

regional labour market in responding to asymmetric shocks.  

The provided analysis indicate that Polish regions differs in response to the 

regional shock. The differences are both in the strenght of initial response and in 

the persistence. Comparing the adjustment process in Poland and other European 

countries to a demand shock we can see that in case of employment the reaction 

to the demand shock is similar to the one observed in the euro zone countries. 

The average adjustment period is 5-7 years.  

The differences occurs while analyzing the adjustment in both regional 

unemployment rates and regional participation rates. In general in Poland we 

observe more persistence in the behavior of both variables. In case of 

unemployment rates only in four regions the effects of the shock disappear 

during 8 years (dolnoslaskie, malopolskie, lubuskie and lodzkie). In nine regions 

the effects of the demand shock on unemployment rates still persist after 10 

years. Similar reaction can be observed for regional participation rates. Only in 

seven regions (malopolskie, dolnoslaskie, lodzkie, lubelskie, lubuskie, pomorskie 

and slaskie) the effects of the demand shock on participation rates disappears 
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during 8 years. In eight regions the effects of the shock on participation rates still 

persist after 10 years. The results for the euro zone countries indicate that the 

absorption period in case of unemployment rates and participation rates does not 

excced 7 years. The analyses for Poland indicate that the demand shocks have 

longer lasting effects on relative unemployment rates that in the analysed euro 

zone countries. It takes several years before shocks are completely absorbed by 

the regional labour markets in Poland.  

The important question for the economic policy is why there are differences in 

responding to the shock between regions. In particular the important question is 

whether we can find some common features of the labour markets which are 

responsible for lower than the average adjustment process. This question was not 

a subject of the provided analysis however the literature attempts to point to 

some important explanations. On of the factor which seems to be particularly 

significant is the employment structure in the region. Employment structure can 

influence the labour demand elasticity in the region (labour markets with higher 

share of employment in services and manufacturing have higher labour market 

elasticity that the agricultural ones). This could be the explanation why the 

regions with archaic employment structure adjust slower. The second reason 

point in the literature are the differences in the composition of the labour force, 

which may also generate different regional responses to aggregate shocks (see 

also Choy et al., 2002). 

The other important question is why on average in Poland we can observe more 

persistence in unemployment rates and participation rates than in other European 

economies. There is a consensus in Polish literature that the relatively slow 

adjustment processes on Polish labour market can be explained by institutional 

factors: high tax wegde in Poland, early retirement benefit system, relatively high 

replacement ratio and low effectiveness of active labour market policy (see 

among others: OECD, 2008 or Lewandowski, Koloch, Regulski, 2008). The high 

tax wedge on low-wage workers prices some of them out of the labour market 

and leaves others with too few incentives to seek registered employment. And on 

the benefit side, a substantial share of older workers can withdraw from the 

labour force on favourable conditions well before statutory retirement age. 

Relatively high replacent ratio lowers the incentives to leave the unemployment 

and low effectiveness of ALMP lowers the size of effective labour force. 
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Although we can not indicate any definitive conclusions regarding the regional 

distribution of potential EMU costs and benefits and the paper shows we can see 

some differences both in shock symmetry as well as the in adjustment process the 

policy implications of these results are that the lack of monetary autonomy may 

not be very onerous for the Polish regions. The common monetary policy 

implemented by the ECB will probably have similar effects on all Polish regions. 

Thus, the danger of an increase in regional disparities via this channel does not 

seem to be very severe. We can not confirm the hypothesis that the costs of 

joining the euro zone for eastern regions will be higher than for other regions. 

In any case, this conclusion should be taken very cautiously given that in paper 

we have been analyzing only the potential costs concerned with the regional 

labour market adjustment mechanisms. There can be both costs and benefits 

(both macro and microeconomic in nature) that have not been considered in this 

paper. In particular one should carefully look at the regional adjustment of wages 

as well as the interregional migration channel. Because of short time series data 

concerned with wages we were not able to estimate the parameters of 4 variables 

VAR model for each of the regions separately. However the analyses of elasticity 

of wages are necessary to fully answer the question about regional differences in 

labour market elasticity. This should be on the agenda for future research.  
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APPENDIX 1 

Figure 1. Employment growth by region in Poland in 1996-2007 
(previous year equals 100) 
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Source: Source: Polish Labour Force Survey, various editions 1995-2008, own calculations. 
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Figure 2. Regional employment growth persistence in Poland in 
1996-2007 
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Source: Polish Labour Force Survey, various editions 1995-2008, own calculations. 

Figure 3. Unemployment rates by region in Poland in 1995-2007 
(in % of labour force in the region) 
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Source: Polish Labour Force Survey, various editions 1995-2008. 
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Figure 4. Unemployment rate persistence in Poland in 1995-2007 
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Source: Polish Labour Force Survey, various editions 1995-2008. 

Figure 5. Regional labour force participation rate in Poland in 
1995-2007 (in % of working age population in the region) 
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Source: Polish Labour Force Survey, various editions 1995-2008. 
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Figure 6. Regional participation rate persistence in Poland in 
1995-2007 
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Source: Polish Labour Force Survey, various editions 1995-2008. 
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Figure 7. Relative wages by region in Poland in 1999-2007 (wages 
in a given region in relation to a country average) 
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Source: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (Employment, wages and 

salaries in national economy), various editions 1999-2008, own calculations. 
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Figure 8. Wage persistence (a) and wage divergence (b) across 
Polish regions 1999-2007 
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Source: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (Employment, wages and 

salaries in national economy), various editions 1999-2008, own calculations. 
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Table 1. Some empirical evidence of regional adjustment 
 
 
Authors 

 

  

 

Country Number 

of 

regions 

Analyzed 

period 

Varia- 

bles 

Metho- 

dology  

Main  

absorption 

channel 

Absorption 

period 

Blanchard, 

Katz, 1992

 

 

 

  

 

U.S.  50 Annual 

1952-

1990 

e, ur, pr, 

w 

 VAR Migration 5-7 years 

Decressin, 

Fatas, 

1995 

 

  

Europe 

  

51 Annual 

1975-

1987 

 e

, ur, pr 

Pooled 

VAR  

Participatio

n rate 

4 years for 

unemployme

nt, 

3 years for 

participation 

rate 

Broesma, 

van Dijk, 

2001  

Netherlands

  

18  Quarterly 

1993-

1999  

e, ur, pr  Pooled 

VAR and 

clusters (4 

region 

each) 

 In 

the East, 

West and 

South – 

participatio

n rate, in 

the North -

unemploym

ent rate   

In the North:  

3-5 years.  

In the other 

regions: 

5-7 years.  

 

Choy et 

al., 2002 

  

 

New  

Zealand 

12 Quarterly 

1985-

2001 

(1989-

2001) 

 e

, er, pr 

(w)  

Individual  

3-VAR (4-

VAR) 

Migration  

5-6 years 

Estevao, 

2003  

Belgium  2 

(Wallon 

and 

Franders 

province

) 

Annual e, er, pr  Pooled 

VAR 

separately 

for Wallon 

and 

Franders 

province 

Participatio

n   

About 5-7 

years. 

 

 
 

e - employment, ur - unemployment rate, pr - participation rate, w – wages 
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Table 2. Estimated parameters of β's 
 

 Beta t-Stat Adj. R2 

dolnoslaskie 1,45 4,68 0,51 

kujawsko-pomorskie 0,15 0,69 0,04 

lubelskie 0,55 2,47 0,09 

lubuskie 0,91 2,21 0,59 

lodzkie 1,04 5,16 0,47 

malopolskie 0,60 2,71 0,57 

mazowieckie 1,46 5,17 0,66 

opolskie 2,64 3,26 0,44 

podkarpackie 0,58 1,69 0,03 

podlaskie 0,81 2,53 0,12 

pomorskie 0,57 1,55 0,82 

slaskie 0,10 0,14 0,45 

swietokrzyskie 1,52 4,63 0,28 

warminsko-mazurskie 1,04 3,62 0,18 

wielkopolskie 0,87 1,28 0,003 

zachodniopomorskie 0,40 0,75 0,31 

    

S.D. of β's = 0,63 

Average adj. R
2
 = 0,35 

 
 

 
Table 3. Results of the unit root test for the panel of regional 
variables 
 

Levin, Lin & 

Chu t* Null: 

Unit root 

(assumes 

common unit 

root process)   

Statistic Prob.** Cross-

section 

Obs.  

Employment  0.37871

 

  

  

 0.3525 16  805 

Employment 

growth  

25.5806

 

  

 0.0000  16   793 

Unemployment 

rate  

3.28409

 

  

 0.0005  16   809 

Participation 

rate 

1.74338

   

  0.0406 16   793 
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Table 4. Results of the individual unit root test for each of the 
regional variables  
 
 

Variable Test Statistic Prob.** 
Cross-

sections 
Obs 

Employment 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

0.41500 0.3391 16 798 

 

ADF - 

Fisher 

Chi-

square 

36.4693 0.2686 16 798 

 

PP - 

Fisher 

Chi-

square 

33.4159 0.3984 16 816 

Employment 

growth 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

20.0061 0.0000 16 784 

 

ADF - 

Fisher 

Chi-

square 

381.902 0.0000 16 784 

 

PP - 

Fisher 

Chi-

square 

580.141 0.0000 16 800 

Unemployment 

rate 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

5.32248 0.0000 16 808 

 

ADF - 

Fisher 

Chi-

square 

94.9184 0.0000 16 808 

 

PP - 

Fisher 

Chi-

square 

77.7919 0.0000 16 816 

Participation 

rate 

Im, 

Pesaran 

and Shin 

W-stat 

3.72545 0.0001 16 799 

 

ADF - 

Fisher 

Chi-

square 

65.4586 0.0004 16 799 

 

PP - 

Fisher 

Chi-

square 

48.6744 0.0298 16 816 

 

 

Null: Unit root (assumes individual unit root process). 
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Table 5. VAR residual serial correlation LM test 
 

Region Component 

Jarque-

Bera Prob. Skewness Prob. Kurtosis Prob. 

doln e 26,705 0,000 0,381 0,537 26,324 0,000 

 ur 24,243 0,000 0,237 0,627 24,006 0,000 

 pr 23,875 0,000 0,028 0,867 23,847 0,000 

kuja e 6,571 0,037 0,203 0,652 6,368 0,012 

 ur 4,873 0,088 0,014 0,905 4,859 0,028 

 pr 4,836 0,089 0,034 0,854 4,802 0,028 

lodz e 7,174 0,028 0,363 0,547 6,810 0,009 

 ur 6,053 0,049 0,345 0,557 5,708 0,017 

 pr 7,553 0,023 0,000 0,986 7,553 0,006 

lube e 12,502 0,002 0,040 0,842 12,463 0,000 

 ur 26,851 0,000 0,205 0,651 26,645 0,000 

 pr 20,883 0,000 0,256 0,613 20,626 0,000 

lubu e 7,775 0,021 0,082 0,775 7,693 0,006 

 ur 22,825 0,000 0,245 0,620 22,579 0,000 

 pr 38,400 0,000 0,057 0,812 38,343 0,000 

malo e 6,613 0,037 0,030 0,862 6,582 0,010 

 ur 7,164 0,028 0,423 0,515 6,740 0,009 

 pr 9,280 0,010 0,045 0,831 9,235 0,002 

mazo e 0,046 0,977 0,022 0,883 0,025 0,875 

 ur 4,747 0,093 0,043 0,836 4,704 0,030 

 pr 4,748 0,093 0,031 0,860 4,717 0,030 

opol e 3,159 0,206 0,810 0,368 2,349 0,125 

 ur 4,317 0,116 0,014 0,904 4,303 0,038 

 pr 4,935 0,085 0,013 0,908 4,922 0,027 

podk e 16,756 0,000 0,573 0,449 16,183 0,000 

 ur 1,333 0,514 0,430 0,512 0,903 0,342 

 pr 21,913 0,000 21,528 0,000 0,385 0,535 

podl e 7,482 0,024 0,299 0,585 7,184 0,007 

 ur 4,232 0,121 0,990 0,320 3,242 0,072 

 pr 5,652 0,059 0,112 0,737 5,540 0,019 

pomo e 6,572 0,037 0,037 0,847 6,534 0,011 

 ur 3,073 0,215 0,349 0,554 2,724 0,099 

 pr 6,689 0,035 0,018 0,892 6,671 0,010 

slas e 2,056 0,358 0,381 0,537 1,675 0,196 

 ur 2,555 0,279 0,124 0,724 2,431 0,119 

 pr 5,646 0,059 0,001 0,970 5,644 0,018 

swie e 8,032 0,018 0,014 0,904 8,018 0,005 

 ur 5,238 0,073 0,015 0,903 5,223 0,022 

 pr 6,030 0,049 0,037 0,847 5,993 0,014 

warm e 1,572 0,456 0,192 0,661 1,379 0,240 

 ur 1,368 0,505 0,125 0,724 1,243 0,265 

 pr 4,964 0,084 2,193 0,139 2,771 0,096 

wiel e 6,345 0,042 0,020 0,887 6,325 0,012 

 ur 4,174 0,124 0,050 0,824 4,125 0,042 

 pr 3,318 0,190 1,409 0,235 1,909 0,167 

zach e 3,578 0,167 0,006 0,937 3,572 0,059  
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Table 6. VAR Residual Normality Tests (Doornik-Hansen) 
 
 
   Lags LM-Stat Prob  Lags LM-Stat Prob 

doln 1 9,967 0,353 podk 1 7,317 0,604 

 2 10,999 0,276  2 2,760 0,973 

 3 12,011 0,213  3 3,426 0,945 

 4 12,567 0,183  4 8,047 0,529 

kuja 1 8,244 0,510 podl 1 16,361 0,060 

 2 7,709 0,564  2 11,803 0,225 

 3 7,701 0,565  3 6,728 0,665 

 4 6,285 0,711  4 10,479 0,313 

lodz 1 9,464 0,396 pomo 1 14,083 0,119 

 2 7,627 0,572  2 11,743 0,228 

 3 10,645 0,301  3 7,404 0,595 

 4 9,143 0,424  4 9,699 0,375 

lube 1 12,090 0,208 slas 1 17,155 0,046 

 2 13,791 0,130  2 26,759 0,002 

 3 14,351 0,110  3 6,444 0,695 

 4 10,213 0,334  4 9,580 0,386 

lubu 1 8,413 0,493 swie 1 10,443 0,316 

 2 9,132 0,425  2 8,897 0,447 

 3 6,981 0,639  3 4,955 0,838 

 4 13,311 0,149  4 12,110 0,207 

malo 1 8,276 0,507 warm 1 13,957 0,124 

 2 14,147 0,117  2 16,065 0,066 

 3 7,249 0,611  3 5,611 0,778 

 4 14,896 0,094  4 3,674 0,932 

mazo 1 7,687 0,566 wiel 1 13,999 0,122 

 2 5,227 0,814  2 10,352 0,323 

 3 9,277 0,412  3 24,561 0,004 

 4 9,325 0,408  4 16,570 0,056 

opol 1 7,887 0,546 zach 1 5,980 0,742 

 2 5,653 0,774  2 2,231 0,987 

 3 8,603 0,475  3 8,582 0,477 

 4 14,632 0,102  4 5,557 0,783 
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Figure 9. Initial impulse response of employment, unemployment 
rates and particiaption rates on one stadard deviation shock on 
employment 
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employment

0,0093 do 0,0162  (4)

0,0056 do 0,0093  (4)

0,0046 do 0,0056  (4)

0,0033 do 0,0046  (4)

 

b) unemployment rates  

initial response

unemployment

-0,0028 do 0,0032  (4)

-0,0036 do -0,0028  (4)

-0,0061 do -0,0036  (3)

-0,0117 do -0,0061  (5)

 

c) participation rates 

initial response

participation

0,00189 do 0,0041   (3)

0,00114 do 0,00189  (5)

0,00092 do 0,00114  (4)

6e-005  do 0,00092  (4)

 

Source: own calculations.  
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Figure 10. Regional employment growth, unemployment rate and 
participation rate response to one standard deviation demand 
shock 
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ECONOMIC CONVERGENCE AND THE 
FUNDAMENTAL EQUILIBRIUM EXCHANGE 
RATE IN POLAND1 

 
MICHAŁ RUBASZEK2 

 

ABSTRACT 

 

The paper presents an extended version of the fundamental equilibrium exchange 

rate model (FFER). By introducing potential output into the specification of the 

foreign trade equations of the partial equilibrium FEER model we show that, 

under some plausible assumptions, the calculated level of the equilibrium 

exchange rate is consistent with the estimates of the behavioral equilibrium 

exchange (BEER). Moreover, we indicate that including the terms of trade as an 

explanatory variable in a reduced-form BEER equation for the real exchange rate 

might lead to the indeterminacy of the parameter estimates. The proposed model 

is applied to analyze fluctuations of the Polish zloty. We show that the real 

appreciation of the zloty is to a largely an equilibrium phenomenon. 

 

1. INTRODUCTION 

 

The growing literature on equilibrium exchange rates (EER) of central and 

eastern European countries (CEECs), reviewed e.g. by Égert (2003), has 

predominantly applied two concepts: behavioral EER and fundamental EER. The 

BEER, proposed by Clark and MacDonald (1998), is mostly empirical in nature 

and in most cases not explicitly supported by theoretical considerations. The 

BEER can be shortly characterized as the theoretical value of an estimated 

                                                      
1 The author thanks Łukasz Rawdanowicz for very useful comments. 

2 National Bank of Poland, Economic Institute, michal.rubaszek@mail.nbp.pl 
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single-equation, cointegration model for the real exchange rate (RER). Among 

the medium-term determinants of the RER, relative productivity, net foreign 

assets and the terms of trade are the most frequently used in the empirical 

applications. The FEER, presented by Williamson (1994), uses a complete 

macroeconomic model of an economy, or a partial equilibrium model of foreign 

trade, to find the level of the RER that would be consistent with the simultaneous 

attainment of internal and external equilibrium. In most studies internal 

equilibrium is defined as null output gap and external equilibrium as the current 

account equal to its exogenously set target.  

The two EER approaches to modeling CEECs‟ exchange rates tend to be 

considered complementary rather that substituting. This might be due to the fact 

that in the standard specification of the FEER model an increase in domestic 

output leads to a deterioration in the current account, which requires a 

depreciation of domestic currency. This was shown by Clark and MacDonald 

(1998), who solved the FEER model to derive a reduced-form single equation for 

the RER in which an increase in domestic output is weakening the domestic 

currency. This is, however, contradicting the empirical findings pointing to a 

significant and positive relationship between the GDP per capita and the real 

exchange rate (see. e.g. Balassa, 1964). 

The problem with the application of the FEER concept to transition economies 

was discussed by Maeso-Fernandez et al. (2005). The authors claim that changes 

in productivity are not accounted for in this approach, whereas the catching-up 

process is one of the central arguments of the equilibrium exchange rate 

appreciation in CEECs. In other words, the standard specification of trade 

equations in the FEER model does not take into account that real exchange rate 

appreciation related to the process of real convergence should not have negative 

effects on the current account balance. Two studies tried to address this issue. 

Égert and Lahrèche-Révil (2003) proposed a tree-equation vector autoregression 

model that combines a relationship between relative productivity and the real 

exchange rate, which is empirically supported by the BEER literature, with 

external equilibrium concept of the FEER. In the second study, Bulíř and 

Ńmídková (2005) extended the specification of trade equations of the traditional 

FEER model by including the inward stock of foreign direct investment (FDI). 

Their model implies that inflows of FDI were the main reason behind the process 

of real exchange rate appreciation in CEECs.  
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In this paper we address the above-mentioned discrepancy between the BEER 

and FEER concepts by introducing potential output into the specification of the 

foreign trade equations. We show that the BEER equation is, under some 

plausible assumptions, a reduced form of our FEER model. Moreover, we 

indicate that if our specification is correct, including the terms of trade as an 

explanatory variable in a reduced-form BEER equation for the real exchange rate 

might lead to the indeterminacy of the parameter estimates. The proposed model 

is applied to analyze fluctuations of the Polish zloty. 

The structure of the article is as follows. Section 2 discusses issues concerning 

the specification of trade equations in converging economies. Section 3 describes 

the FEER model. In Section 4 we present the results of FEER estimates for the 

Polish zloty. Section 5 investigates the sensitivity of equilibrium exchange rate 

with respect to the normative assumptions of the FEER model. In section 6 we 

derive the reduced-form equation for the real exchange rate. The last section 

summarizes the main findings of the paper and concludes. 

 

2. FOREIGN TRADE AND ECONOMIC TRANSFORMATION 
IN POLAND 

 

Foreign trade equations are the heart of the partial equilibrium FEER model. In 

most applications of the FEER (e.g. Williamson, 1994, for the G7 economies and 

Coudert and Couharde, 2003, for CEECs) the specification of the foreign trade 

equations is of Armington‟s (1969) type, which assumes that each country 

produces one variety or the consumer perceives varieties originating from a 

country as perfect substitutes. This implies that export demand is determined 

solely by two factors: foreign demand and relative prices. In this model, an 

increase in the share in foreign markets involves deterioration in the terms of 

trade and thus real exchange rate depreciation, which is clearly in opposition to 

the Polish experience. While in the period 1995-2007 the share of Poland in 

world imports more than doubled, the GDP deflator based real effective 

exchange rate of the Polish zloty appreciated by about 50% (see Figure 1). 
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Figure 1. The share in world imports and RERs of Poland 
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Source: IMF Directions of Trade Statistics, Eurostat, OECD Main Economic Indicators. 

 

The rapid growth of Poland‟s share in the world trade since the beginning of the 

transformation was rather due to supply factors, namely profound changes in the 

sectoral composition of output and ownership structure of firms. These changes, 

which are not accounted for in the standard specification of the foreign trade 

equations, have had tremendous effects on patterns of the foreign trade, both in 

terms of its geographical and sectoral composition. Although the detailed 

analysis of the foreign trade changes in Poland is not the focus of this paper, we 

point here to a few of the most important facts that have had impact on Polish 

trade: 

 

    substantial inflows of foreign direct investment enhanced intra-firm trade 

between western European and Polish firms (Lane and Gian Maria 

Milesi-Ferretti, 2007); 

    EU integration and reduction in impediments to trade resulted in a rapid 

growth of intra-industry trade both in horizontally and vertically 

differentiated goods, which has been reflected, among others, by the 

increasing share of trade in intermediate goods in total trade; 
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    gradual change in the export structure from labor-intensive products, for 

instance textiles, into more capital and skill intensive goods such as 

motor vehicles and electrical machinery (see Table 1). 

 

Table 1. The structure of Polish exports 
 
 

SITC products 1995 2000 2006 

0. Food and live animals 9.1 7.5 8.3 

1. Beverages and tobacco 0.7 0.4 0.7 

2. Crude materials,except fuels 4.5 2.8 2.2 

3. Mineral fuels etc 8.2 5.1 4.5 

4. Animal and vegetable oils 0.1 0.1 0.2 

5. Chemicals and related products 7.7 6.8 7.1 

6. Basic manufactures 27.5 24.8 22.7 

7. Machinery, transport equipment 21.1 34.2 40.0 

8. Misc. manufactured articles 20.8 18.3 13.0 

9. Goods not classified elsewhere 0.2 0.0 1.2 

 
 

Source: Own calculations based on UN Comtrade. 

 

Although it is very difficult, if possible, to integrate the above factors into a 

general equilibrium framework
3
 that could be used to derive a reduced form 

equation for aggregate exports, it seems obvious that foreign trade has been 

strongly affected by structural changes that took place in Poland. In this article 

we propose to account for this phenomenon by adding potential output into the 

standard Armington specification of the foreign trade equations. As a result, the 

aggregate volume of exports is given by the relationship: 

 

2

1

YPOT
NERPF

PX

YF

X
,      (1) 

 

which states that the share of exports (X) in foreign output (YF) is a negative 

function of relative prices of exports (PX) and foreign output (PF) adjusted for 

nominal effective exchange rate (NER), and a positive function of potential 

output at home (YPOT). Parameters 1  and 2  stand for price and potential 

                                                      
3 To our best knowledge, the paper by Bruha and Podpiera (2007), which extends heterogenous firms model by Melitz 

(2003), is the only trial to account for these factors in analyzing CEECs within a general equilibrium framework. 
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output elasticities of exports, respectively. A similar specification of exports 

equation was derived e.g. by Gagnon (2007), who used a Krugman (1989) type 

of differentiated goods model, by taking into account “love for variety” into a 

micro-founded optimizing framework. 

 

3. THE FEER MODEL 

 

The empirical application of the partial equilibrium FEER model consists of the 

three following stages. First, the parameters of the foreign sector model of an 

economy are estimated. The model is then simulated to find a relationship 

between the current account and the real exchange rate. Finally, the FEER is 

computed as the level of the real exchange rate that equalizes the model‟s 

implied current account, assuming that output gaps at home and abroad are 

closed, with its exogenously set target level. This implies that the calculations of 

the FEER involve (i) estimating or calibrating the foreign trade equations, (ii) 

computing the level of potential output at home and abroad, and (iii) setting the 

target for the current account balance.  

Taking into account the considerations from the previous section, in this paper 

the FEER is computed as the solution of the following system of equations: 

 

)(21 nerpfpxypotyfx      (2) 

)(21 ppmyfpotym       (3) 

))(1( nerpfppx        (4) 

))(1( nerpfppm        (5) 

nerpfprer         (6) 

YMXDD         (7) 

CAINCCATRCAMPMXPX __     (8) 

YPOTY          (9) 

YFPOTYF                              (10) 
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TCACA ,                  (11) 

 

where lower-case letters define natural logarithms of the corresponding variables. 

Equations (2) and (3) relates the shares of exports (X) in foreign GDP (YF) and 

imports (M) in domestic GDP (Y) to potential output (YPOT and YFPOT) and 

relative prices, in line with the specification discussed in the previous section 

(see eq. 1). Equations (4) and (5) define export (PX) and import prices (PM) as a 

weighted average of domestic (P) and foreign prices (PF) adjusted for the 

nominal effective exchange rate (NER). This “price maker – price taker” 

specification is very often used to model countries whose trade consist 

predominantly of differentiated manufactured products. Given the definition of 

the real effective exchange rate (eq. 6), exports and imports price 

competitiveness measures are equal to: 

 

rernerpfpx )(                 (12) 

rerppm )1()(                 (13) 

 

Relationships (7) and (8) are GDP and current account identities, respectively: 

GDP is the sum of domestic demand (DD) and net trade, whereas the current 

account is the sum of balances on trade, current transfers (CA_TR) and income 

(CA_INC). Finally, equations (9)-(11) express the internal and external balance 

conditions, stating that foreign and domestic output gaps are closed and the 

current account balance is equal to its target level (TCA). Given the exogenously 

set values of YPOT, YFPOT and TCA,
4
 the model can be solved for domestic 

demand and the real exchange rate ensuring the simultaneous attainment of the 

internal and external equilibria. The solution for the real exchange rate is called 

FEER. 

The system given by equations (2)-(11) can be illustrated by a Swan diagram, as 

presented in Figure 2. The horizontal axis represents domestic demand and the 

vertical axis represents the real exchange rate, where an upward movement 

                                                      
4 And other exogenous variables of the model such as PF, YF, P, CA_TR and CA_INC, which in opposition to Y_POT, YF_POT 

and TCA are observable. 
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stands for domestic currency appreciation. The internal equilibrium locus (IE) is 

sloped upward as a rise in domestic demand requires a proportional decline in net 

trade, and thereby real exchange rate appreciation, so that the output gap 

remained closed. As regards the external equilibrium locus (EE), it is sloped 

downward as current account deterioration entailed by stronger domestic demand 

has to be counterbalanced by domestic currency depreciation, so that the current 

account remained at its target level. The intersection of the internal and external 

loci defines the FEER and the corresponding, equilibrium level of domestic 

demand. 

Figure 2. Solution for the FEER 
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Source: Adopted from Rosenberg (1996, p. 32) 

 

The analysis of Figure 2 shows that within this framework there are four cases of 

economic disequilibrium. The first (third) quadrant represents a country with 

excessive (subdued) domestic demand, which leads to a current account deficit 

(surplus)
5
 and a positive (negative) output gap. On the other hand, the second 

(fourth) quadrant is an example of a country with an overvalued (undervalued) 

real exchange rate. The weak (strong) external price competitiveness, in turn, 

results in a negative (positive) output gap and a current account deficit (surplus). 

The policy implications are twofold. First, if a country is running a current 

                                                      
5 Here a current account deficit should be interpreted as a current account balance that is below the target current 

account. 
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account deficit (surplus) and the output gap is negative (positive) then it is a clear 

signal that the real exchange rate is overvalued (undervalued). Second, if 

domestic demand is excessive (subdued) then setting the real exchange rate at its 

fundamental level does not guarantee that the economy will return to its 

fundamental equilibrium. In most cases reaching the fundamental equilibrium 

requires both: adjustment in the real exchange rate and domestic demand. 

 

4. EMPIRICAL EVIDENCE 

 

In this section we illustrate how the FEER model can be empirically tested by 

applying the concept to analyze the equilibrium value of the Polish zloty. We 

start by discussing the data issues. Then, we move to estimates of the foreign 

trade model given by equations 2-3 and 12-13. The next sub-section discusses the 

normative assumption concerning the target current account level, which is a 

very important input in FEER calculations. Finally, we present the results. 

 

4.1. THE DATA 

 

The foreign sector is defined as a weighted average of the three CEECs, the euro 

area, Denmark, Japan, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United 

States. The weights, which are shown in Table 2, are taken from the BIS database 

for effective exchange rate indices calculated on the basis of trade flows in the 

period 2002-2004 (see Fung and Klau, 2006). As two important trading partners, 

namely China and Russia, are omitted in the analysis due to data problems, the 

used weights cover around 81% of the BIS effective exchange rate index.  
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Table 2. Weights for foreign sector 
 

 Weight 

Czech Republic 4.0 

Hungary 2.3 

Slovakia 1.6 

Denmark 2.1 

Sweden 3.6 

United Kingdom 6.8 

Euro area 68.1 

Japan 3.5 

Switzerland 2.1 

United States 5.9 

 
 

Source: Calculations on the basis of Fung and Klau (2006). 

 

The national account data concerning seasonally adjusted nominal and real 

exports, imports and GDP for the EU countries are taken from Eurostat and for 

the non-EU countries from the OECD Main Economic Indicators (MEI). 

Potential output for each economy is computed by applying the Hodrick-Prescott 

filter with the smoothing factor 1600 to real GDP quarterly series. Nominal 

effective exchange rates are calculated on the basis of the average rate of 

domestic currencies against the US dollar from the OECD MEI. Finally, the data 

for the international investment position and the current account are taken from 

the National Bank of Poland.
6
 

 

4.2. FOREIGN TRADE MODEL 

 

The foreign trade model, the specification of which is given by equations (2)-(3) 

and (12)-(13), was estimated using data from the period 1995:1–2008:1, which 

translates into 53 quarterly observations. We started by analysing the level of 

integration of the model variables using the Ng-Perron (2001) tests for the null 

hypothesis of nonstationarity and the Kwiatkowski et al. (1992) test for the null 

hypothesis of stationarity. As the null hypotheses are different, these tests are 

complementary. The results, which are presented in Table 3, indicate that all 

variables are nonstationary, i.e. integrated of the first order. 

                                                      
6 The annual data for the international investment position were transformed into quarterly series by applying the “cubic-

match last” conversion method. 
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Table 3. Stationarity tests 
 
 

variable 

Level 1
st
 difference 

Conclusion 

Ng-Perron tests 

K
P

S
S

 

Ng-Perron tests 

K
P

S
S

 

M
Z

A
 

M
Z

T
 

M
S

B
 

M
P

T
 

M
Z

A
 

M
Z

T
 

M
S

B
 

M
P

T
 

Exports x - - - - *** *** *** *** ***
 

- I(1) 

Imports m - - - - *** *** *** ** ***
 

- I(1) 

Export prices px - - - - *** *** *** *** ***
 

- I(1) 

Import prices pm - - - - *** *** *** *** ***
 

- I(1) 

Domestic output y - - - - *** *** *** *** ***
 

- I(1) 

Foreign output yf - - - - *** *** *** *** *** - I(1) 

Real exchange rate rer - - - - ** *** *** *** *** - I(1) 

 
 

 

Notes: Constant is the only deterministic variable included in the test equation. The NG-

Perron tests were applied to the GLS detrended data, where the long-run autocovariance 

matrices were computed using the autoregressive spectral density estimator with the 

maximum lag length set on the basis of the Schwarz information criterion. In the case of the 

KPSS test, the long-run autocovariance matrices were estimated using the Bartlett kernel 

with the bandwidth set according to the Newley-West method. Stars indicate probabilities: * 

for p<0.10, ** for p<0.05 and *** for p<0.01, whereas hyphens stand for p>0.10.  

 

We proceeded by estimating parameters of the foreign trade model using 

seemingly unrelated regression, which is an appropriate method to analyze a 

system of multiple equations with cross-equation parameter restrictions and 

correlated error terms. The parameters of the system were estimated under the 

restriction of equal potential output elasticities of exports and imports, the 

restriction that was not rejected by the data. It should be noted that this restriction 

ensures the stabilization of the trade balance in the case of constant real exchange 

rate and the same growth pace of the home and foreign economies. The results 

were as follows: 

 

)76.0()11.0()06.0(
85.28)(67.010.2 tttttt nerpfpxypotyfx    ADF=-3.43(p=0.047)        (14) 

)79.0()21.0()06.0(
88.29)(80.010.2 ttttt ppmyfpotym     ADF=-3.29 (p=0.064)              (15) 

)06.0()07.0(
17.074.0 tttt rernerpfpx  ADF=-7.06 (p=0.000)                        (16) 

)05.0()06.0(
13.016.0 ttt rerppm , ADF=-4.48 (p=0.000)            (17) 
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where the figures in parentheses stand for the standard deviation of estimates. All 

estimates are of correct sign and acceptable magnitude. The price elasticity of 

exports and imports, amounting to 0.67 and 0.80 respectively, is moderate and 

comparable to the findings of the literature (e.g. Faruqee and Isard, 1998). In the 

case of the potential output elasticity, the estimate of 2.10 is high and significant, 

supporting our hypothesis that trade flows are to a large extent driven by supply 

factors. As for the price equations, the results indicate that Poland is 

predominantly a price-maker country, which is rather in opposition to our prior 

expectations. Finally, it should be noticed that according to the ADF test, the 

residuals of all relationships are stationary at 10% significance level and thereby 

these relationships might be classified as cointegrating ones.
7
 

 
4.3. TARGET CURRENT ACCOUNT 

 

A large part of international capital flows might be classified as short-term and 

speculative. These kinds of flows are influenced by the relative monetary policy 

stance, expectations concerning temporary nominal exchange rate trends or 

changes in risk premium. Moreover, in the short term, capital flows might also be 

affected by a one-off adjustment in the portfolio structure of financial institutions 

or large FDI, the effects of which vanish in the medium run. In the article, we 

define the “target current account” as a value of the current account that abstracts 

from the above short-term capital flows.  

In the literature there are several methods for calculating the medium-term 

current account balance. Below, we refer to the two most frequently used in the 

empirical studies on Poland and other CEECs. The first one, the theoretical 

foundations of which are based on the intertemporal approach to the current 

account, considers the medium-term capital flows as a reflection of life-time 

decisions of economic agents concerning savings and investment. The empirical 

application involves the estimation of a reduced-form panel equation relating the 

current account to a set of standard macroeconomic fundamentals, such as 

relative GDP per capita, the demographic structure and fiscal policy. The most 

prominent examples of this analytical approach are the studies by Debelle and 

Faruquee (1996) or Chinn and Prasad (2003). As regards the results of this kind 

                                                      
7 The p-values are calculated using MacKinnon (1996) programs for cointegration tests. 
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of estimates for Poland, Doisy and Herve (2003) found that the target level for 

the current account deficit in 1999 ranged from 3.1% to 4.9% of GDP, Bussière 

et al. (2004) indicated that in 2002 Poland would run a current account deficit in 

the range from 2.4% to 5.2% of GDP, whereas Abiad et al. (2006) estimated that 

in the years 1997-2004 the current account deficit in Poland should have 

fluctuated between 6% and 10% of GDP. 

The second approach, proposed by Milesi-Ferretti and Razin (1996), treats the 

current account as an increment to the stock of net foreign assets. The current 

account is considered to be sustainable if it does not endanger the intertemporal 

solvency of the country, or in other words, does not lead to an excessive build-up 

of foreign liabilities. As regards the relevant studies for Poland, Zanghieri (2004) 

calculated that the sustainable current account deficit ranges from 4.3% to 8.3% 

of GDP, whereas Aristovnik (2006) indicated a range between 1.0% and 5.0% of 

GDP. The differences in the results can be explained by different assumptions 

concerning net FDI inflows, potential growth rate or the steady-state level of 

external debt. 

In this article we calculate the level of the target current account using an 

extended version of the Milesi-Ferretti and Razin framework, which incorporates 

the convergence of net foreign assets to a steady-state level and valuation effects. 

We start by describing the law of motion for the stock of net foreign assets (Bt): 

 

tttt VECABB 1 ,                (18) 

 

where VEt stands for valuation effects. Dividing the above equation by nominal 

GDP leads to the following specification: 

 

tttttt vecapybb )1(1                (19) 

 

where the lower-case letters define the ratios with respect to GDP. Given the 

convergence of net foreign assets to a steady-state level (b ): 
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)( 1 bbb tt ,                  (20) 

 

the target level of the current account can be calculated as: 

 

tttttt veypbbbtca )()( 11 .              (21) 

 

According to the above expression, in the medium term the current account 

might differ from zero for the three following reasons: (i) to allow the adjustment 

of net foreign assets to a steady-state, (ii) positive growth of nominal GDP and 

(iii) the existence of valuation effects. 

In the empirical application, the parameterization of equation (21) is as follows. 

The convergence path ρ is set to 0.025 so that within a quarter there is a fall of 

2.5% in the distance between the actual and steady-state level of net foreign 

assets. Following Bulíř and Ńmídková (2005) the steady-state level of net foreign 

liabilities b  is chosen to be 65% of annual GDP. As regards the growth rates of 

prices p  and output y , we take the inflation target of 2.5% per year and 

potential output growth. Finally, we assume that valuation effects are equal to 

some fraction of net foreign assets: 

 

1tt bve ,                  (22) 

 

where we set 01.0  to reflect the 2000-2006 historical average for the case of 

Poland.  

The results of calculated current account deficit are presented in Table 4. They 

show that between 2000 and 2004 the target current deficit improved gradually 

from 4.0% to 3.5% of GDP, which was associated with a deterioration in the 

international investment position. Thereafter, it increased slightly, amounting to 

3.8% of GDP in 2008:1 due to an acceleration in potential output growth. It 
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should be noted, that our results are broadly in line with the findings of the 

studies reviewed above. 

 
Table 4. Target current account calculations 
 

 Data (annual average) 

ttca  

Target current account decomposition 

 tb  

(% of GDP) 

tp  

(%, QoQ) 

ty  

(%, QoQ) 

)( 1 bbt  

convergence 

)(1 ttt ypb  

output growth 

tve  

val. effects 

2000 -122 0.6 0.8 -4.0 -3.5 -1.8 1.2 

2001 -117 0.6 0.8 -4.0 -3.5 -1.6 1.2 

2002 -125 0.6 0.8 -4.0 -3.5 -1.7 1.2 

2003 -153 0.6 0.9 -3.6 -2.8 -2.2 1.5 

2004 -162 0.6 1.0 -3.5 -2.4 -2.7 1.6 

2005 -162 0.6 1.2 -3.7 -2.5 -2.9 1.6 

2006 -170 0.6 1.3 -3.8 -2.3 -3.2 1.7 

2007 -175 0.6 1.3 -3.8 -2.1 -3.4 1.7 

08q1 -177 0.6 1.3 -3.8 -2.1 -3.4 1.8 

  

 

 

4.4. ESTIMATES OF THE FEER 

 

We start the estimation of the FEER by calculating an underlying current 

account, i.e. the current account that would prevail if: 

 

    domestic and foreign output gaps were null; 

    trade volumes and prices were at their medium-term levels; 

    the transfer and income balances were adjusted for temporary factors. 

 

In this regard, we calculate the underlying trade balance by taking the theoretical 

values for export and import prices and volumes from equations (14)-(17), given 

that internal balance conditions (9) and (10) are met. The adjustment of income 

and transfer balances for temporary factors is done by using the Hodrick-Prescott 

filter. The underlying current account is subsequently calculated according to 

definition given by equation (8). The results, as presented in Figure 3, show that 

for most of the period 2000:1-2008:1 the underlying current account fluctuated at 

levels above the target current account, where the difference was the most 

evident at the turn of 2004. The only exceptions are the years 2001-2002 and the 
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first quarter of 2008, when the underlying current account stood below its target 

level. Within the FEER framework, a high (low) level of the underlying current 

account balance means that the real exchange rate is undervalued (overvalued), 

where the scale of real exchange rate misalignment is positively related to the 

difference between the underlying and target current account. 

 

Figure 3. Actual, underlying and target current account 
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We estimate the scale of Polish zloty misalignment by solving the system of 

equations described in the previous sections, and calculating the real exchange 

rate equating the underlying and target levels of the current account. According 

to the results, in the years 2003-3004 the zloty was undervalued by over 10%, 

whereas in mid-2001 it was overvalued by around 10%. It was also found that the 

appreciation of the zloty that occurred after EU accession did not result in the 

overvaluation of the zloty: in 2008:1 the difference between the estimated FEER 

and the actual real effective exchange rate was almost negligible, amounting to 

around 2% (see Figure 4).  
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Figure 4. Real exchange rate misalignment 
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Note: Positive values stand for overvaluation. 

 

 

5. SENSITIVITY ANALYSIS 

 

The FEER estimates are as plausible as the underlying foreign trade model and 

the assumptions for potential output and the target current account. These 

assumptions, however, are based on some normative judgment and calculations 

and thereby surrounded by a high degree of uncertainty. For that reason, the 

application of the FEER method in estimating real exchange rate misalignments 

might be considered incomplete, if it is not accompanied by a sensitivity analysis. 

As stated by Driver and Wren-Lewis (1999), the assessment of the FEER 

estimates with respect to the model‟s assumptions might address two sets of 

issues: (i) those related to the parameterization and specification of the foreign 

trade model, and (ii) those related to the exogenous variables of the FEER model. 

In this paper we focus on the second aspect of the sensitivity analysis, i.e. we 

answer the question: how FEER estimates are affected by the changes in the 

assumed levels of potential output and the target current account. We do it using 

both, graphs and analytical calculations. 
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As regards the relationship between the assumed level of potential output and the 

FEER, it is illustrated in the left-hand panel of Figure 4. Higher potential output 

at home is shifting the internal balance curve IE to the right, as growth in 

aggregate supply requires an increase in aggregate demand of the same 

magnitude, so that internal equilibrium condition is satisfied. Moreover, if the 

potential output elasticity of exports 1  is above unity, growth in the supply-side 

performance of the economy is also improving the underlying current account, 

and thus shifts the external balance curve EE to the right. The result for the real 

exchange rate is appreciation, where the analytical proof of this result is 

presented in the further part of this section. The effects of changes in the assumed 

level of the target current account are illustrated in the right-hand panel of Figure 

5. A higher target current account balance means a leftward shift of the external 

equilibrium curve, and thereby requires lower domestic demand and weaker 

domestic currency. 

 
Figure 5. Sensitivity analysis 
 

 

higher potential output at home 

 

 

IE’

EE

Domestic Demand

E
x
c
h

a
n

g
e
 R

a
te

DDFEER’

FEER’

IE

DDFEER

FEER

EE’

 

 

 

 

 



IV ECONOMIC CONVERGENCE AND THE FUNDAMENTAL EQUILIBRIUM EXCHANGE RATE IN 

POLAND 

 206 

 

higher target current account 
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We proceed by computing the magnitude of the effects of changes in the 

normative assumptions on the estimates of the FEER. Toward this goal we 

combine the current account and external balance identities (equations 8 and 11) 

and calculate the dynamics of the target current account to GDP ratio, given that 

the economy is in its fundamental equilibrium: 

 

tttttttt trcainccampmxpxtca __)]()[( .           (23) 

 

Here  stands for economic openness defined as the share of nominal export in 

GDP, which for simplicity is assumed to be the same as the relevant imports 

share. According to the specification of the foreign trade model (eqs 2, 3, 12 and 

13), the definition of the internal balance (eqs 9 and 10), and assuming equal 

potential output elasticities ( 11 ), the trade balance equals to: 

 

))(1()()( 1 ttttttt yfpotypotrermpmxpx ,        (24) 
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where 0222  if the Marshall-Lerner condition is met. 

The combination of the above two expressions, (23) and (24), leads to a reduced-

form equation for the growth rate of the real exchange rate: 

 

t

ttttt
t

tcatrcainccayfpotypot
rer

__))(1( 1 .           (25) 

 

Substituting the parameters of the above relationship by their estimates, and 

taking into account that in 2008:1 the openess coefficient  was equal to 0.43, 

we can calculate that: 

 

)__(24.3)(52.1 tttttt tcatrcainccayfpotypotrer .       (26) 

 

This means that an increase in the assumed level of domestic (foreign) potential 

output by 1% appreciates (depreciates) the real exchange rate of the Polish zloty 

by 1.52%. The results also show that an increase in the assumed level of the 

target current account, or a decrease in the balance on current transfers, by 1% of 

GDP required in 2008:1 a real depreciation of the zloty by 3.24%. It should be 

noticed that the above semi-elasticity is changing over time, depending on the 

level of trade openness of the Polish economy. 

 

6. A COMPARISON OF THE FEER AND THE BEER 

 

In this section we argue that by including potential output into the specification 

of the foreign trade equations of the FEER model we can derive the reduced 

form-equation for the real exchange rate that encompasses a standard 

specification of the BEER relationship, as proposed by the Clark and MacDonald 

(1998). According to their specification, the medium-term value of the real 

exchange rate is a function of three fundamentals: the terms of trade (TOT), net 
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foreign assets to GDP ratio and some measure of the Balassa-Samuelson effect 

(BS): 

 

ttt

MT

t totbbsrer 3210 ,                            (27) 

 

where 0i  for i=1,2,3. We also show that if the openness of the country 

concerned is not constant over time, the relationship between the real exchange 

rate and net foreign assets to GDP ratio is non-linear. For that reason we argue 

that the ratio of net foreign assets to trade value should be used as an explanatory 

variable in single-equation models for the real exchange rate, as in Faruquee 

(1995). Finally, we demonstrate that if our specification of the foreign trade 

model is correct, the inclusion of the terms of trade into a set of explanatory 

variables in the specification of the BEER model might lead to coefficients 

indeterminacy.  

We start the derivation of the reduced form-equation for the real exchange rate 

by combining equations (21) and (22) and calculating the dynamics of the target 

current account: 

 

1)( tt byptca .               (28) 

 

We proceed by assuming that the income balance is equal to interest payments on 

net foreign assets, and thereby: 

 

1_ tt biincca ,                (29) 

 

where i stands for nominal interest rate. Finally, on the basis of relationships (12) 

and (13) we compute that the terms of trade are a linear function of the real 

exchange rate: 
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tt rertot )( .                 (30) 

 

Substituting the three above expressions to equation (25) yields the following 

relationship: 

 

t

t

tt

t

ttt trcatotbyfpotypotrer _)()](1[ 4
31

2
13 ,       (31) 

 

where /)1( 11 , /)(2 ypi , φ3 is undetermined and 

/14 . As a result, the reduced form equation for the real exchange rate is: 

 

t

t
t

t

t
ttt

trca
tot

b
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Assuming that the relative potential output is a good approximation of the 

Balassa-Samuelson effect
8
, and that the trade openness and current transfer 

balance are stable over time, the above expression is the same as the one 

proposed by Clark and MacDonald (eq. 27). However, as the parameter 3  is not 

uniquely determined, any estimates of the coefficient 3  different from zero 

might result in an erroneous interpretation of estimates for 1  and 2 , the 

parameters of the BEER model described by relationship (27). 

 
7. CONCLUSIONS 

 

The application of the FEER model in modeling central and eastern European 

economies has been as far considered subject to many shortcomings, primarily 

                                                      
8 In his seminar paper Balassa (1964) uses relative output per capita as a good approximation of relative productivity. 
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due to the fact that changes in productivity were not accounted for in this 

approach, whereas the catching-up process is one of the central arguments of the 

equilibrium exchange rate appreciation in CEECs. We have addressed this issue 

by including potential output in the specification of the foreign trade equations. 

As a result, contrary to the standard FEER specification, in our model real 

convergence is leading to an appreciation of the real exchange rate. This finding 

is consistent with an extensive literature applying the BEER concept in the 

analysis of CEECs currencies. 

Moreover, in this paper we have shown that by including potential output into the 

specification of the foreign trade equations of the FEER model one can derive the 

reduced form-equation for the real exchange rate that is encompassing the 

standard specification of the BEER relationship, as proposed by the Clark and 

MacDonald (1998). We claim that if the openness of the country concerned is not 

constant over time, the single-equation model for the real exchange rate should 

take the ratio of net foreign assets to trade value as one of the explanatory 

variables. Finally, we have shown that if foreign trade prices are a weighted 

average of foreign and domestic prices then the inclusion of the terms of trade 

into a set of explanatory variables in the specification of the BEER model might 

lead to coefficients indeterminacy. As a result, we argue that the BEER and our 

version of the FEER should be considered as substituting approaches to calculate 

equilibrium exchange rates. 
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V 

WAHANIA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W POLSCE I STREFIE EURO 

 

PAWEŁ SKRZYPCZYŃSKI1 

 
STRESZCZENIE 

 

Zbliżone kształtowanie się cykli koniunkturalnych w krajach tworzących unię 

walutową jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na efektywność 

wspólnej polityki monetarnej. Tym samym pytanie o podobieństwa i różnice 

pomiędzy wahaniami aktywności gospodarczej w nowych gospodarkach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz gospodarkach strefy euro, a więc pytanie o 

synchronizację krajowego cyklu koniunkturalnego z cyklem charakteryzującym 

unię monetarną, jest zasadne w obliczu przyszłego rozszerzenia struktur strefy 

euro. 

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytanie w przypadku 

gospodarki polskiej, opierając badanie na ilościowej analizie przebiegu cyklu 

koniunkturalnego w Polsce i strefie euro w latach 1995-2007. Głównym celem 

pracy jest zbadanie synchronizacji pomiędzy wahaniami koniunktury w tych 

gospodarkach. W tym celu wykorzystano metody analizy szeregów czasowych, 

operujące zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości, które umożliwiły 

pomiar cykli koniunkturalnych oraz określenie ich korelacji. 

Uzyskane wyniki wskazują, że w analizowanym okresie gospodarka polska i 

strefy euro wykazują średnie i stabilne w czasie dopasowanie wahań 

cyklicznych. Synchronizacja cykli o długości do około 3 lat jest wyższa niż cykli 

o dłuższym okresie, które wykazują tendencję do wyraźnego wyprzedzania 

analogicznych fluktuacji w strefie euro. Zarówno cykle o długości do około 3 lat, 

jak również cykle dłuższe, mają w przypadku Polski wyższe amplitudy niż w 

strefie euro. 

                                                      
1 Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, e-mail: Pawel.Skrzypczynski@mail.nbp.pl. 
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WPROWADZENIE 

 

Zbliżone kształtowanie się cykli koniunkturalnych w krajach tworzących unię 

walutową jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na efektywność 

wspólnej polityki monetarnej. Podobny przebieg wahań koniunktury danego 

kraju, jak i fluktuacji koniunkturalnych unii monetarnej eliminuje potrzebę 

zachowania autonomicznej polityki pieniężnej, ponieważ wspólna polityka 

pieniężna jest wówczas w stanie stabilizować fluktuacje gospodarcze we 

wszystkich krajach członkowskich. Tym samym pytanie o podobieństwa i 

różnice pomiędzy wahaniami aktywności gospodarczej w nowych gospodarkach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz gospodarkach strefy euro, a więc pytanie o 

synchronizację krajowego cyklu koniunkturalnego z cyklem charakteryzującym 

unię monetarną, jest zasadne w obliczu przyszłego rozszerzenia struktur strefy 

euro. 

W artykule podjęto próbę przedstawienia zjawiska synchronizacji wahań 

aktywności gospodarczej pomiędzy gospodarką Polski a strefy euro. Głównym 

celem badania jest odpowiedź na pytanie, jak cykle koniunkturalne gospodarki 

polskiej są zsynchronizowane z cyklami koniunkturalnymi gospodarek strefy 

euro, oraz jak zjawisko dopasowywania się cykli koniunkturalnych Polski i strefy 

euro ewoluuje w czasie. Należy podkreślić, że wraz ze wzrostem liczby 

dostępnych obserwacji szeregów czasowych dla gospodarki polskiej 

wnioskowanie na temat procesu synchronizacji cykli koniunkturalnych pomiędzy 

Polską i strefą euro nabiera znaczenia. Przykładowo dane dotyczące produktu 

krajowego brutto w Polsce obejmują obecnie okres 13 lat, co wydaje się być 

minimalną długością próby obserwacji przy badaniu cyklu koniunkturalnego
2
. W 

celu przeprowadzenia badania wykorzystano metody analizy szeregów 

czasowych, operujące zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości, które 

umożliwiły pomiar cykli koniunkturalnych oraz określenie ich korelacji. Dzięki 

temu uzyskano całościowy obraz zależności pomiędzy cyklem gospodarczym 

Polski i strefy euro poprzez określenie dopasowania amplitud oraz punktów 

                                                      
2 Burns i Mitchell (1946) określili, że fluktuacje koniunkturalne nie muszą być ściśle periodyczne, oraz że ich długość może 

wahać się od ponad roku do około 10-12 lat. Zgodnie z chronologią powojennych cykli koniunkturalnych w Stanach 

Zjednoczonych według National Bureau of Economic Research (NBER) jednym ze stylizowanych faktów na temat fluktuacji 

koniunkturalnych w gospodarce rynkowej jest stwierdzenie, że długość cyklu koniunkturalnego leży w zakresie od około 2 

do około 10 lat. 
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zwrotnych aktywności gospodarczej. Dodatkowo w przeprowadzonym badaniu 

przedstawiono wyniki dotyczące synchronizacji cykli gospodarczych krajów 

wchodzących w skład strefy euro, jak również wyniki dotyczące synchronizacji 

cykli gospodarczych krajów kandydujących do członkostwa w strefie euro. Tym 

samym umożliwiło to lepsze umiejscowienie Polski pośród innych gospodarek 

pod względem dopasowania wahań aktywności gospodarczej do cyklu 

referencyjnego strefy euro. 

Motywacją do napisania artykułu było wykorzystanie metod 

częstotliwościowych w analizie dopasowania fluktuacji koniunkturalnych w 

Polsce i strefie euro z uwagi na znikomą liczbę tego typu analiz w literaturze 

przedmiotu. Tym samym wkład, jaki wnosi do literatury prezentowane badanie, 

polega przede wszystkim na przedstawieniu synchronizacji cykli gospodarczych 

w Polsce i strefie euro widzianej przez pryzmat analizy częstotliwościowej 

(spektralnej). Dodatkowo badanie prezentuje zjawisko synchronizacji cykli 

gospodarczych pomiędzy Polską i strefą euro na tle analogicznego porównania 

innych gospodarek ze strefą euro. 

Struktura artykułu jest następująca. W rozdziale pierwszym przedstawiono 

przegląd literatury dotyczącej synchronizacji wahań aktywności gospodarczej. 

Rozdział drugi omawia podstawy metodologiczne przeprowadzonego badania 

empirycznego, skupiając się przede wszystkim na definicji cyklu 

koniunkturalnego oraz przyjętej metodzie pomiaru wahań aktywności 

gospodarczej, jak również na metodach pomiaru dopasowania tych wahań 

pomiędzy sobą. W rozdziale trzecim opisano wyniki badania empirycznego 

synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro na tle wyników 

analogicznego badania pomiędzy innymi gospodarkami i strefą euro. Pracę 

kończy rozdział czwarty, który stanowi podsumowanie i zestawienie wniosków 

płynących z przeprowadzonej analizy. 

 

1. PRZEGLĄD LITERATURY 

 

Problematyka synchronizacji cykli koniunkturalnych wśród krajów strefy euro, 

jak również zależności pomiędzy wahaniami aktywności gospodarczej na 

świecie, jest podejmowana przez wielu autorów. W przypadku analiz 

dotyczących związków pomiędzy cyklami koniunkturalnymi gospodarek 
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pozostających poza strefą euro z wahaniami koniunkturalnymi gospodarek 

wchodzących w jej skład liczba dostępnych badań jest nieco mniejsza, 

aczkolwiek można zaobserwować wyraźny przyrost badań dotyczących tej 

tematyki. Tym samym dokonanie całościowego przeglądu literatury jest trudnym 

i czasochłonnym zadaniem. W związku z powyższym w rozdziale skupiono się 

na najważniejszych, zdaniem autora, opracowaniach z zakresu przedmiotu. 

Ostatecznie należy podkreślić, że wśród metod badawczych, wykorzystywanych 

na łamach literatury przedmiotu, analiza spektralna pozostaje narzędziem, które 

nie jest najczęściej wykorzystywaną techniką. W szczególności w literaturze 

istnieje wyraźny brak badań opartych na analizie spektralnej dla przypadku 

gospodarki polskiej. 

Badania dotyczące synchronizacji cykli koniunkturalnych w ramach struktur 

strefy euro wskazują, że większość gospodarek osiągnęła wysoką synchronizację 

cykliczną. Przykładowo Valle e Azevedo (2002), badając wahania koniunktury w 

krajach UE, jak również w Stanach Zjednoczonych i Japonii, dowodzi, że 

większość krajów członkowskich strefy euro cechuje się wysoką 

współzależnością, jeśli chodzi o fluktuacje aktywności gospodarczej względem 

referencyjnego cyklu dla strefy euro jako całości. Autor wykazuje, że cykle 

koniunkturalne w Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach 

Zjednoczonych mają tendencję do wyprzedzania koniunktury strefy euro o ponad 

rok. Natomiast w Holandii, Włoszech, Japonii oraz Hiszpanii tempo 

wyprzedzania jest dużo słabsze i nie przekracza roku. Z kolei Bergman (2004) 

twierdzi, że europejskie cykle koniunkturalne są do siebie dobrze dopasowane, 

aczkolwiek odkrywa, że poziom synchronizacji jest niższy w okresach niskiej 

zmienności kursu walutowego. Autor wskazuje na integrację ekonomiczną 

(zwiększenie wymiany handlowej) ostatnich dziesięciu lat jako czynnik, który 

przyczynił się do zwiększenia dopasowania wahań koniunkturalnych w Europie 

oraz na integrację monetarną jako czynnik osłabiający dopasowanie (poprzez 

zmniejszoną zmienność kursu walutowego). Ponadto autor dowodzi, że w strefie 

euro występują różnice pomiędzy amplitudami cykli koniunkturalnych i tym 

samym podkreśla potencjalny problem implementacji wspólnej polityki 

monetarnej. Podobne wnioski prezentowali wcześniej Dickerson, Gibson i 

Tsakalotos (1998), którzy wykazali, że istnieją istotne różnice pomiędzy 

amplitudami cykli koniunkturalnych krajów członkowskich UE, co może stawiać 

pod znakiem zapytania przyszłe efekty wspólnej polityki monetarnej. Autorzy 

wymieniają również powiązania handlowo-finansowe jako czynnik 
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determinujący synchronizację cykli koniunkturalnych. Skrzypczyński (2006), 

analizując cykle koniunkturalne w strefie euro, wskazuje na wysokie 

dopasowanie cykli koniunkturalnych gospodarek Niemiec, Austrii, Francji, 

Belgii oraz Holandii do cyklu strefy euro jako całości. W przypadku pozostałych 

gospodarek strefy euro autor wskazuje, że synchronizacja jest słabsza. Podobnie 

jak w innych badaniach autor również wskazuje na występowanie pewnych 

różnic pomiędzy amplitudami i punktami zwrotnymi cykli gospodarczych w 

ramach strefy euro. Wynne i Koo (2000), bazując na analizie krajów „piętnastki” 

UE i dwunastu dystryktach Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, 

wskazują na wymianę handlową jako czynnik wpływający na synchronizację 

koniunktury. Ponadto, autorzy powołują się na tzw. efekt sąsiedztwa (ang. 

border effect), który polega na tym, że zwiększona synchronizacja cykli 

koniunkturalnych jest obserwowana w krajach sąsiadujących. Kraje te wykazują 

większą skłonność do wymiany handlowej aniżeli kraje oddalone od siebie. 

Autorzy pokazali również, że w krajach będących członkami UE przez dłuższy 

czas (ang. long-standing members) widać większą synchronizację wahań 

aktywności gospodarczej niż u członków z krótkim stażem. Ponadto autorzy 

wnioskują, że cykle koniunkturalne dużych gospodarek UE są wyraźnie 

połączone z cyklami koniunkturalnymi Stanów Zjednoczonych (w szczególności 

cykl gospodarczy Wielkiej Brytanii). De Haan, Inklaar i Sleijpen (2002), badając 

regiony USA i Niemiec, wskazują na intensywność wymiany handlowej jako 

czynnik wpływający na synchronizację cykli koniunkturalnych. Autorzy 

wykazują, że wyższa intensywność wymiany handlowej przekłada się na większą 

synchronizację fluktuacji koniunktury pomiędzy partnerami handlowymi. Rose i 

Engel (2002) pokazali, że kraje członkowskie unii monetarnych wykazują 

wyższą synchronizację cykli koniunkturalnych aniżeli kraje posiadające krajową 

walutę. Autorzy tłumaczą, że odzwierciedla to zwiększone przepływy handlowe 

pomiędzy krajami tworzącymi unie monetarne. Wnioski prezentowane przez 

autorów są jednak sprzeczne ze stanowiskiem Bergmana (2004), który jak 

wcześniej wspomniano wskazuje na integrację monetarną jako czynnik 

osłabiający synchronizację cykli koniunkturalnych. 

Badania dotyczące synchronizacji cykli koniunkturalnych pomiędzy nowymi 

członkami UE, którzy pozostają poza strefą euro, z cyklami gospodarek 

wchodzących w skład strefy euro wskazują, że dopasowanie jest mniejsze aniżeli 

w przypadku gospodarek tworzących unię monetarną. Dodatkowo można 

zaobserwować istotne różnice pomiędzy tymi gospodarkami pod względem 
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synchronizacji cyklicznej ze strefą euro rozpatrywaną jako całość. Przykładowo 

Darvas i Szapary (2004) wskazują, że Polska, Węgry i Słowenia, która w 

momencie powstawania ich artykułu pozostawała poza strefą euro, 

charakteryzują się dużym dopasowaniem wahań aktywności gospodarczej do 

strefy euro. Z kolei kraje takie jak Czechy i Słowacja zostały zidentyfikowane 

jako mające mniejszą synchronizację, natomiast kraje bałtyckie oceniono jako 

gospodarki o najniższym dopasowaniu wahań aktywności gospodarczej do strefy 

euro. Z kolei Varpalotai (2005) przedstawia nieco odmienny obraz 

synchronizacji niż ten wyłaniający się z pracy Darvasa i Szapary (2004) 

zwracając uwagę przede wszystkim na różnice w występowaniu punktów 

zwrotnych. W przypadku Estonii, Węgier i Słowenii autor wskazuje, że cykle 

gospodarcze mają tendencję do zbliżonego w stosunku do strefy euro 

występowania punktów zwrotnych. W przypadku Polski autor podkreśla 

obecność istotnego przesunięcia faz wahań aktywności gospodarczej w 

porównaniu ze strefą euro. Eickmeier i Breitung (2006), badając cykle 

koniunkturalne w nowych gospodarkach UE, wskazują na znaczne 

zróżnicowanie synchronizacji cykli tych gospodarek ze strefą euro. Autorzy 

wymieniają Węgry, Estonię, Słowenię i Polskę jako kraje najlepiej dopasowane 

pod względem wahań koniunkturalnych do strefy euro. Ciekawym 

opracowaniem na temat synchronizacji cykli koniunkturalnych pomiędzy 

nowymi członkami UE a strefą euro jest meta-analiza autorstwa Fidrmuca i 

Korhonena (2006). Dokonując przeglądu 35 publikacji z zakresu synchronizacji 

cykli koniunkturalnych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej z cyklem 

referencyjnym strefy euro autorzy wskazują, że największą korelację cykli 

można odnotować w przypadku Węgier, Słowenii oraz Polski. Ważnym 

stwierdzeniem autorów jest to, że obraz synchronizacji cykli koniunkturalnych 

może różnić się ze względu na wykorzystywaną metodę badawczą. Wreszcie 

warto również przytoczyć wyniki badania autorstwa Woźniaka i Paczyńskiego 

(2007). Wykorzystując techniki analizy czasowo-częstotliwościowej autorzy 

wskazują, że dopasowanie wahań aktywności gospodarczej pomiędzy Polską i 

strefą euro jest niskie w przypadku cykli o długim okresie oraz znacznie wyższe 

w przypadku cykli o krótkim okresie. Podobne wnioski dla Polski i Węgier 

przedstawili za pomocą zbliżonych metod badawczych Hughes Hallett i Richter 

(2007). 

Wnioski prezentowane na łamach literatury przedmiotu wskazują na istnienie 

synchronizacji pośród krajów członkowskich strefy euro. Jednakże nie można 
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powiedzieć, że są to wnioski spójne i jednoznaczne, co m.in. jest związane z 

długością wykorzystanych prób obserwacji, jak również różnorodnością 

wykorzystywanych metod ekonometrycznych. Podobnie w przypadku 

gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej wyniki badań różnych autorów 

wskazują na występowanie pewnej synchronizacji tych gospodarek ze strefą 

euro, wskazując m.in. na Polskę jako państwo z relatywnie wysokim 

dopasowaniem krajowego cyklu koniunkturalnego do wahań aktywności 

gospodarczej w strefie euro. 

 

2. METODOLOGIA 

 

W rozdziale tym przedstawiono zarys metodologiczny przeprowadzonego 

badania synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Na 

początku zaprezentowano przyjętą definicję cyklu koniunkturalnego, a następnie 

dokonano krótkiej charakterystyki narzędzi ekonometrycznych wykorzystanych 

w badaniu. 

 

2.1. DEFINICJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO 

 

Estymacja zmiennych obrazujących kształtowanie się aktywności gospodarczej 

w Polsce i pozostałych gospodarkach objętych analizą została dokonana na 

podstawie szeregów czasowych realnego PKB oraz przetwórstwa 

przemysłowego
3
. Z uwagi na występowanie sezonowości w powyższych danych 

dokonano oczyszczania sezonowego przyjętych szeregów czasowych za pomocą 

metody TRAMO/SEATS
4
. W analizie uwzględniono okres od I kwartału 1995 

do III kwartału 2007 r. włącznie. Z uwagi na to, że uwzględnienie w badaniu 

miesięcznych danych dotyczących przetwórstwa przemysłowego nie stanowi 

wartości dodanej w przypadku analizy spektralnej zjawisk cyklicznych i przyjętej 

                                                      
3 W badaniu uwzględniono oprócz Polski i strefy euro, rozpatrywanej jako agregat 13 krajów, 17 wybranych gospodarek: 

Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację, Węgry, Austrię, Belgię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, 

Portugalię, Słowenię oraz Włochy. Szereg czasowy realnego PKB Polski pozyskano z bazy danych GUS. W przypadku 

pozostałych gospodarek wykorzystano szeregi czasowe realnego PKB pochodzące z bazy danych Eurostatu. Szeregi 

czasowe przetwórstwa przemysłowego dla wszystkich gospodarek zaczerpnięto z bazy danych OECD. 

4 W ramach metody TRAMO/SEATS zastosowano addytywną dekompozycję. Szeregi czasowe realnego PKB i przetwórstwa 

przemysłowego zostały uprzednio poddane transformacji logarytmicznej. W dalszej części pracy zmienne określane jako 

realny PKB i przetwórstwo przemysłowe dotyczą zmiennych przetransformowanych za pomocą logarytmu naturalnego i 

oczyszczonych z wahań sezonowych, o ile nie zaznaczono inaczej. 
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definicji cyklu koniunkturalnego (przedstawionej poniżej), zdecydowano, że 

analogicznie do przypadku danych o PKB zostaną w tym celu wykorzystane 

kwartalne dane o przetwórstwie przemysłowym
5
. W celu uzyskania składowych 

cyklicznych wyżej wymienionych szeregów czasowych wykorzystano filtr band-

pass autorstwa Christiano i Fitzgeralda (1999)
6
. Z uwagi na specyfikację tego 

narzędzia koniecznym było przyjęcie a priori długości fluktuacji, które mogą być 

postrzegane jako wahania o charakterze koniunkturalnym. W badaniu przyjęto 

definicję cyklu koniunkturalnego, która została zaproponowana przez Burnsa i 

Mitchella (1946) i stanowi tzw. stylizowany fakt w badaniach cyklu 

koniunkturalnego. Zgodnie z tą definicją cykle koniunkturalne to fluktuacje 

aktywności gospodarczej, niebędące ściśle periodycznymi wahaniami, o 

okresach pomiędzy 1,5 roku a około 10-12 latami. Tym samym przyjęta definicja 

jest spójna z podejściem Lucasa (1977), zgodnie z którym wahania 

koniunkturalne to proces powtarzających się, lecz nieregularnych, oscylacji 

produktu wokół jego długookresowej ścieżki wzrostu. Cykl koniunkturalny 

zgodnie z tym podejściem może zostać zobrazowany jako komponent zmiennej 

obrazującej kształtowanie się produktu gospodarki w czasie, powstały w wyniku 

usunięcia komponentu obrazującego długookresową ścieżkę wzrostową tego 

produktu. W przeprowadzonej analizie przyjęto, że komponent cyklu 

koniunkturalnego to oscylacje o długościach cyklu leżących pomiędzy 1,5 roku a 

10 latami. Założenie odnośnie do pasma wahań koniunkturalnych, jak również 

określenie czy poddawany dekompozycji szereg czasowy jest stacjonarny, czy 

nie, jest warunkiem koniecznym przy wyborze odpowiedniej specyfikacji filtra 

band-pass. W celu określenia stopnia integracji badanych zmiennych posłużono 

się testem pierwiastka jednostkowego ADF (por. Dickey i Fuller (1979)) oraz 

testem stacjonarności KPSS (por. Kwiatkowski et al. (1992)). 

 

2.2. METODY ESTYMACJI I ANALIZY SKŁADOWYCH 
CYKLICZNYCH 

 

W celu określenia przebiegu cyklu koniunkturalnego w gospodarce polskiej 

wykorzystano pięć metod estymacji składowej cyklicznej produktu krajowego 

brutto: filtr Hodricka-Prescotta (1997), zmodyfikowany filtr Hodricka-Prescotta 

                                                      
5 Dane kwartalne zostały uzyskane poprzez agregację i uśrednianie danych miesięcznych. 

6 Do celów estymacji komponentu obrazującego cykl koniunkturalny w gospodarce polskiej wykorzystano również inne 

metody, o których mowa w dalszej części opracowania. 
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(1999), filtr band-pass Christiano-Fitzgeralda (1999), model SVAR typu 

Blancharda-Quaha (1988) oraz model UCARIMA (ang. unobserved components 

autoregressive integrated moving average), zgodny ze specyfikacją Watsona 

(1986). W przypadku badania synchronizacji cyklu polskiego z cyklem strefy 

euro na podstawie danych o realnym PKB, jak również w przypadku analizy 

synchronizacji cykli pozostałych gospodarek objętych analizą z cyklem strefy 

euro wykorzystano miarę składowej cyklicznej wynikającą z zastosowania filtra 

band-pass. Podobnie w przypadku estymacji cykli gospodarczych na bazie 

danych o przetwórstwie przemysłowym zastosowano filtr band-pass. O 

wykorzystaniu filtra band-pass jako narzędzia ekstrakcji cykli koniunkturalnych 

zadecydowano z uwagi na łatwość aplikacji tej metody do wszystkich przyjętych 

w badaniu szeregów czasowych. Z uwagi na to, że filtr band-pass generuje cykle, 

które ilościowo i jakościowo są zbliżone do cykli uzyskanych za pomocą filtra 

Hodricka-Prescotta i jego zmodyfikowanej wersji uznano, że prezentacja 

wyników analizy na podstawie tych narzędzi nie będzie wnosiła wartości dodanej 

do wyników badania. Ponadto wykorzystany filtr band-pass jest narzędziem 

uwzględniającym strukturę stochastyczną dekomponowanej zmiennej, a tym 

samym filtracja nie ma charakteru ad hoc jak np. w przypadku filtra Hodricka-

Prescotta. Ostatnim argumentem przemawiającym za wykorzystaniem filtra 

band-pass jest to, że dzięki temu narzędziu można ograniczyć analizę tylko do 

fluktuacji o charakterze koniunkturalnym, pomijając przede wszystkim wahania 

nieregularne, które z punktu widzenia celów badania są nieistotne. Z kolei w 

przypadku modelu SVAR typu Blancharda-Quaha oraz przytoczonego wcześniej 

modelu UCARIMA należy liczyć się z możliwością uzyskania w przypadku 

niektórych gospodarek niezadowalających wyników. Przykładowo może to 

oznaczać uzyskanie nieistotnych statystycznie oszacowań parametrów. Tym 

samym wiąże się to z niemożnością uzyskania komponentów cyklicznych, które 

mogą być uznane za dobrą aproksymację cyklu koniunkturalnego. 

Wytłumaczeniem tego stanu rzeczy może być to, że estymacja jest oparta na 

relatywnie krótkiej próbie obserwacji dla analizy cyklu koniunkturalnego, która 

obejmuje niecałe 13 lat danych lub nieadekwatność struktury przyjętego modelu 

dla danej gospodarki. 

Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych uzyskanych za pomocą filtra 

band-pass została przeprowadzona w dziedzinie częstotliwości. Wnioskowanie o 

dopasowaniu cykli gospodarczych oparto na statystykach analizy cross-

spektralnej, takich jak wzmocnienie, przesunięcie fazowe, koherencja oraz 
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dynamiczny współczynnik korelacji. Tym samym wykorzystane metody 

ekonometryczne umożliwiły określenie dopasowania cykli koniunkturalnych 

zarówno pod względem amplitud, jak i punktów zwrotnych. Poniżej 

przedstawiono krótki opis wyżej wymienionych metod ekonometrycznych. 

 

2.2.1. Filtr Hodricka-Prescotta 

 

Filtr Hodricka-Prescotta (filtr HP) umożliwia przeprowadzenie addytywnej 

dekompozycji zmiennej ty  na komponent trendu tg  i komponent cykliczny tc : 

 

Ttdlacgy ttt ,,2,1  .  

 

Estymacja komponentu trendu tg  w ramach filtra HP sprowadza się do 

rozwiązania problemu minimalizacyjnego postaci: 

 

T

t

T

t

ttt
g

ggy
T

tt 1 3

222

1

min ,  

 

gdzie  stanowi nieujemny parametr rzeczywisty zwany parametrem 

wygładzającym (ang. smoothing parametr), który określa stopień „gładkości” 

trendu, natomiast 
2
 jest operatorem drugiej różnicy. W przypadku, gdy 

0 , dopasowanie trendu do obserwowanego szeregu czasowego staje się 

coraz silniejsze, a w granicznym przypadku 0  otrzymuje się tt yg . W 

przeciwnym przypadku, czyli gdy , trend wynikający z zastosowania 

filtra HP jest taki sam jak deterministyczny trend liniowy dopasowany metodą 

najmniejszych kwadratów do zmiennej ty . Z warunków pierwszego rzędu dla 

problemu (2) uzyskuje się oznaczony układ T  równań liniowych o łącznej 

liczbie T  niewiadomych (układ Cramera). Rozwiązaniem tego układu jest 

)1(

)2(
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zmienna tĝ  dla Tt ,,2,1   stanowiąca estymator komponentu trendu tg . 

Zmienna tĉ  będąca estymatorem komponentu cyklicznego tc  jest dana jako 

ttt gyc ˆˆ  dla Tt ,,2,1  . Zgodnie z oryginalną specyfikacją filtra HP w 

przypadku danych kwartalnych Hodrick i Prescott (1997) zaproponowali 

stosowanie parametru wygładzającego 1600. Taki dobór parametru  

zapewnia rozgraniczenie pomiędzy trendem i cyklem na poziomie około 10 lat 

(por. Maravall i del Rio (2001), s. 18)
7
, co jest zgodne z definicją cyklu 

koniunkturalnego według Burnsa i Mitchella (1946). W przypadku danych 

miesięcznych dobór parametru  zapewniający rozgraniczenie pomiędzy 

trendem i cyklem na poziomie około 10 lat może być dokonany zgodnie z regułą 

proponowaną przez Maravalla i del Rio (2001) lub metodą Ravna i Uhliga 

(2002). W przeprowadzonym badaniu wykorzystano jedynie parametr 1600 

z uwagi na wykorzystane dane kwartalne. 

Filtr HP ma równoważną reprezentację jako filtr typu Wienera-Kolmogorowa 

(por. Kaiser i Maravall (2002)), należy również do rodziny filtrów typu 

Butterwortha (por. Maravall i del Rio (2001)), a ponadto może być również 

zapisany w formie modelu typu UCARIMA w reprezentacji przestrzeni stanów 

(ang. state-space) i oszacowany za pomocą algorytmu filtra Kalmana (por. 

Dueker i Nelson (2002)). 

 

2.2.2. Zmodyfikowany filtr Hodricka-Prescotta 

 

Kaiser i Maravall (1999, 2002) zaproponowali rozszerzenie metody oczyszczania 

sezonowego i ekstrakcji składowych szeregów czasowych TRAMO/SEATS o 

estymację składowej obrazującej wahania koniunkturalne. W tym celu 

wykorzystano filtr HP, który w ramach metody TRAMO/SEATS ma modelową 

interpretację, tzn. że uzyskana składowa cykliczna ma reprezentację 

stacjonarnego procesu ARMA, podczas gdy komponent trendu jest 

reprezentowany przez niestacjonarny proces typu ARIMA. Idea tzw. filtra MHP 

(ang. modified Hodrick-Prescott filter) polega na ekstrakcji składowej cyklicznej 

                                                      
7 Rozgraniczenie pomiędzy trendem i cyklem na poziomie 10 lat oznacza, że obecne w dekomponowanej zmiennej 

fluktuacje o okresach powyżej 10 lat są identyfikowane jako trend, podczas gdy wahania o okresach krótszych niż 10 lat 

utożsamia się z fluktuacjami cyklicznymi (koniunkturalnymi). 
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na podstawie szeregu czasowego komponentu trend-cykl, który na początku i 

końcu próby obserwacji został rozszerzony o prognozy wynikające z procesu 

ARIMA, dopasowanego do tej składowej w ramach dekompozycji 

TRAMO/SEATS. W procedurze filtra MHP wykorzystuje się to, że jest on 

filtrem typu Wienera-Kolmogorowa, co tym samym prowadzi do uzyskania 

estymatora składowej cyklicznej o minimalnym błędzie średniokwadratowym 

(estymator MMSE). Interpretacja parametru wygładzającego  w ramach filtra 

MHP pozostaje analogiczna do przypadku standardowej specyfikacji filtra HP. 

W skończonych próbach obserwacji implementacja filtra MHP odbywa się 

zgodnie z algorytmem Burmana-Wilsona (por. Kaiser i Maravall (2001)). 

 

2.2.3. Filtr band-pass Christiano-Fitzgeralda 

 

Filtr band-pass Christiano-Fitzgeralda (filtr CF) jest przykładem aproksymacji 

„idealnego” filtra band-pass (ang. „ideal” band-pass filter). Filtr CF wymaga 

określenia, czy poddawany dekompozycji szereg czasowy jest zmienną 

stacjonarną czy niestacjonarną. W przypadku niestacjonarności ważnym jest 

również określenie jej typu, a więc rozróżnienie pomiędzy przyrosto-

stacjonarnością pierwszego rzędu (jeden pierwiastek jednostkowy) a trendo-

stacjonarnością. W przypadku zmiennych przyrosto-stacjonarnych pierwszego 

rzędu, czyli zintegrowanych w stopniu pierwszym – I(1), filtr CF wymaga 

uprzedniego usunięcia dryfu ze zmiennej poddawanej filtracji, o ile jest on 

obecny. Z kolei w przypadku zmiennych trendo-stacjonarnych filtr CF wymaga 

usunięcia trendu deterministycznego (zazwyczaj liniowego). W przypadku 

zmiennych zintegrowanych w stopniu pierwszym filtr CF nosi nazwę filtra I(1), 

natomiast w przypadku zmiennych stacjonarnych nazywa się go filtrem I(0). 

Estymator komponentu cyklicznego 
c

ty  wynikający z zastosowania filtra CF (w 

wersji I(1) lub I(0)) do zmiennej ty  jest dany jako
8
: 

 

                                                      

8 Symbolem L  oznaczono operator opóźnień (ang. lag operator), który jest zdefiniowany jako ktt

k yyL  dla 

każdego k  należącego do zbioru liczb całkowitych. 
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Tym samym filtr CF dany wzorem (3) stanowi filtr typu Wienera-Kolmogorowa. 

Zestaw wag 
tjB ,

ˆ  stanowi rozwiązanie problemu minimalizacyjnego postaci
9
: 
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gdzie 
ieB  oznacza wzmocnienie „idealnego” filtra band-pass, 

i

t eB̂  

wzmocnienie filtra aproksymowanego, natomiast yS  odpowiada (pseudo-

)spektrum mocy procesu poddawanego filtracji (w zależności od wersji filtra jest 

to pseudo-spektrum mocy procesu I(1), czyli procesu błądzenia losowego lub 

spektrum mocy procesu I(0), będącego białym szumem). Dodatkowo w 

przypadku filtra I(1) warunkiem ograniczającym dla problemu (4) jest wymóg 

sumowalności wag do zera, tj. 0ˆ1

,

t

tTj tjB  dla Tt ,,2,1  , który 

zapewnia usuwanie przez filtr trendów stochastycznych. W przypadku filtra I(0) 

warunek ten nie jest uwzględniany, ponieważ zmienne stacjonarne nie pozostają 

pod wpływem trendów stochastycznych. Funkcja 
ieB  w przypadku 

„idealnego” filtra band-pass jest zdefiniowana jako
10

: 

                                                      
9 Problem (4) może zostać równoważnie zapisany w dziedzinie czasu jako 
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. Tym samym estymacja 

komponentu cyklicznego za pomocą filtra CF prowadzi do uzyskania estymatora o minimalnym błędzie 

średniokwadratowym (estymator MMSE) w skończonej T -elementowej próbie obserwacji szeregu czasowego 
T

tty
1

, 

będącego realizacją procesu stochastycznego I(1) lub I(0). 

10 Równoważnie wzmocnienie 
ieB  stanowi transformatę Fouriera (pomijany jest czynniki 21 ) wielomianu 

„idealnego” filtra band-pass, tzn. wielomianu postaci 
j

j

j LBLB . Stosując odwrotną transformatę 

Fouriera uzyskuje się z kolei formułę umożliwiającą obliczenie wag jB  „idealnego” filtra band-pass, tzn. 

deeBB jii

j

12  dla ,2,1,0j . Wagi „idealnego” filtra band-pass są 

symetryczne, tzn. jj BB  oraz sumują się do zera, tzn. 0
j jB . Wzmocnienie filtra 

)3(

)4(
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,,,,0

,,,1

dla

dla
eB i

 

 

gdzie 2  stanowi częstotliwość wyrażoną w radianach o okresie równym 

. Wielkości U2  oraz L2  są określane mianem dolnej i 

górnej częstotliwości ucięcia (ang. cut-off frequency) i spełniają warunek 

0 . Tym samym „idealny” filtr band-pass usuwa z wejściowej 

zmiennej wahania o okresach większych niż U  oraz wahania o okresach 

mniejszych niż L , pozostawiając wahania o okresach pomiędzy L  i U . 

Odpowiednio dobrane okresy L  i U  wyznaczają pasmo wahań o charakterze 

koniunkturalnym. W przypadku przyjętej w badaniu definicji cyklu 

koniunkturalnego według Burnsa i Mitchella (1946) oznacza to, że dla danych 

kwartalnych wykorzystano 6L  i 40U . 

 

2.2.4. Model SVAR typu Blancharda-Quaha 

 

Metoda Blancharda-Quaha (1988) opiera się na estymacji dwuwymiarowego 

modelu VAR(p), bez wektora stałych, dla zmiennej obrazującej oczyszczoną ze 

średniej stopę wzrostu realnego PKB oraz dla stopy bezrobocia, która również 

została oczyszczona ze średniej
11

. Tempo wzrostu produktu jest dane jako 

11lnln100 ttttt pkbpkbPKBPKBpkb , gdzie tPKB  

odpowiada szeregowi czasowemu realnego PKB, wyrażonemu w jednostkach 

pieniężnych, po usunięciu wahań sezonowych. Stopa bezrobocia tSB  jest 

również oczyszczona z wahań sezonowych, ale nie jest poddawana transformacji 

logarytmicznej. Obydwie zmienne są oczyszczane ze średnich i tym samym 

                                                                                                                                    

aproksymowanego, tzn. funkcja 
i

t eB̂  jest dane jako transformata Fouriera (pomijany jest czynniki 21 ) 

wielomianu LBt
ˆ

. 

11 W pracy Blancharda i Quaha (1988) z szeregu czasowego dynamiki realnego PKB usunięto średnie w dwóch podpróbach, 

natomiast z szeregu czasowego stopy bezrobocia usunięto trend liniowy. 

)5(



V WAHANIA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE I STREFIE EURO 

 227 

modelowane zmienne są dane jako ttt pkbEpkby  oraz 

ttt SBESBur 12
. Należy podkreślić, że obydwie zmienne są stacjonarne

13
, 

a więc i model VAR spełnia warunki stabilności, a w konsekwencji ma 

reprezentację VMA. Model VAR(p) jest dany jako: 

 

t

t

pt

pt

pp

pp

t

t

t

t

t

t

ur

y

ur

y

ur

y

ur

y

,2

,1

22,21,

12,11,

2

2

22,221,2

12,211,2

1

1

22,121,1

12,111,1
  

 

gdzie Ω0,...~,2,1 Ndiitt  jest wektorem składników losowych, gdzie 

symetryczna i dodatnio określona macierz Ω  stanowi macierz wariancji-

kowariancji składników losowych. Identyfikacja postaci strukturalnej na 

podstawie postaci zredukowanej (6) odbywa się poprzez nałożenie trzech 

restrykcji na macierz wariancji-kowariancji składników losowych oraz 

powiązanej z nimi jednej restrykcji długookresowej, co w sumie daje cztery 

restrykcje wymagane do jednoznacznej identyfikowalności modelu SVAR w 

przypadku systemu składającego się z dwóch zmiennych. Restrykcje dotyczące 

macierzy wariancji-kowariancji Ω  prowadzą do ortonormalizacji szoków, a tym 

samym macierz wariancji-kowariancji szoków strukturalnych jest jednostkowa, 

tzn. Iee ttE . Wektor szoków strukturalnych jest dany jako 
S

t

D

tt eee , 

gdzie 
D

te  oznacza szok popytowy, a 
S

te  szok podażowy. Model (6) może zostać 

zapisany w formie VMA( ) przy wykorzystaniu szoków strukturalnych: 

 


S

t

D

t

S

t

D

t

S

t

D

t

t

t

e

e

e

e

e

e

ur

y

2

2

22,221,2

12,211,2

1

1

22,121,1

12,111,1

22,021,0

12,011,0

 

                                                      

12 Tym samym prawdą jest, że 0tt urEyE . Warto również zauważyć, że usunięcie średniej z szeregu 

czasowego przyrostu produktu jest równoważne z usunięciem dryfu z szeregu czasowego poziomu produktu. Naturalnie 

poziom produktu po usunięciu dryfu jest reprezentowany przez zmienną ty . 

13 Warto zauważyć, że poziom produktu jest zmienną zintegrowaną w stopniu pierwszym, tzn. 1I~tpkb , a więc 

pierwszy przyrost tej zmiennej jest stacjonarny (wokół średniej), tzn. 0I~tpkb , a tym samym 

0I~ty . Stopa bezrobocia jest natomiast zmienną stacjonarną (wokół średniej), tzn. 0I~tSB , co 

oznacza, że również 0I~tur . 
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Restrykcja długookresowa polega na założeniu, że w długim okresie szoki 

popytowe nie wpływają na poziom produktu, czyli na zmienną ty , co tym 

samym oznacza, że dla h , czyli dla długiego okresu, spełniona jest 

równość 0
0 11,h h . Zgodnie ze schematem identyfikacji Blancharda-

Quaha w długim okresie poziom produktu jest kształtowany wyłącznie przez 

szoki podażowe wywierające trwały wpływ na gospodarkę (czynniki trwałe), 

natomiast fluktuacje produktu wokół ścieżki długookresowej, powodowanej 

przez szoki podażowe, są determinowane przez szoki popytowe (czynniki 

przejściowe). Metoda Blancharda-Quaha jest tym samym jednym ze sposobów 

modelowania luki popytowej w gospodarce, czyli odchyleń poziomu produktu od 

długookresowej ścieżki, zwanej poziomem produktu potencjalnego. Luka 

popytowa może być interpretowana jako komponent obrazujący kształtowanie 

się wahań koniunkturalnych produktu. Ekstrakcja składowej obrazującej wahania 

produktu ze względu na szoki popytowe, czyli zmiennej 
D

ty  będącej luką 

popytową, polega po pierwsze na zniwelowaniu wpływu szoków podażowych na 

tempo wzrostu produktu, co sprowadza się do obliczenia tempa wzrostu produktu 

wynikającego tylko z szoków popytowych
14

: 

 

0

11,

h

D

hth

D

t ey  

 

oraz po drugie na skumulowaniu uzyskanego tempa wzrostu (8) w celu 

uzyskania zmiennej obrazującej lukę popytową, tzn.: 

 

D

t

D

t

D

t yyy 1 ,  

 

gdzie początkowa obserwacja odpowiadająca zmiennej 
D

ty  jest równa 

korespondującej obserwacji zmiennej 
D

ty . Estymacja parametrów postaci 

                                                      

14 Warto zauważyć, że tempo wzrostu produktu ty  może zostać zapisane zgodnie z (7) jako suma wpływu szoków 

popytowych i podażowych, tzn. 
0 12,0 11, h

S

hthh

D

htht eey . 
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zredukowanej modelu odbywa się za pomocą metody najmniejszych kwadratów, 

natomiast identyfikacja postaci strukturalnej jest dokonywana na podstawie 

metody największej wiarygodności. 

 

2.2.5. Model UCARIMA – specyfikacja Watsona 

 

Strukturalne modele szeregów czasowych (ang. structural time series models) 

umożliwiają modelowanie nieobserwowalnych komponentów szeregu 

czasowego takich jak trend, cykl, składowa sezonowa i składowa nieregularna
15

. 

Modele te określa się mianem modeli UCARIMA, ponieważ każda ze 

składowych szeregu czasowego jest modelowana jako odpowiedni proces 

stochastyczny typu ARIMA. Model Watsona (1986), oryginalnie zaproponowany 

dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, służy do dekompozycji typu trend-cykl w 

przypadku realnego PKB. Dekompozycja zmiennej ty  (realnego PKB) na 

składową trendu t  i składową cykliczną t  dla Tt ,,2,1   w ramach 

modelu Watsona jest dana jako: 

 

,,0...~

,,0...~

,

2

2211

2

1

Ndiigdzie

Ndiigdzie

y

ttttt

tttt

ttt

 

 

gdzie składnik losowy w równaniu trendu ( t ) jest nieskorelowany ze 

składnikiem losowym w równaniu cyklu ( t ), tzn. 0ttE . W 

ramach modelu Watsona komponent trendu jest dany jako proces błądzenia 

losowego z dryfem, czyli niestacjonarny proces I(1), natomiast składowa 

cykliczna jako stacjonarny proces AR(2) o zespolonych pierwiastkach 

wielomianu charakterystycznego. Zapis powyższego modelu w reprezentacji 

przestrzeni stanów jest dany poprzez równanie pomiaru: 

 

                                                      
15 Opis modeli tej klasy można znaleźć m.in. w pracy Proietti (2008), jak również w artykule Orphanidesa i van Nordena 

(2002). 
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1

011

t

t

t

ty , 

 

oraz równanie stanu: 

 

t

t

t

t

t

t

t

t

00

10

01

010

0

001

0

0

2

1

1

21

1

. 

 

Estymacja parametrów modelu, tj. , 1 , 2 , 
2

 oraz 
2

, odbywa się za 

pomocą metody największej wiarygodności przy wykorzystaniu algorytmu filtra 

Kalmana. 

 

2.2.6. Analiza spektralna 

 

Analiza szeregów czasowych w dziedzinie częstotliwości jest określana mianem 

analizy spektralnej i sprowadza się do wyznaczenia spektrum mocy (ang. power 

spectrum), czyli widma rozpatrywanego szeregu czasowego. Spektrum mocy 

stanowi rozkład wariancji analizowanego szeregu czasowego w dziedzinie 

częstotliwości i umożliwia identyfikację znaczenia cykli o określonych 

częstotliwościach dla przebiegu analizowanego szeregu czasowego. Innymi 

słowy spektrum mocy odpowiada na pytanie, które częstotliwości mają większe, 

a które mniejsze znaczenie w wyjaśnianiu zmienności analizowanego szeregu 

czasowego. Spektrum mocy procesu stochastycznego z czasem dyskretnym 

tty  o zerowej średniej i stacjonarnej funkcji kowariancyjnej jest 

zdefiniowane jako transformata Fouriera ciągu autokowariancyjnego 
k

y

k  

tego procesu i jest dane jako (por. Hamilton (1994), s. 61): 

 

)11(
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,
2

1
dlaeS

k

kiy

ky
,  

 

gdzie 2  jest częstotliwością odpowiadającą okresowi . Spektrum 

mocy jest funkcją ciągłą o wartościach rzeczywistych i symetryczną względem 

zera, a więc dla celów analizy można ograniczyć dziedzinę częstotliwości do 

przedziału ,0 . Zależność pomiędzy spektrum mocy procesu ty  i jego 

wariancją jest dana wzorem, który jest odwrotną transformatą Fouriera: 

 

0

0 2 dSdS yy

y
.  

 

W przypadku skończonej próby obserwacji, „naturalnym” sposobem estymacji 

spektrum mocy jest zastąpienie w równaniu (13) ciągu teoretycznych 

autokowariancji 
y

k
 przez ciąg empirycznych autokowariancji 

y

k
ˆ , który 

uzyskuje się na podstawie szeregu czasowego 
T

tty
1
, stosując estymator 

autokowariancji: 

 

1,,1,0
1

ˆ
1

Tkdlayyyy
T

T

kt

ktt

y

k  , 

 

gdzie 
T

t tyTy
1

1
. Ciąg autokowariancyjny jest symetryczny, a więc 

autokowariancje dla 1,,2,1 Tk   są równe autokowariancjom dla 

1,,2,1 Tk  , tzn. 
y

k

y

k
ˆˆ . Estymator spektrum mocy uzyskany w wyniku 

zamiany ciągu teoretycznych autokowariancji przez ciąg empirycznych 

autokowariancji nosi nazwę periodogramu z próby i wyraża się wzorem: 

 

)13(
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1

1

0

1

1

cosˆ2ˆ
2

1
ˆ

2

1 T

k

j

y

k

y
T

Tk

kiy

kjy keI j ,  

 

gdzie 
j
 oznacza dyskretną częstotliwość Fouriera, tzn. Tjj 2 , gdzie 

2,,1,0 Tj   dla T  parzystego lub 21,,1,0 Tj   dla T  

nieparzystego. Okres cyklu odpowiadający j -tej dyskretnej częstotliwości 

Fouriera wynosi jTj
. Periodogram jest asymptotycznie nieobciążonym 

estymatorem spektrum mocy, ale nie jest estymatorem zgodnym, tzn. że jego 

wariancja nie zmniejsza się wraz ze wzrostem dostępnej liczby obserwacji. W 

celu zredukowania wariancji periodogramu dopuszcza się jego wygładzanie, 

jednakże odbywa się to kosztem utraty nieobciążoności estymatora. W analizie 

przedstawionej w artykule wykorzystano metodę wygładzania w dziedzinie 

opóźnień (ang. lag domain smoothing) za pomocą tzw. okna Parzena (ang. 

Parzen kernel). Estymator spektrum mocy uzyskiwany dzięki tej metodzie 

przyjmuje postać: 

 

H

k

y

kk

y
H

Hk

kiy

kky kwwewS
1

00 cosˆ2ˆ
2

1
ˆ

2

1ˆ ,  

 

gdzie symetryczne wagi kw  reprezentują okno Parzena
16

, dla którego 

maksymalny rząd opóźnień H , noszący nazwę opóźnienia ucięcia (ang. 

truncation lag) lub równoważnie szerokości pasma przenoszenia (ang. 

bandwidth), jest dobierany zgodnie z regułą TH 2int  (por. Chatfield 

(1996), s. 115). 

Podstawową wielkością w przypadku analizy zależności dwóch zmiennych w 

dziedzinie częstotliwości jest cross-spektrum (ang. cross-spectrum), które 

stanowi rozkład kowariancji dwóch stacjonarnych procesów stochastycznych w 

                                                      

16 Wagi okna Parzena są dane jako 

.0

,212

,2661

3

32

Hkdla

HkHdlaHk

HkdlaHkHk

wk  
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dziedzinie częstotliwości. Załóżmy, że proces stochastyczny z czasem 

dyskretnym 
ttx  o zerowej średniej i stacjonarnej funkcji kowariancyjnej 

jest zmienną niezależną, natomiast proces o analogicznych własnościach 

tty  jest zmienną zależną, wówczas cross-spektrum tych zmiennych jest 

zdefiniowane jako transformata Fouriera ciągu cross-kowariancyjnego 
k

yx

k  

tych zmiennych i jest dane wzorem (por. Hamilton (1994), s. 270): 

 

,
2

1
dlaiqceS yxyx

k

kiyx

kyx
.  

 

Wielkość 
k

yx

kyx kc cos2 1
 nosi nazwę co-spektrum i stanowi 

część rzeczywistą cross-spektrum, natomiast wielkość 

k

yx

kyx kq sin2 1
, zwana spektrum kwadraturowym, stanowi 

ujemną część urojoną cross-spektrum. W przeciwieństwie do spektrum mocy, 

cross-spektrum przyjmuje z reguły wartości zespolone, ponieważ ciąg cross-

kowariancyjny nie jest symetryczny (
yx

k

yx

k
, ale 

xy

k

yx

k
). Na podstawie 

cross-spektrum mocy jest możliwe zdefiniowanie trzech statystyk cross-

spektralnych zwanych odpowiednio wzmocnieniem (ang. gain) pomiędzy 

procesem tx  i ty , przesunięciem fazowym (ang. phase shift) pomiędzy 

procesem tx  i ty  oraz koherencją (ang. coherence) pomiędzy procesem 

tx  i ty . Statystyki te są kolejno dane jako (por. Sargent (1987), s. 269): 

 

,
2

1
22

dla
S

qc
G

x

yxyx

yx ,  

 

,tan 1 dla
c

q

yx

yx

yx ,  
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,

22

2 dla
SS

qc
K

xy

yxyx

yx ,  

 

gdzie xS  oznacza spektrum mocy procesu tx , natomiast 
yS  

odpowiada spektrum mocy procesu ty . Wzmocnienie pomiędzy procesem 

tx  i ty  jest interpretowane jako moduł współczynnika  w regresji 

zmiennej ty  względem tx  dla danej częstotliwości . Jeżeli 1yxG , 

wówczas zmienna tx  charakteryzuje się niższą amplitudą niż zmienna ty  dla 

częstotliwości  oraz odwrotnie w przypadku, gdy 1yxG . Natomiast 

przesunięcie fazowe pomiędzy procesem tx  i ty  informuje o tym czy 

zmienna tx  wyprzedza zmienną ty , czy też opóźnia się w stosunku do niej, dla 

danej częstotliwości . Ujemna (dodatnia) wartość przesunięcia fazowego 

yx
 informuje o wyprzedzaniu (opóźnianiu) dla częstotliwości . Z kolei 

koherencja pomiędzy procesem tx  i ty  stanowi miarę dopasowania 
2R  w 

regresji zmiennej ty  względem tx  dla częstotliwości  i przyjmuje wartości z 

przedziału 1,0 . Croux et al. (1999) proponują dodatkową statystykę cross-

spektralną, która jest określana mianem dynamicznego współczynnika korelacji 

(ang. dynamic correlation coefficient) pomiędzy procesem tx  i ty . 

Współczynnik ten jest dany jako (por. Croux et al. (1999), s. 2): 

 

,dla
SS

c

xy

yx

yx .  

 

Dynamiczny współczynnik korelacji pomiędzy procesem tx  i ty  przyjmuje 

wartości z przedziału 1,1  i określa stopień współzależności pomiędzy 

zmienną tx  i ty  dla danej częstotliwości . Ponadto dla dwóch częstotliwości 

1  i 2  takich, że 210 , współczynnik korelacji postaci 
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2

1

2

1

2

1
21, dSdSdc xyyxyx

 określa stopień 

współzależności pomiędzy zmienną tx  i ty  w paśmie częstotliwości 

2112 ,, . Podobnie pozostałe statystyki cross-spektralne mogą być 

obliczane dla zadanego z góry pasma częstotliwości. W przypadku analizy cross-

spektralnej, tak samo jak w przypadku analizy spektralnej, można ograniczyć 

dziedzinę częstotliwości do przedziału ,0 . W przypadku estymacji cross-

spektrum dla skończonych prób obserwacji postępuje się analogicznie jak w 

przypadku estymacji spektrum mocy, tzn. należy zamienić ciąg teoretycznych 

cross-kowariancji przez ciąg empiryczny, wykorzystując w tym celu estymator 

cross-kowariancji pomiędzy szeregami czasowymi 
T

ttx
1
 i 

T

tty
1
: 

 

,1,,2,1
1

,1,,1,0
1

ˆ

1

1

Tkdlaxxyy
T

Tkdlaxxyy
T

kT

t

ktt

T

kt

ktt

yx

k





 

 

gdzie 
T

t tyTy
1

1
 i 

T

t txTx
1

1
. Estymacja wzmocnienia, przesunięcia 

fazowego, koherencji i dynamicznego współczynnika korelacji wymaga 

zastosowania wygładzonych postaci co-spektrum, spektrum kwadraturowego 

oraz spektrum mocy zmiennej ty  oraz tx . W tym celu w przeprowadzonej 

analizie wykorzystano wyżej wspomniane okno Parzena. 

 

3. WYNIKI 

 

W rozdziale tym przedstawiono wyniki estymacji i analizy synchronizacji cykli 

koniunkturalnych w badanych gospodarkach. Na początku omówiono wyniki 

estymacji cyklu koniunkturalnego w Polsce na podstawie przyjętych metod 

ekonometrycznych, a następnie przedstawiono wyniki dotyczące kwestii 

synchronizacji cyklu gospodarczego w Polsce i strefie euro na tle pozostałych 
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analizowanych gospodarek. Odpowiednie tabele i wykresy zostały zamieszczone 

w aneksie. 

 

3.1. ESTYMACJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO W POLSCE 
NA PODSTAWIE PKB 

 

Wykorzystując przyjęte narzędzia ekonometryczne, dokonano estymacji 

składowej cyklicznej realnego PKB w Polsce w okresie I kw. 1995 – III kw. 

2007. Wyniki testu pierwiastka jednostkowego ADF oraz testu stacjonarności 

KPSS, zawarte kolejno w tabelach 1-4
17

, nakazały uznać szereg realnego PKB w 

Polsce za realizację procesu I(1) z dryfem
18

. Wykres 1 przedstawia uzyskane 

składowe cykliczne realnego PKB
19

. Składowe te okazały się być zmiennymi 

stacjonarnymi, na co wskazują wyniki testu ADF i KPSS zawarte w tabeli 5. 

Nieformalna analiza uzyskanych składowych cyklicznych wskazuje na zbliżone 

kształtowanie się uzyskanych szeregów czasowych. Potwierdzają to wysokie 

wartości współczynników korelacji bieżącej pomiędzy uzyskanymi składowymi, 

które zestawiono w tabeli 6. Tym samym wszystkie wykorzystane metody 

wskazują na zbliżony przebieg cyklu koniunkturalnego w Polsce, co stanowi 

zadowalający rezultat i może świadczyć o trwałości uzyskanych wyników. 

Szacunki składowej cyklicznej produktu podlegają zazwyczaj stosunkowo 

wysokim rewizjom w czasie wraz z rozszerzaniem próby obserwacji o nowe 

dane (por. Orphanides i van Norden (2002)). Dzieje się tak z jednej strony z 

uwagi na rewizje danych o PKB (dane typu real-time), z drugiej natomiast z 

uwagi na rewizje wprowadzane przez stosowaną metodę eliminacji wahań 

sezonowych oraz ekstrakcji cyklu. W przypadku filtrów typu HP i CF rewizje 

dotyczą przede wszystkim końców próby obserwacji, gdzie filtry te stają się 

jednostronne
20

. W związku z powyższym należy mieć świadomość, że uzyskane 

                                                      
17 W tabelach tych zamieszczono również wyniki testów dla pozostałych szeregów czasowych realnego PKB 

wykorzystanych w dalszej części badania. 

18 Tym samym determinowało to specyfikację przyjętego filtra CF – filtr I(1). Dodatkowo w przypadku filtra CF przed 

filtracją usunięto ze zmiennej dryf. 

19 Estymacja za pomocą filtra HP i MHP została oparta na składowej trend-cykl realnego PKB. W przypadku filtra CF, 

modelu SVAR oraz modelu UCARIMA wykorzystano szereg realnego PKB oczyszczony z wahań sezonowych. W przypadku 

modelu SVAR wykorzystano opóźnienia do drugiego włącznie, co zostało określone na podstawie kryterium 

informacyjnego Schwarza. Składowe cykliczne uzyskane za pomocą filtra HP, MHP, CF i modelu UCARIMA pokrywają okres I 

kw. 1995 – III kw. 2007. Składowa cykliczna uzyskana za pomocą modelu SVAR obejmuje okres II kw. 1996 – III kw. 2007. 

Szczegółowe informacje i wyniki dotyczące estymacji modelu SVAR, UCARIMA, jak również filtra MHP są dostępne u autora. 

20 Zarówno filtr HP, MHP jak i filtr CF w skończonych próbach obserwacji są filtrami asymetrycznymi. Oznacza to, że ich 

wagi w reprezentacji Wienera-Kolmogorowa zależą od indeksu czasu t . Innymi słowy, w przypadku środka próby 
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składowe cykliczne stanowią oszacowania warunkowe względem dostępnej 

próby obserwacji. Efekt wpływu rewizji danych o PKB oraz rewizji 

wprowadzanych przez zastosowane metody ekstrakcji cyklu (jak również metodę 

eliminacji wahań sezonowych TRAMO/SEATS) zobrazowano na wykresie 2, 

który przedstawia szacunki składowej cyklicznej PKB w Polsce na podstawie 

czterech ostatnich zestawów danych typu real-time
21

. Warto zauważyć, że w tym 

porównaniu filtr CF wydaje się generować stosunkowo zadowalające rezultaty z 

uwagi na małe rewizje składowej cyklicznej. 

Z uwagi na stacjonarność uzyskanych składowych cyklicznych realnego PKB w 

Polsce możliwym było zastosowanie metod analizy spektralnej w celu 

identyfikacji długości dominującego cyklu, czego dokonano na podstawie 

korespondujących periodogramów. Wykres 3 przedstawia periodogramy 

poszczególnych składowych cyklicznych uzyskanych na bazie danych z okresu I 

kw. 1995 – III kw. 2007. Analiza periodogramów wskazuje, że wahania 

aktywności gospodarczej w Polsce są kształtowane poprzez dwa dominujące 

cykle o okresach odpowiednio około 3 lat oraz 6-7 lat. Wskazują na to widoczne 

na wykresie 3 piki rozkładów przypadające dla tych długości cykli. Wyniki 

uzyskane na bazie modelu SVAR wskazują, że okres dłuższego cyklu wynosi 

około 11 lat
22

. Z uwagi na to, że analiza jest oparta na relatywnie krótkiej próbie 

obserwacji, należy mieć na uwadze, że oszacowanie okresu dłuższego cyklu w 

przypadku wszystkich estymatorów składowej cyklicznej może być obarczone 

pewnym błędem. Niemniej jednak zarówno nieformalna analiza przebiegu 

komponentów cyklicznych w czasie, jak również formalna analiza rozkładów 

wariancji tych zmiennych w dziedzinie częstotliwości wskazuje, że w przypadku 

gospodarki polskiej mamy do czynienia z dwoma rodzajami fluktuacji o naturze 

koniunkturalnej: cyklem 3-letnim oraz cyklem dłuższym o okresie około 6-7 lat. 

 

 

 

                                                                                                                                    
obserwacji filtry tego typu są symetryczne, natomiast wraz ze zbliżaniem się do końców próby obserwacji filtry te stają się 

asymetryczne z uwagi na jednostronny charakter estymacji. 

21 Szacunki uzyskane na podstawie ostatniego zestawu danych o realnym PKB w Polsce, obejmującego okres I kw. 1995 – 

III kw. 2007, stanowią składowe cykliczne, które zobrazowano na wykresie 1. 

22 Warto również zauważyć, że uzyskane pierwiastki wielomianu charakterystycznego procesu AR(2) dla składowej 

cyklicznej w modelu UCARIMA wskazują, że średnia długość dominującego cyklu wynosi około 8 lat. 
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3.2. ANALIZA SYNCHRONIZACJI CYKLI 

KONIUNKTURALNYCH  

3.2.1. Analiza na podstawie PKB 

 

Wykorzystując komponent cykliczny realnego PKB w Polsce uzyskany za 

pomocą filtra CF oraz analogiczne miary wahań aktywności gospodarczej w 

pozostałych gospodarkach w okresie I kw. 1995 – III kw. 2007 dokonano analizy 

synchronizacji cykli koniunkturalnych poszczególnych gospodarek z cyklem 

referencyjnym strefy euro rozpatrywanej jako całość
23

. Wyniki testów ADF i 

KPSS wskazują, że w większości przypadków szeregi czasowe PKB winny być 

postrzegane jako realizacje procesu I(1) z dryfem (por. tabele 1-4). Tym samym 

we wszystkich przypadkach wykorzystano specyfikację I(1) dla filtra CF, 

uprzednio usuwając dryf z każdego szeregu czasowego. Wykres 4 przedstawia 

składowe cykliczne poszczególnych gospodarek na tle składowej cyklicznej 

strefy euro rozpatrywanej jako całość. Zgodnie z wynikami testów ADF i KPSS 

składowe te okazały się być zmiennymi stacjonarnymi (por. tabela 7 i 8), a tym 

samym możliwym było zastosowanie metod analizy spektralnej i cross-

spektralnej w celu formalnego opisu zjawiska synchronizacji cykli 

koniunkturalnych. 

W pierwszym etapie posłużono się współczynnikami korelacji. W tabeli 9 

przedstawiono współczynniki korelacji bieżącej składowych cyklicznych 

poszczególnych gospodarek z analogiczną składową dla strefy euro jako całości. 

Uzyskane wyniki wskazują, że wahania aktywności gospodarczej Polski i strefy 

euro są średnio skorelowane, niemniej jednak względnie wysoko pośród innych 

gospodarek pozostających poza strefą euro. Gospodarki wchodzące w skład 

strefy euro wykazują wysoką korelację krajowych cykli gospodarczych z cyklem 

referencyjnym strefy euro rozpatrywanej jako całość. 

Na podstawie analizy spektralnej składowych cyklicznych realnego PKB w 

Polsce i strefie euro określono długości cykli mających największy wpływ na 

kształtowanie wahań aktywności gospodarczej w obydwu gospodarkach. Wykres 

5 przedstawia periodogramy składowej cyklicznej realnego PKB w Polsce i 

strefie euro wynikające z zastosowania filtra CF. Porównanie obydwu rozkładów 

                                                      
23 W analizie nie uwzględniono Grecji z uwagi na brak szeregu czasowego PKB o odpowiedniej liczbie obserwacji. 
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wariancji wskazuje, że zarówno cykl koniunkturalny w Polsce, jak i strefie euro 

jest kształtowany przez dwa rodzaje fluktuacji: o okresie 3-letnim oraz o okresie 

około 6-7 lat. Ponadto cykl 3-letni w przypadku strefy euro wyraźnie słabiej 

wpływa na ogólny przebieg wahań aktywności gospodarczej aniżeli ma to 

miejsce w przypadku Polski. Dodatkowo dzięki uzyskanym periodogramom 

można zaobserwować, że cykl koniunkturalny w strefie euro cechuje się 

mniejszymi amplitudami niż cykl Polski. Zostało to bezpośrednio 

wyeksponowane na podstawie statystyk cross-spektralnych, które umożliwiły 

zarówno porównanie zróżnicowania amplitud badanych cykli, jak również 

zobrazowanie ich przesunięć w czasie
24

. Wykres 6 przedstawia oszacowane 

statystyki cross-spektralne dla Polski i strefy euro
25

. Uzyskane wyniki wskazują 

na średnie dopasowanie cyklu koniunkturalnego Polski do analogicznych wahań 

aktywności gospodarczej obserwowanych w strefie euro w okresie I kw. 1995 – 

III kw. 2007. Koherencja przyjmuje wartości istotnie różne od zera przy 

założonym 5% poziomie istotności w zdecydowanej większości pasma wahań 

koniunkturalnych, niemniej jednak jej średni poziom w owym paśmie wynosi 

około 52% (por. wykres 7). Współczynnik korelacji dynamicznej wskazuje na 

istotną dodatnią zależność pomiędzy cyklem w Polsce i strefie euro. Siła 

powiązania pomiędzy obydwoma komponentami jest umiarkowana i kształtuje 

się na średnim poziomie około 48% (por. wykres 7). Jeżeli chodzi o miarę 

wzmocnienia, to wskazuje ona wyraźnie, że amplitudy cyklu koniunkturalnego w 

Polsce są zdecydowanie wyższe (do 2,5 razy) od amplitud korespondującego 

cyklu w strefie euro. Przesunięcie fazowe, które przyjmuje ujemne wartości na 

całym paśmie wahań koniunkturalnych pokazuje, że cykl koniunkturalny w 

Polsce jest wyprzedzający w stosunku do koniunktury w strefie euro. Jest to 

szczególnie wyraźnie widoczne w przypadku cykli o dłuższych okresach 

(wyprzedzenie rzędu roku, por. wykres 6). W przypadku cykli o krótszych 

okresach przesunięcie występowania punktów zwrotnych aktywności 

gospodarczej w obydwu regionach jest dużo mniejsze (rzędu 1-2 kwartałów, por. 

wykres 6). Tym samym dzięki analizie cross-spektralnej komponentów 

                                                      
24 Komponent cyklu koniunkturalnego strefy euro jest traktowany jako zmienna zależna, natomiast komponent cyklu 

koniunkturalnego Polski jako zmienna niezależna. Układ ten zachowano w całej pracy i jest on jedynie umowny, co wynika 

z wymogu określenia takiego układu w przypadku analizy pary szeregów czasowych. Określenie zmienna zależna i 

niezależna nie jest podyktowane w tym przypadku przyczynowością czy też innym kryterium. 

25 Przy estymacji statystyk cross-spektralnych wykorzystano metodę wygładzania w dziedzinie opóźnień za pomocą okna 

Parzena, uwzględniając opóźnienia do 14 włącznie. W przypadku koherencji i dynamicznego współczynnika korelacji 

naniesiono na wykresy korespondujące wartości krytyczne dla 5% poziomu istotności, natomiast w przypadku 

wzmocnienia i przesunięcia fazowego zaznaczono korespondujące 95% przedziały ufności. Wykresy dotyczące statystyk 

cross-spektralnych obrazujących współzależności pomiędzy cyklami pozostałych gospodarek a cyklem strefy euro nie 

zostały zaprezentowane z uwagi na dużą ilość informacji konieczną do przedstawienia w tego typu zestawieniu. W zamian 

na wykresie 7 przedstawiono korespondujące wartości tych statystyk w paśmie cykli o charakterze koniunkturalnym (1,5-

10 lat). 
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cyklicznych realnego PKB w Polsce i strefie euro można dojść do wniosku, że 

cykle gospodarcze Polski i strefy euro są umiarkowanie zsynchronizowane, 

ponieważ występują zarówno różnice w amplitudach, jak również różnice w 

czasie występowania punktów zwrotnych, zastrzegając jednak, że wahania o 

okresach do 3 lat w obydwu gospodarkach są lepiej dopasowane aniżeli cykle o 

dłuższych okresach, co w szczególności dotyczy występowania punktów 

zwrotnych. Wreszcie należy zauważyć, że dopasowanie cyklu gospodarki 

polskiej do cyklu referencyjnego strefy euro w okresie I kw. 1995 – III kw. 2007 

jest relatywnie wysokie pośród gospodarek pozostających poza strefą euro oraz 

wyraźnie niższe pośród gospodarek wchodzących w skład strefy euro (por. 

wykres 7). 

W celu określenia przebiegu procesu dopasowywania się cyklu koniunkturalnego 

w Polsce i strefie euro w czasie dokonano estymacji statystyk cross-spektralnych 

na dwóch próbach liczących po 26 obserwacji każda. Analogiczne obliczenia 

wykonano dla pozostałych gospodarek objętych analizą względem strefy euro. 

Wybór tej liczby obserwacji został podyktowany z jednej strony długością całej 

dostępnej próby obserwacji (51 obserwacji), natomiast z drugiej długością cykli 

zidentyfikowanych w poprzednim etapie jako te, które mają dominujący wpływ 

na kształtowanie wahań aktywności gospodarczej w obydwu gospodarkach (do 

6-7 lat włącznie). Wykres 8 przedstawia uzyskane statystyki cross-spektralne dla 

Polski i innych gospodarek względem strefy euro w okresie I kw. 1995 – II kw. 

2001 oraz II kw. 2001 – III kw. 2007 dla wahań o okresach pomiędzy 1,5 roku 

a 10 lat
26

. Uzyskane wyniki wskazują, że zależność pomiędzy cyklem 

gospodarczym w Polsce i strefie euro pozostaje zbliżona w obydwu próbach, co 

może wskazywać na stabilność zjawiska synchronizacji cykli w czasie. W 

przypadku gospodarki polskiej wszystkie statystyki cross-spektralne pozostają w 

obydwu próbach na zbliżonym poziomie, podobnie jak ma to miejsce w 

przypadku zdecydowanej większości gospodarek będących członkami unii 

monetarnej. Warto zauważyć, że wyraźne zmiany są natomiast widoczne 

w przypadku Czech, Estonii, Łotwy i Słowenii, które wykazują tendencję do 

wyższej synchronizacji krajowych cykli gospodarczych z wahaniami 

koniunkturalnymi strefy euro w drugiej próbie. W przypadku tych gospodarek 

widoczny jest wyraźny przyrost zarówno koherencji, jak i dodatniej korelacji 

dynamicznej, którym towarzyszy równoczesny spadek zróżnicowania amplitud i 

                                                      
26 Przy estymacji statystyk cross-spektralnych wykorzystano metodę wygładzania w dziedzinie opóźnień za pomocą okna 

Parzena, uwzględniając opóźnienia do 10 włącznie. W przypadku koherencji i dynamicznego współczynnika korelacji 

naniesiono na wykresy korespondujące wartości krytyczne dla 5% poziomu istotności. 
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przesunięć pomiędzy punktami zwrotnymi. Z kolei w przypadku Litwy i Węgier 

zaobserwowano spadek synchronizacji. W przypadku Litwy poprzez wzrost 

ujemnej korelacji dynamicznej, z kolei w przypadku Węgier poprzez wyraźny 

wzrost przesunięć występowania punktów zwrotnych. Można dojść do wniosku, 

że w przypadku Czech, Estonii, Łotwy i Słowenii, która 1 stycznia 2007 r. 

weszła do strefy euro, proces dostosowywania się cykli gospodarczych pomiędzy 

tymi krajami a unią monetarną postępuje szybciej niż ma to miejsce w przypadku 

Polski. Potwierdzenie powyższego stwierdzenia płynącego z analizy cross-

spektralnej zobrazowano na wykresie 9. Wykres ten przedstawia współczynniki 

bieżącej korelacji ruchomej (okno 6-letnie) pomiędzy składową cykliczną 

realnego PKB w Czechach, Estonii, Łotwie, Słowenii i Polsce oraz strefie euro w 

okresie I kw. 2001 – III kw. 2007. Pomimo że zależności w przypadku Polski nie 

wykazują tendencji do umacniania się w czasie, pozostają w najbardziej 

korzystnym układzie w sensie miary koherencji, korelacji dynamicznej 

i dopasowania amplitud reprezentowanego przez wzmocnienie dla całej próby 

obserwacji (I kw. 1995 – III kw. 2007) pośród gospodarek pozostających poza 

strefą euro. 

 

3.2.2. Analiza na podstawie przetwórstwa przemysłowego 

 

W analogiczny sposób, w jaki badano synchronizację cykli koniunkturalnych na 

bazie danych o realnym PKB, przeprowadzono badanie na bazie danych o 

przetwórstwie przemysłowym w okresie I kw. 1995 – III kw. 2007
27

. W celu 

ekstrakcji cykli wykorzystano filtr band-pass typu Christiano i Fitzgeralda 

(1999). Wyniki testów ADF i KPSS wskazują, że w większości przypadków 

szeregi czasowe przetwórstwa przemysłowego winny być postrzegane jako 

realizacje procesu I(1) z dryfem (por. tabele 10-13). W związku z powyższym we 

wszystkich przypadkach wykorzystano specyfikację I(1) dla filtra CF, uprzednio 

usuwając dryf z każdej zmiennej. Na wykresie 10 przedstawiono składowe 

cykliczne poszczególnych gospodarek na tle składowej cyklicznej strefy euro 

rozpatrywanej jako całość. Wyniki testów ADF i KPSS wskazują, że składowe te 

są zmiennymi stacjonarnymi (por. tabela 14 i 15), co tym samym umożliwiło 

                                                      
27 W analizie nie uwzględniono Estonii, Litwy, Łotwy i Słowenii z uwagi na brak szeregów czasowych przetwórstwa 

przemysłowego o odpowiedniej liczbie obserwacji. 
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zastosowanie metod analizy spektralnej i cross-spektralnej w celu formalnego 

opisu zjawiska synchronizacji cykli koniunkturalnych na bazie danych o 

przetwórstwie przemysłowym. 

Analogicznie do przypadku analizy na podstawie realnego PKB w pierwszym 

etapie posłużono się współczynnikami korelacji. W tabeli 16 przedstawiono 

współczynniki korelacji bieżącej składowych cyklicznych przetwórstwa 

przemysłowego poszczególnych gospodarek z analogiczną składową dla strefy 

euro jako całości. Uzyskane wyniki wskazują, że wahania aktywności 

gospodarczej Polski i strefy euro są średnio skorelowane, podobnie jak w 

przypadku danych o PKB, niemniej jednak w przeciwieństwie do wyników 

analizy na podstawie PKB, słabiej w porównaniu z Czechami i Węgrami. 

Równocześnie podobne wnioski do analizy wykorzystującej PKB można 

wyciągnąć dla gospodarek tworzących strefę euro. Gospodarki te wykazują 

wysoką korelację krajowych cykli przetwórstwa przemysłowego z cyklem 

referencyjnym strefy euro rozpatrywanej jako całość (wyjątek stanowi w tym 

przypadku Portugalia, por. tabela 16). 

W kolejnym etapie, na podstawie analizy spektralnej składowych cyklicznych 

przetwórstwa przemysłowego w Polsce i strefie euro, określono długości cykli 

mających największy wpływ na kształtowanie wahań aktywności gospodarczej w 

obydwu gospodarkach. Wykres 11 przedstawia periodogramy składowej 

cyklicznej przetwórstwa przemysłowego w Polsce i strefie euro wynikające z 

zastosowania filtra CF. Porównanie obydwu periodogramów wskazuje, że cykl 

koniunkturalny w Polsce i strefie euro jest kształtowany przez dwa rodzaje 

fluktuacji: o okresie 3-letnim oraz o okresie około 6-7 lat. Cykl 3-letni w 

przypadku strefy euro wyraźnie słabiej wpływa na ogólny przebieg wahań 

aktywności gospodarczej aniżeli ma to miejsce w przypadku Polski. Tym samym 

uzyskane wyniki można określić jako zbliżone do wyników analizy na podstawie 

danych o realnym PKB. 

Formalnego porównania składowych cyklicznych przetwórstwa przemysłowego 

Polski i strefy euro w dziedzinie częstotliwości dokonano, posługując się 

statystykami cross-spektralnymi, które umożliwiły zarówno porównanie 

zróżnicowania amplitud badanych cykli, jak również zobrazowanie ich 

przesunięć w czasie. Wykres 12 przedstawia oszacowane statystyki cross-
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spektralne dla Polski i strefy euro
28

. Uzyskane wyniki, podobnie jak w przypadku 

analizy na podstawie danych o realnym PKB, wskazują na średnie dopasowanie 

cyklu koniunkturalnego Polski do analogicznych wahań aktywności 

gospodarczej obserwowanych w strefie euro w okresie I kw. 1995 – III kw. 2007. 

Koherencja przyjmuje wartości istotnie różne od zera przy założonym 5% 

poziomie istotności w zdecydowanej większości pasma wahań koniunkturalnych, 

niemniej jednak jej średni poziom w owym paśmie wynosi około 51% (por. 

wykres 13). Podobnie współczynnik korelacji dynamicznej wskazuje na istotną 

dodatnią zależność pomiędzy cyklem w Polsce i strefie euro, jednakże siła 

powiązania pomiędzy obydwoma komponentami jest umiarkowana i kształtuje 

się na średnim poziomie około 45% (por. wykres 13). Wzmocnienie pokazuje, że 

amplitudy cyklu koniunkturalnego w Polsce są zdecydowanie wyższe (do 2,7 

razy) od amplitud korespondującego cyklu w strefie euro. Ostatecznie 

przesunięcie fazowe, które przyjmuje ujemne wartości na całym paśmie wahań 

koniunkturalnych wskazuje, że cykl koniunkturalny w Polsce jest wyprzedzający 

w stosunku do koniunktury w strefie euro. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne 

w przypadku cykli o dłuższych okresach (wyprzedzenie rzędu 1-1,5 roku, por. 

wykres 12). W przypadku cykli o krótszych okresach przesunięcie występowania 

punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego w obydwu gospodarkach jest dużo 

mniejsze (rzędu 2-3 kwartałów, por. wykres 12). Tym samym dzięki analizie 

cross-spektralnej komponentów cyklicznych przetwórstwa przemysłowego w 

Polsce i strefie euro można dojść do wniosku, że cykle gospodarcze Polski i 

strefy euro są umiarkowanie zsynchronizowane. Podobnie jak w przypadku 

analizy na podstawie PKB, również bazując na danych o przetwórstwie 

przemysłowym można dojść do wniosku, że wahania o okresach do 3 lat w 

obydwu gospodarkach są lepiej dopasowane aniżeli cykle o dłuższych okresach. 

W przeciwieństwie do wyników uzyskanych na podstawie PKB dopasowanie 

cyklu gospodarki polskiej do cyklu referencyjnego strefy euro w okresie I kw. 

1995 – III kw. 2007 na bazie przetwórstwa przemysłowego jest średnie pośród 

gospodarek pozostających poza strefą euro. Jest to w szczególności widoczne, 

gdy Polska jest porównywana z Czechami czy Węgrami pod kątem korelacji i 

                                                      
28 Przy estymacji statystyk cross-spektralnych wykorzystano metodę wygładzania w dziedzinie opóźnień za pomocą okna 

Parzena, uwzględniając opóźnienia do 14 włącznie. W przypadku koherencji i dynamicznego współczynnika korelacji 

naniesiono na wykresy korespondujące wartości krytyczne dla 5% poziomu istotności, natomiast w przypadku 

wzmocnienia i przesunięcia fazowego zaznaczono korespondujące 95% przedziały ufności. Wykresy dotyczące statystyk 

cross-spektralnych obrazujących współzależności pomiędzy cyklami pozostałych gospodarek a cyklem strefy euro nie 

zostały zaprezentowane z uwagi na dużą ilość informacji konieczną do przedstawienia w tego typu zestawieniu. W zamian 

na wykresie 13 przedstawiono korespondujące wartości tych statystyk w paśmie cykli o charakterze koniunkturalnym (1,5-

10 lat). 
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przesunięć fazowych cykli krajowych i cyklu strefy euro jako całości (por. 

wykres 13). 

W ostatnim etapie analizy synchronizacji cykli koniunkturalnych pomiędzy 

Polską i strefą euro, analogicznie jak w przypadku badania bazującego na 

realnym PKB, dokonano estymacji statystyk cross-spektralnych na dwóch 

próbach liczących po 26 obserwacji każda. Analogiczne obliczenia wykonano dla 

pozostałych gospodarek objętych analizą względem strefy euro. Wykres 14 

przedstawia uzyskane statystyki cross-spektralne dla Polski i innych gospodarek 

względem strefy euro w okresie I kw. 1995 – II kw. 2001 oraz II kw. 2001 – III 

kw. 2007 dla wahań o okresach pomiędzy 1,5 roku a 10 lat
29

. W przeciwieństwie 

do wyników uzyskanych na podstawie PKB, w przypadku cykli przetwórstwa 

przemysłowego w Polsce i strefie euro widoczny jest spadek dopasowania w 

czasie. Zarówno średnia koherencja i korelacja dynamiczna są niższe w okresie II 

kw. 2001 – III kw. 2007 aniżeli w okresie I kw. 1995 – II kw. 2001. Tym samym 

wyniki uzyskane na podstawie danych o przetwórstwie przemysłowym mogą 

wskazywać na pewne osłabienie zależności pomiędzy cyklem gospodarki 

polskiej i strefy euro w czasie. Należy zauważyć, że podobna tendencja może być 

również zaobserwowana wśród niektórych gospodarek wchodzących w skład 

strefy euro. W przeciwieństwie do przypadku Polski, w przypadku Czech widać 

wyraźny przyrost zarówno koherencji, jak i dodatniej korelacji dynamicznej, tak 

jak miało to miejsce w przypadku analizy danych o PKB. Wykres 15 przedstawia 

współczynniki bieżącej korelacji ruchomej (okno 6-letnie) pomiędzy składową 

cykliczną przetwórstwa przemysłowego w Czechach, Węgrzech i Polsce oraz 

strefie euro w okresie I kw. 2001 – III kw. 2007. Podobnie jak przy analizie 

danych o PKB, można dojść do wniosku, że proces dopasowywania się 

krajowego cyklu koniunkturalnego w Polsce przebiega wolniej aniżeli ma to 

miejsce w Czechach czy również w tym przypadku na Węgrzech. 

 

4. WNIOSKI 

 

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o poziom dopasowania 

pomiędzy wahaniami koniunkturalnymi w Polsce i strefie euro. Wiedza na temat 

                                                      
29 Przy estymacji statystyk cross-spektralnych wykorzystano metodę wygładzania w dziedzinie opóźnień za pomocą okna 

Parzena, uwzględniając opóźnienia do 10 włącznie. W przypadku koherencji i dynamicznego współczynnika korelacji 

naniesiono na wykresy korespondujące wartości krytyczne dla 5% poziomu istotności. 
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zjawiska synchronizacji pomiędzy wahaniami koniunkturalnymi w Polsce i 

strefie euro jest jednym z ważniejszych czynników przy identyfikacji korzyści i 

kosztów związanych z przystąpieniem Polski do struktur unii monetarnej. W celu 

odpowiedzi na to pytanie wykorzystano metody analizy spektralnej, które 

umożliwiły zobrazowanie współzależności pomiędzy cyklami koniunkturalnymi 

w Polsce i strefie euro pod względem amplitud i punktów zwrotnych wahań 

aktywności gospodarczej. Tym samym w badaniu pokazano cechy 

charakterystyczne cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro, opisując ich 

ilościowe oraz jakościowe podobieństwa i różnice. 

Badanie oparto na dwóch miernikach aktywności gospodarczej: składowej 

cyklicznej PKB i przetwórstwa przemysłowego, które zostały uzyskane za 

pomocą filtra typu band-pass autorstwa Christiano i Fitzgeralda (1999). 

Dodatkowo uzyskane wyniki zaprezentowano na tle analogicznego porównania 

wybranych gospodarek ze strefą euro. W szczególności uwzględnienie w badaniu 

zarówno gospodarek pozostających poza strefą euro, jak również wchodzących w 

jej skład, umożliwiło umiejscowienie Polski pośród obydwu grup. Główną zaletą 

przyjętego w badaniu podejścia do analizy cykli koniunkturalnych jest 

możliwość wnioskowania o synchronizacji cykli o określonych długościach. Z 

kolei głównym problemem związanym z prezentowanym podejściem jest to, że 

uzyskane składowe cykliczne przy końcu próby obserwacji będą 

najprawdopodobniej podlegały rewizjom w czasie wraz ze wzrostem liczby 

dostępnych obserwacji, co tym samym może wpływać na zaburzenie uzyskanych 

wyników. Niemniej jednak nie istnieją sposoby, które całkowicie zniwelowałyby 

ten efekt. Tym samym uzyskane wyniki powinny być traktowane jako 

warunkowe względem wykorzystanej próby obserwacji. 

Uzyskane na podstawie PKB i przetwórstwa przemysłowego wyniki okazały się 

być w dużym stopniu zbieżne z wynikami prezentowanymi na łamach literatury 

przedmiotu. Przeprowadzona analiza wskazuje, że wahania aktywności 

gospodarczej w Polsce i strefie euro są kształtowane przez dwa rodzaje cykli – 

cykl o długości około 6-7 lat oraz cykl o długości około 3 lat. W przypadku 

Polski cykl o długości około 3 lat ma większy wpływ na wahania aktywności 

gospodarczej aniżeli ma to miejsce w przypadku strefy euro. W okresie I kw. 

1995 – III kw. 2007 gospodarka polska i strefy euro wykazywały średnie i raczej 

stabilne w czasie dopasowanie wahań cyklicznych. W szczególności uzyskane 

wyniki wskazują, że synchronizacja cykli gospodarczych w Polsce i strefie euro 
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o długości do około 3 lat jest wyższa niż cykli o dłuższym okresie, które 

wykazują tendencję do wyraźnego wyprzedzania analogicznych fluktuacji w 

strefie euro. Wyniki badania wskazują również na dużo wyższe amplitudy wahań 

aktywności gospodarczej w Polsce niż w strefie euro. Jak pokazano w badaniu 

stanowi to typową charakterystykę analizowanych gospodarek pozostających 

poza strefą euro. W przypadku gospodarek tworzących unię monetarną można 

również zaobserwować pewne zróżnicowanie amplitud
30

. Ponadto dzięki 

przeprowadzonej analizie można dojść do wniosku, że w latach 1995-2007 cykl 

koniunkturalny w Polsce był relatywnie wysoko dopasowany do wahań 

aktywności gospodarczej strefy euro pośród gospodarek Europy Środkowo-

Wschodniej oraz znacznie słabiej pośród gospodarek tworzących strefę euro, co 

w szczególności odzwierciedlają dane o PKB. Wyniki uzyskane na podstawie 

przetwórstwa przemysłowego w tym zakresie okazały się nieco odmienne niż 

wyniki płynące z analizy danych o PKB. W przypadku Polski, na bazie danych o 

przetwórstwie przemysłowym, stwierdzono, że mamy do czynienia ze średnim 

dopasowaniem wahań aktywności gospodarczej w porównaniu z innymi 

gospodarkami pozostającymi poza strefą euro. Dodatkowo przeprowadzone 

badanie wskazuje, że gospodarki takie jak Czechy, Estonia, Łotwa i Słowenia, 

będąca obecnie w strefie euro, wykazują tendencję do szybszego dopasowywania 

się do fluktuacji koniunkturalnych strefy euro niż Polska. 

Należy podkreślić, że ekonomiczna interpretacja uzyskanych wyników jest 

trudnym zadaniem, ponieważ w ekonomii istnieją różne koncepcje próbujące 

tłumaczyć fenomen cyklu koniunkturalnego. Dyskusja na temat przyczyn wahań 

koniunkturalnych była podejmowana przez wielu autorów reprezentujących 

odmienne nurty teorii ekonomii na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. 

Niewątpliwie namacalnym efektem tej dyskusji jest ujednolicenie się poglądu, że 

cykle koniunkturalne są wywoływane przez różnego rodzaju szoki dotykające 

dany system gospodarczy. Niemniej jednak teoria ekonomii nie dostarcza 

jednoznacznego uzasadnienia przyczyn występowania cykli koniunkturalnych, 

jak również nie jest w stanie jednoznacznie uzasadnić, dlaczego występuje 

zjawisko synchronizacji wahań koniunktury pomiędzy różnymi gospodarkami, 

co tym samym utrudnia interpretację uzyskanych wyników. Można 

przypuszczać, że szeroko rozumiane procesy globalizacyjne, przejawiające się 

                                                      
30 W przypadku porównania cykli koniunkturalnych gospodarek strefy euro z cyklem strefy euro rozpatrywanej jako całość 

należy mieć na uwadze, że wyniki uzyskane dla dużych gospodarek takich jak Niemcy czy Francja powinny być traktowane 

z pewnym dystansem. Z uwagi na to, że gospodarki te stanowią największą część łącznego agregatu strefy euro, wysoka 

synchronizacja pomiędzy cyklami koniunkturalnymi Niemiec, jak również Francji i strefy euro nie jest wynikiem 

zaskakującym. 
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m.in. poprzez integrację handlową i finansową są czynnikami prowadzącymi do 

zbliżonego kształtowania się koniunktury w wielu regionach świata. Ponadto 

należy mieć na uwadze, że prezentowane tu podejście do analizy cykli 

koniunkturalnych jest koncepcją skupiającą się na badaniu własności 

stochastycznych ekonomicznych szeregów czasowych PKB i przetwórstwa 

przemysłowego. Tym samym w prezentowanym podejściu nie można 

kompleksowo opisać analizowanych gospodarek pod kątem zjawiska i źródeł 

cykli koniunkturalnych, odmiennie niż w przypadku bogato wyspecyfikowanego 

modelu makroekonomicznego. 

Pomimo powyższych ograniczeń na podstawie uzyskanych wyników można 

postawić pewne hipotezy dotyczące przyczyn zróżnicowania cykli 

koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Wydaje się, że wyższe amplitudy cykli 

koniunkturalnych w Polsce niż w strefie euro mogą być najprawdopodobniej 

utożsamiane z większą zmiennością szoków, wpływających na wahania 

koniunktury w Polsce niż szoków kształtujących koniunkturę w strefie euro. 

Przykładowo Fidrmuc i Korhonen (2003) wskazują m.in., że zmienność szoków 

popytowych i podażowych w Polsce jest większa niż analogicznych szoków w 

strefie euro. Wytłumaczenie przyczyn wyprzedzającego charakteru wahań 

aktywności gospodarczej w Polsce w stosunku do cyklu koniunkturalnego strefy 

euro (szczególnie w przypadku wahań o okresach 6-7 lat) jest o wiele 

trudniejsze. Najprawdopodobniej jest to po części związane ze specyfiką 

indywidualnych szoków kształtujących koniunkturę w Polsce i strefie euro w 

latach 1995-2007, ale również z charakterystyką mechanizmu propagacji tych 

szoków w obydwu gospodarkach. 

Warto podkreślić, że wcześniej wspomniana kwestia osłabienia w okresie II kw. 

2001 – III kw. 2007 dopasowania pomiędzy cyklami gospodarki polskiej i strefy 

euro, uzyskanymi na podstawie przetwórstwa przemysłowego, może być 

związana z „trwałością” przesunięcia fazowego polskiego cyklu 

koniunkturalnego. W okresie II kw. 2001 – III kw. 2007 przesunięcie fazowe 

cykli przetwórstwa przemysłowego w Polsce pozostawało najwyższe pośród 

wszystkich analizowanych gospodarek. Tym samym można podejrzewać, że 

dużo niższe, niż w Polsce, przesunięcie punktów zwrotnych cykli przetwórstwa 

przemysłowego pozostałych gospodarek pozostających poza strefą euro stanowi 

główną przyczynę wyższego niż w Polsce dopasowania cykli tych gospodarek do 

referencyjnego cyklu koniunkturalnego strefy euro w latach 2001-2007. 
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Podsumowując, w przypadku Polski interpretacja uzyskanych wyników w 

kontekście ich znaczenia dla efektywności wspólnej polityki pieniężnej powinna 

być skupiona na kwestii synchronizacji wahań aktywności gospodarczej o 

okresach do około 3 lat. Taki stan rzeczy jest związany ze stosunkowo dużą 

niepewnością, co do właściwej identyfikacji czasu trwania cykli o dłuższych 

okresach, co bezpośrednio wynika z dostępnej próby obserwacji. Tym samym 

wydaje się, że wynik świadczący o większej synchronizacji cykli 

koniunkturalnych pomiędzy Polską i strefą euro w przypadku cykli krótkich jest 

ważniejszy niż wynik wskazujący na słabsze dopasowanie cykli dłuższych, 

których charakterystyka jest obarczona większą niepewnością. Niemniej jednak 

należy mieć na uwadze, że o ile wahania aktywności gospodarczej w Polsce i 

strefie euro o krótkich okresach cechują się zbliżonym występowaniem punktów 

zwrotnych, to różnią się wyraźnie pod względem amplitud. Tym samym wydaje 

się, że można mówić o występowaniu pewnej synchronizacji krótkich cykli 

gospodarczych w Polsce i strefie euro, która wynika przede wszystkim z dobrego 

dopasowania punktów zwrotnych. Zjawisku temu towarzyszy jednak 

niepożądane z punktu widzenia „pełnej” synchronizacji zróżnicowanie skali 

fluktuacji koniunkturalnych w obydwu gospodarkach. 
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ANEKS: TABELE I WYKRESY  

Tabela 1. Test ADF z trendem liniowym dla realnego PKB 
 

 
Statystyka ADF 

(poziom) 
Opóźnienie p-value 

Statystyka ADF 
(pierwsza różnica) 

Opóźnienie p-value 

strefa euro -1,486 0 0,821 -7,235 4 0,000 

Czechy -0,285 4 0,989 -6,884 4 0,000 

Estonia -2,488 2 0,333 -2,979 8 0,150 

Litwa -0,871 0 0,951 -7,996 0 0,000 

Łotwa 0,142 0 0,997 -6,511 0 0,000 

Polska -2,260 1 0,447 -3,946 0 0,017 

Słowacja 0,161 1 0,997 -9,989 0 0,000 

Węgry 0,945 8 1,000 -2,137 7 0,511 

Austria -1,830 0 0,675 -7,835 0 0,000 

Belgia -1,843 0 0,669 -5,948 0 0,000 

Finlandia -1,727 0 0,724 -7,891 0 0,000 

Francja -1,630 4 0,765 -2,920 3 0,166 

Hiszpania -4,042 7 0,014 -2,638 2 0,266 

Holandia -2,553 8 0,303 -2,307 1 0,422 

Niemcy -2,167 0 0,497 -9,375 0 0,000 

Portugalia -1,084 0 0,922 -7,266 0 0,000 

Słowenia -2,471 0 0,341 -7,419 1 0,000 

Włochy -2,072 5 0,547 -2,929 4 0,164 

 
 

Uwaga: wartość opóźnienia w regresji pomocniczej dobrano na podstawie kryterium 

informacyjnego Schwarza. W tabeli zawarto jednostronne wartości p-value MacKinnona 

(1996). 

Tabela 2. Test ADF ze stałą dla realnego PKB 
 

 
Statystyka ADF 

(poziom) 
Opóźnienie p-value 

Statystyka ADF 
(pierwsza różnica) 

Opóźnienie p-value 

strefa euro -0,529 0 0,876 -7,281 0 0,000 

Czechy 3,892 4 1,000 -2,836 3 0,061 

Estonia 1,546 4 0,999 -1,262 8 0,638 

Litwa 1,467 0 0,999 -7,543 0 0,000 

Łotwa 4,480 0 1,000 -2,860 1 0,058 

Polska -0,610 1 0,859 -3,995 0 0,003 

Słowacja 1,587 1 0,999 -9,703 0 0,000 

Węgry -1,979 8 0,295 -1,450 7 0,549 

Austria -0,249 0 0,925 -7,920 0 0,000 

Belgia -0,192 0 0,933 -6,020 0 0,000 

Finlandia -1,058 0 0,725 -7,868 0 0,000 

Francja -1,074 4 0,718 -2,809 3 0,065 

Hiszpania 0,069 0 0,960 -2,626 2 0,095 

Holandia -1,202 2 0,666 -2,286 1 0,181 

Niemcy -0,379 1 0,905 -9,477 0 0,000 

Portugalia -3,343 0 0,018 -3,287 1 0,021 

Słowenia 0,745 2 0,992 -7,405 1 0,000 

Włochy -1,661 5 0,444 -2,728 4 0,077 

 
 

 

Uwaga: wartość opóźnienia w regresji pomocniczej dobrano na podstawie kryterium 

informacyjnego Schwarza. W tabeli zawarto jednostronne wartości p-value MacKinnona 

(1996). 
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Tabela 3. Test KPSS z trendem liniowym dla realnego PKB 
 

 
Statystyka KPSS 

(poziom) 
Szerokość 

pasma 
Statystyka KPSS 
(pierwsza różnica) 

Szerokość 
pasma 

strefa euro 0,174*** 5 0,097*** 3 

Czechy 0,226*** 5 0,095*** 4 

Estonia 0,212*** 5 0,040*** 3 

Litwa 0,196*** 5 0,070*** 5 

Łotwa 0,234*** 5 0,062*** 3 

Polska 0,125*** 5 0,142*** 4 

Słowacja 0,200*** 5 0,184*** 3 

Węgry 0,107*** 5 0,173*** 5 

Austria 0,136*** 5 0,127*** 2 

Belgia 0,124*** 5 0,067*** 1 

Finlandia 0,171*** 5 0,127*** 1 

Francja 0,185*** 5 0,094*** 5 

Hiszpania 0,161*** 5 0,110*** 5 

Holandia 0,206*** 5 0,140*** 5 

Niemcy 0,147*** 5 0,087*** 1 

Portugalia 0,234*** 5 0,129*** 2 

Słowenia 0,115*** 5 0,087*** 1 

Włochy 0,176*** 5 0,082*** 4 

 
 

Uwaga: szerokość pasma przy estymacji wariancji długookresowej za pomocą okna Bartletta 

dobrano na podstawie metody Neweya-Westa. Asymptotyczne wartości krytyczne wynoszą 

odpowiednio 0,119, 0,146 i 0,216 dla 10%, 5% i 1% poziomu istotności. Symbole *, ** i *** 

oznaczają odrzucenie hipotezy zerowej kolejno przy poziomie istotności 10%, 5% i 1%. 

 
Tabela 4. Test KPSS ze stałą dla realnego PKB 
 

 
Statystyka KPSS 

(poziom) 
Szerokość 

pasma 
Statystyka KPSS 
(pierwsza różnica) 

Szerokość 
pasma 

strefa euro 0,940*** 5 0,119*** 3 

Czechy 0,897*** 5 0,499*** 5 

Estonia 0,950*** 5 0,252*** 4 

Litwa 0,944*** 5 0,272*** 5 

Łotwa 0,945*** 5 0,638*** 5 

Polska 0,943*** 5 0,143*** 4 

Słowacja 0,930*** 5 0,246*** 0 

Węgry 0,951*** 5 0,173*** 5 

Austria 0,942*** 5 0,126*** 2 

Belgia 0,945*** 5 0,067*** 1 

Finlandia 0,942*** 5 0,212*** 2 

Francja 0,937*** 5 0,141*** 5 

Hiszpania 0,952*** 5 0,106*** 5 

Holandia 0,911*** 5 0,261*** 5 

Niemcy 0,913*** 5 0,085*** 1 

Portugalia 0,865*** 5 0,603*** 4 

Słowenia 0,957*** 5 0,219*** 2 

Włochy 0,921*** 5 0,116*** 4 

 
 

Uwaga: szerokość pasma przy estymacji wariancji długookresowej za pomocą okna Bartletta 

dobrano na podstawie metody Neweya-Westa. Asymptotyczne wartości krytyczne wynoszą 

odpowiednio 0,347, 0,463 i 0,739 dla 10%, 5% i 1% poziomu istotności. Symbole ** i *** 

oznaczają odrzucenie hipotezy zerowej kolejno przy poziomie istotności 5% i 1%. 
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Tabela 5. Testy ADF i KPSS ze stałą dla składowych cyklicznych 
realnego PKB w Polsce 
 
 

 
Statystyka ADF 

(poziom) 
Opóźnienie p-value 

Statystyka KPSS 
(poziom) 

Szerokość 
pasma 

HP -3,213 1 0,025 0,104 5 

MHP -3,531 1 0,011 0,128 5 

CF -4,884 3 0,000 0,119 5 

SVAR -1,916 3 0,322 0,313 5 

UCARIMA -3,493 1 0,012 0,183 5 

  

Uwaga: wartość opóźnienia w regresji pomocniczej testu ADF dobrano na podstawie 

kryterium informacyjnego Schwarza. W tabeli zawarto jednostronne wartości p-value 

MacKinnona (1996). Szerokość pasma przy estymacji wariancji długookresowej za pomocą 

okna Bartletta w teście KPSS dobrano na podstawie metody Neweya-Westa. Asymptotyczne 

wartości krytyczne dla testu KPSS wynoszą odpowiednio 0,347, 0,463 i 0,739 dla 10%, 5% i 

1% poziomu istotności. W przypadku modelu SVAR testy obejmują okres II kw. 1996 – III kw. 

2007. W pozostałych przypadkach testy obejmują okres I kw. 1995 – III kw. 2007. 

 
 
Tabela 6. Współczynniki korelacji pomiędzy składowymi 
cyklicznymi realnego PKB w Polsce 
 

 

  HP MHP CF SVAR UCARIMA 

HP 1     

MHP 0,9501 1    

CF 0,9537 0,9500 1   

SVAR 0,8623 0,7790 0,7962 1  

UCARIMA 0,8698 0,8824 0,9575 0,7970 1 

  

Uwaga: wszystkie współczynniki korelacji są istotnie różne od zera przy 1% poziomie 

istotności. W przypadku modelu SVAR współczynniki korelacji obejmują okres II kw. 1996 – 

III kw. 2007. W pozostałych przypadkach współczynniki korelacji obejmują okres I kw. 1995 
– III kw. 2007. 
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Tabela 7. Test ADF ze stałą dla składowej cyklicznej realnego PKB 
(filtr CF) 
 

 
Statystyka ADF 

(poziom) 
Opóźnienie p-value 

strefa euro -5,253 3 0,000 

Czechy -12,025 3 0,000 

Estonia -8,522 3 0,000 

Litwa -6,519 3 0,000 

Łotwa -7,268 3 0,000 

Polska -4,884 3 0,000 

Słowacja -6,210 3 0,000 

Węgry -9,470 3 0,000 

Austria -6,889 3 0,000 

Belgia -5,056 3 0,000 

Finlandia -5,009 3 0,000 

Francja -7,301 3 0,000 

Hiszpania -7,467 3 0,000 

Holandia -7,086 3 0,000 

Niemcy -5,135 3 0,000 

Portugalia -5,050 3 0,000 

Słowenia -3,622 3 0,001 

Włochy -5,078 3 0,000 

 
 

Uwaga: wartość opóźnienia w regresji pomocniczej dobrano na podstawie kryterium 

informacyjnego Schwarza. W tabeli zawarto jednostronne wartości p-value MacKinnona 

(1996). 

Tabela 8. Test KPSS ze stałą dla składowej cyklicznej realnego PKB 
(filtr CF) 
 

 
Statystyka KPSS 

(poziom) 
Szerokość 

pasma 

strefa euro 0,104 5 

Czechy 0,075 5 

Estonia 0,056 4 

Litwa 0,063 5 

Łotwa 0,067 4 

Polska 0,119 5 

Słowacja 0,096 5 

Węgry 0,118 5 

Austria 0,098 5 

Belgia 0,101 5 

Finlandia 0,118 5 

Francja 0,099 5 

Hiszpania 0,113 5 

Holandia 0,126 5 

Niemcy 0,099 5 

Portugalia 0,140 5 

Słowenia 0,137 5 

Włochy 0,091 5 

 
 

Uwaga: szerokość pasma przy estymacji wariancji długookresowej za pomocą okna Bartletta 

dobrano na podstawie metody Neweya-Westa. Asymptotyczne wartości krytyczne wynoszą 

odpowiednio 0,347, 0,463 i 0,739 dla 10%, 5% i 1% poziomu istotności. 
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Tabela 9. Współczynniki korelacji składowych cyklicznych realnego 
PKB poszczególnych gospodarek i strefy euro (filtr CF) 
 

Czechy Estonia Litwa Łotwa Polska Słowacja Węgry 

0,1718*** 0,1147*** -0,5378*** 0,4648*** 0,4814*** -0,3226*** 0,5181*** 

Austria Belgia Finlandia Francja Hiszpania Holandia Niemcy 

0,9137*** 0,8728*** 0,7977*** 0,9071*** 0,9322*** 0,9181*** 0,9701*** 

Portugalia Słowenia Włochy     

0,7627*** 0,7120*** 0,8689***     

 
 

Uwaga: symbole ** i *** oznaczają odrzucenie hipotezy zerowej mówiącej o tym, że 

współczynnik korelacji jest równy zero kolejno przy poziomie istotności 5% i 1%. 

Tabela 10. Test ADF z trendem liniowym dla przetwórstwa 
przemysłowego 

 
Statystyka ADF 

(poziom) 
Opóźnienie p-value 

Statystyka ADF 
(pierwsza różnica) 

Opóźnienie p-value 

strefa euro -2,596 2 0,284 -4,364 0 0,006 

Czechy -2,402 0 0,374 -6,877 2 0,000 

Polska -1,750 0 0,714 -6,504 0 0,000 

Słowacja -2,485 1 0,334 -5,440 0 0,000 

Węgry -1,227 0 0,894 -5,251 0 0,000 

Austria -1,835 0 0,673 -6,924 0 0,000 

Belgia -2,852 1 0,187 -5,309 0 0,000 

Finlandia -1,549 0 0,799 -5,761 0 0,000 

Francja -1,106 0 0,918 -5,561 0 0,000 

Grecja -2,325 0 0,413 -7,557 0 0,000 

Hiszpania -1,992 0 0,591 -8,595 0 0,000 

Holandia -1,961 0 0,608 -7,052 0 0,000 

Niemcy -1,398 1 0,849 -4,750 0 0,002 

Portugalia -3,524 0 0,048 -6,742 1 0,000 

Włochy -2,612 1 0,277 -5,227 3 0,001 

 
 

Uwaga: wartość opóźnienia w regresji pomocniczej dobrano na podstawie kryterium 

informacyjnego Schwarza. W tabeli zawarto jednostronne wartości p-value MacKinnona 

(1996). 

Tabela 11. Test ADF ze stałą dla przetwórstwa przemysłowego 
 

 
Statystyka ADF 

(poziom) 
Opóźnienie p-value 

Statystyka ADF 
(pierwsza różnica) 

Opóźnienie p-value 

strefa euro -0,328 1 0,913 -4,399 0 0,001 

Czechy 1,908 3 1,000 -9,404 0 0,000 

Polska -0,301 0 0,917 -6,574 0 0,000 

Słowacja 1,094 0 0,997 -5,156 0 0,000 

Węgry -0,386 0 0,903 -5,287 0 0,000 

Austria 0,051 0 0,959 -6,962 0 0,000 

Belgia -0,301 0 0,917 -5,364 0 0,000 

Finlandia -0,682 0 0,841 -5,798 0 0,000 

Francja -1,095 0 0,711 -5,544 0 0,000 

Grecja -1,758 0 0,397 -7,779 0 0,000 

Hiszpania -0,964 0 0,759 -8,658 0 0,000 

Holandia -0,962 0 0,760 -7,068 0 0,000 

Niemcy 0,880 1 0,994 -4,513 0 0,001 

Portugalia -3,349 0 0,018 -6,414 1 0,000 

Włochy -2,641 1 0,092 -5,221 3 0,000 

 
 

Uwaga: wartość opóźnienia w regresji pomocniczej dobrano na podstawie kryterium 

informacyjnego Schwarza. W tabeli zawarto jednostronne wartości p-value MacKinnona 

(1996). 
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Tabela 12. Test KPSS z trendem liniowym dla przetwórstwa 
przemysłowego 
 

 
Statystyka KPSS 

(poziom) 
Szerokość 

pasma 
Statystyka KPSS 
(pierwsza różnica) 

Szerokość 
pasma 

strefa euro 0,132*** 5 0,087*** 3 

Czechy 0,220*** 5 0,154*** 17 

Polska 0,122*** 5 0,107*** 1 

Słowacja 0,195*** 5 0,072*** 8 

Węgry 0,173*** 5 0,089*** 3 

Austria 0,113*** 5 0,085*** 0 

Belgia 0,133*** 5 0,053*** 1 

Finlandia 0,179*** 5 0,078*** 1 

Francja 0,196*** 5 0,080*** 4 

Grecja 0,191*** 5 0,092*** 9 

Hiszpania 0,160*** 5 0,074*** 3 

Holandia 0,165*** 5 0,065*** 2 

Niemcy 0,098*** 5 0,104*** 3 

Portugalia 0,213*** 5 0,147*** 2 

Włochy 0,154*** 5 0,052*** 1 

 
 

Uwaga: szerokość pasma przy estymacji wariancji długookresowej za pomocą okna Bartletta 

dobrano na podstawie metody Neweya-Westa. Asymptotyczne wartości krytyczne wynoszą 

odpowiednio 0,119, 0,146 i 0,216 dla 10%, 5% i 1% poziomu istotności. Symbole *, ** i *** 

oznaczają odrzucenie hipotezy zerowej kolejno przy poziomie istotności 10%, 5% i 1%. 

 

Tabela 13. Test KPSS ze stałą dla przetwórstwa przemysłowego 

 
Statystyka KPSS 

(poziom) 
Szerokość 

pasma 
Statystyka KPSS 
(pierwsza różnica) 

Szerokość 
pasma 

strefa euro 0,888*** 5 0,086*** 3 

Czechy 0,907*** 5 0,312*** 24 

Polska 0,936*** 5 0,098*** 2 

Słowacja 0,937*** 5 0,221*** 3 

Węgry 0,931*** 5 0,097*** 3 

Austria 0,925*** 5 0,088*** 0 

Belgia 0,913*** 5 0,051*** 1 

Finlandia 0,907*** 5 0,096*** 1 

Francja 0,805*** 5 0,126*** 4 

Grecja 0,669*** 5 0,140*** 8 

Hiszpania 0,806*** 5 0,080*** 3 

Holandia 0,889*** 5 0,090*** 2 

Niemcy 0,891*** 5 0,229*** 3 

Portugalia 0,767*** 5 0,411*** 3 

Włochy 0,194*** 5 0,080*** 1 

 
 

Uwaga: szerokość pasma przy estymacji wariancji długookresowej za pomocą okna Bartletta 

dobrano na podstawie metody Neweya-Westa. Asymptotyczne wartości krytyczne wynoszą 

odpowiednio 0,347, 0,463 i 0,739 dla 10%, 5% i 1% poziomu istotności. Symbole *, ** i *** 

oznaczają odrzucenie hipotezy zerowej kolejno przy poziomie istotności 10%, 5% i 1%. 
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Tabela 14. Test ADF ze stałą dla składowej cyklicznej przetwórstwa 
przemysłowego (filtr CF) 
 

 
Statystyka ADF 

(poziom) 
Opóźnienie p-value 

strefa euro -4,332 3 0,001 

Czechy -8,601 3 0,000 

Polska -5,009 3 0,000 

Słowacja -5,300 3 0,000 

Węgry -4,786 3 0,000 

Austria -4,839 3 0,000 

Belgia -5,527 3 0,000 

Finlandia -5,352 3 0,000 

Francja -4,871 3 0,000 

Grecja -4,801 3 0,000 

Hiszpania -5,075 3 0,000 

Holandia -5,029 3 0,000 

Niemcy -4,637 3 0,001 

Portugalia -5,903 3 0,000 

Włochy -5,482 3 0,000 

 
 

Uwaga: wartość opóźnienia w regresji pomocniczej dobrano na podstawie kryterium 

informacyjnego Schwarza. W tabeli zawarto jednostronne wartości p-value MacKinnona 

(1996). 

Tabela 15. Test KPSS ze stałą dla składowej cyklicznej 
przetwórstwa przemysłowego (filtr CF) 
 

 
Statystyka KPSS 

(poziom) 
Szerokość 

pasma 

strefa euro 0,104 5 

Czechy 0,077 3 

Polska 0,092 5 

Słowacja 0,076 5 

Węgry 0,113 5 

Austria 0,104 5 

Belgia 0,102 4 

Finlandia 0,117 5 

Francja 0,119 5 

Grecja 0,123 5 

Hiszpania 0,133 5 

Holandia 0,085 5 

Niemcy 0,098 5 

Portugalia 0,111 4 

Włochy 0,069 4 

 
 

Uwaga: szerokość pasma przy estymacji wariancji długookresowej za pomocą okna Bartletta 

dobrano na podstawie metody Neweya-Westa. Asymptotyczne wartości krytyczne wynoszą 

odpowiednio 0,347, 0,463 i 0,739 dla 10%, 5% i 1% poziomu istotności. 
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Tabela 16. Współczynniki korelacji składowych cyklicznych 
przetwórstwa przemysłowego poszczególnych gospodarek i strefy 
euro (filtr CF) 
 
 

Czechy Polska Słowacja Węgry Austria Belgia Finlandia 

0,5603*** 0,4052*** 0,1614*** 0,9460*** 0,9467*** 0,8716*** 0,9445*** 

Francja Grecja Hiszpania Holandia Niemcy Portugalia Włochy 

0,9292*** 0,8201*** 0,7463*** 0,8402*** 0,9817*** -0,0922*** 0,8888*** 

 
 

 

Uwaga: symbol *** oznacza odrzucenie hipotezy zerowej mówiącej o tym, że współczynnik 

korelacji jest równy zero przy poziomie istotności 1%. 

 

Wykres 1. Składowa cykliczna realnego PKB w Polsce 
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Wykres 2. Składowa cykliczna realnego PKB w Polsce na bazie 
danych typu real-time 
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Wykres 3. Periodogramy składowej cyklicznej realnego PKB w 
Polsce 
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Uwaga: szare linie pionowe wyznaczają pasmo długości cykli, które mogą być uznane za 

wahania aktywności gospodarczej zgodnie z przyjętą definicją cyklu koniunkturalnego. Z 

uwagi na to, że periodogramy są wyprowadzone na podstawie dyskretnych częstotliwości 

Fouriera pasmo to nie pokrywa dokładnie przedziału 1,5-10 lat, a jedynie stanowi jego 

przybliżenie. W przypadku składowych cyklicznych HP, MHP, CF i UCARIMA, które składają 

się z 51 obserwacji pasmo to pokrywa zakres cykli od 1,6 do 6,4 roku. Z kolei w przypadku 

składowej cyklicznej SVAR, złożonej z 46 obserwacji pasmo pokrywa okresy od 1,6 do 5,8 

roku. 
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Wykres 4. Składowe cykliczne realnego PKB (filtr CF) 
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Wykres 5. Periodogramy składowej cyklicznej realnego PKB w 
Polsce i strefie euro (filtr CF) 
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Uwaga: szare linie pionowe wyznaczają pasmo długości cykli, które mogą być uznane za 

wahania aktywności gospodarczej zgodnie z przyjętą definicją cyklu koniunkturalnego. Z 

uwagi na to, że periodogramy są wyprowadzone na podstawie dyskretnych częstotliwości 

Fouriera pasmo to nie pokrywa dokładnie przedziału 1,5-10 lat, a jedynie stanowi jego 

przybliżenie. Składowe cykliczne są złożone z 51 obserwacji, a tym samym zaznaczone 

pasmo pokrywa zakres cykli od 1,6 do 6,4 roku. 

 
Wykres 6. Statystyki cross-spektralne dla składowych cyklicznych 
realnego PKB w Polsce i strefie euro (filtr CF) 
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Wykres 7. Statystyki cross-spektralne dla składowych cyklicznych 
realnego PKB w analizowanych gospodarkach i strefie euro (filtr 
CF) 
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Uwaga: przesunięcie fazowe wyrażone w radianach. 

 

Wykres 8. Porównanie statystyk cross-spektralnych dla składowych 
cyklicznych realnego PKB w analizowanych gospodarkach i strefie 
euro w dwóch próbach obserwacji (filtr CF) 
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Uwaga: kolor niebieski odpowiada okresowi I kw. 1995 – II kw. 2001, natomiast kolor 

czerwony oznacza okres II kw. 2001 – III kw. 2007. Przesunięcie fazowe wyrażone w 

radianach. 

Wykres 9. Korelacje ruchome pomiędzy składowymi cyklicznymi 
realnego PKB w wybranych gospodarkach i strefie euro (filtr CF, 
okno 6-letnie) 
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Wykres 10. Składowe cykliczne przetwórstwa przemysłowego (filtr  
CF) 
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Wykres 11. Periodogramy składowej cyklicznej przetwórstwa 
przemysłowego w Polsce i strefie euro (filtr CF) 
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Uwaga: szare linie pionowe wyznaczają pasmo długości cykli, które mogą być uznane za 

wahania aktywności gospodarczej zgodnie z przyjętą definicją cyklu koniunkturalnego. Z 

uwagi na to, że periodogramy są wyprowadzone na podstawie dyskretnych częstotliwości 

Fouriera pasmo to nie pokrywa dokładnie przedziału 1,5-10 lat, a jedynie stanowi jego 

przybliżenie. Składowe cykliczne są złożone z 51 obserwacji, a tym samym zaznaczone 

pasmo pokrywa zakres cykli od 1,6 do 6,4 roku. 

 

Wykres 12. Statystyki cross-spektralne dla składowych cyklicznych 
przetwórstwa przemysłowego w Polsce i strefie euro (filtr CF) 
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Wykres 13. Statystyki cross-spektralne dla składowych cyklicznych 
przetwórstwa przemysłowego w analizowanych gospodarkach i 
strefie euro (filtr CF) 
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Uwaga: przesunięcie fazowe wyrażone w radianach. 

 

Wykres 14. Porównanie statystyk cross-spektralnych dla 
składowych cyklicznych przetwórstwa przemysłowego w 
analizowanych gospodarkach i strefie euro w dwóch próbach 
obserwacji (filtr CF) 
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Uwaga: kolor niebieski odpowiada okresowi I kw. 1995 – II kw. 2001, natomiast kolor 

czerwony oznacza okres II kw. 2001 – III kw. 2007. Przesunięcie fazowe wyrażone w 

radianach. 

Wykres 15. Korelacje ruchome pomiędzy składowymi cyklicznymi 
przetwórstwa przemysłowego w wybranych gospodarkach i strefie 
euro (filtr CF, okno 6-letnie) 
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VI  

THE FLEXIBLE EXCHANGE RATE 
AS A STABILISING INSTRUMENT:         
THE CASE OF POLAND 

 

AGNIESZKA STĄŻKA1 

 
STRESZCZENIE 

 

Przystępując 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się przyjąć 

euro, gdy spełni kryteria konwergencji zapisane w Traktacie z Maastricht. W 

przeciwieństwie do Danii oraz Wielkiej Brytanii, Polska nie ma prawa do 

formalnej rezygnacji z przyjęcia wspólnej europejskiej waluty (tzw. opt-out). 

Może jednak odsunąć w czasie wprowadzenie euro, świadomie nie spełniając 

kryterium stabilności kursu walutowej, tzn. nie przystępując do mechanizmu 

kursowego ERM II, podobnie jak to uczyniła Szwecja. W tym kontekście istotne 

jest pytanie, w jakim stopniu zastąpienie złotego euro – a zatem nieodwracalne 

usztywnienie płynnego obecnie kursu walutowego wobec wspólnej waluty 

europejskiej – może okazać się kosztowne dla polskiej gospodarki. 

Literatura na temat kosztów i korzyści związanych ze sztywnym kursem 

walutowym, od lat 60. XX wieku zdominowana przez teorię optymalnych 

obszarów walutowych, jest wprawdzie niezwykle obszerna, jednak wciąż brakuje 

powszechnie akceptowanego, prostego empirycznego „testu na optymalność” 

danego obszaru walutowego. Celem niniejszego opracowania jest zatem, po 

pierwsze, zaproponowanie systematycznego podejścia do badania kosztów (w 

kategoriach stabilności makroekonomicznej), które są związane z 

nieodwracalnym usztywnieniem kursu walutowego w małej otwartej gospodarce. 

Po drugie, celem opracowania jest także empiryczna analiza przypadku Polski, a 

mianowicie zbadanie, w jakim stopniu płynny kurs walutowy pomagał w 

                                                      
1 National Bank of Poland, Economic Institute, and Warsaw School of Economics, Chair of Economics II. 

Phone (+48) 22 585 4357; fax (+48) 22 826 99 35; e-mail address: agnieszka.stazka@mail.nbp.pl 

This paper is based on parts of my doctoral dissertation (Stążka 2008). I would like to thank Siegfried Hauser and Oliver 

Landmann for their advice and critical comments that helped me decide on a final shape of this paper. 
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stabilizowaniu polskiej gospodarki – konkretnie: wahań realnej produkcji – w 

ostatniej dekadzie. 

Opracowanie podzielone jest na pięć rozdziałów, z których pierwszy stanowi 

wprowadzenie. Tematem pierwszej części rozdziału drugiego są koszty i 

korzyści związane z przystąpieniem do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i 

Walutowej (czyli zastąpieniem waluty krajowej euro), jakich może oczekiwać 

mała otwarta gospodarka z płynnym kursem walutowym, o relatywnie niskim 

poziomie PKB per capita, taka jak Polska. Wspomniane potencjalne koszty 

dotyczą przede wszystkim stabilności makroekonomicznej kraju: po rezygnacji z 

płynnego kursu walutowego możliwy jest wzrost wahliwości agregatów 

mierzących poziom aktywności, np. produkcji czy bezrobocia. Natomiast 

potencjalne korzyści polegają przede wszystkim na wzroście efektywności na 

poziomie mikro, który na poziomie makro prowadzi do szybszego wzrostu 

potencjalnego PKB. Ponieważ koszty nie mogą być bezpośrednio porównane z 

korzyściami, podkreśla się konieczność analizy kosztów nawet wówczas, gdy – 

jak w przypadku Polski – oczekiwane korzyści są znaczne. W drugiej części 

rozdziału drugiego przedstawiono oraz poddano krytycznej ocenie teoretyczną i 

empiryczną literaturę nurtu optymalnych obszarów walutowych (OOW), 

stanowiącą tradycyjne ramy, w jakich analizowane są koszty i korzyści systemu 

sztywnego kursu walutowego. Zwrócono uwagę na wewnętrzną niespójność 

teorii OOW (w tym w szczególności fakt, że niektóre kryteria OOW są ze sobą 

sprzeczne), a także trudność empirycznego zastosowania tej teorii (m.in. brak 

powszechnie akceptowanych metod „pomiaru” kryteriów OOW, a także fakt, iż 

różne metody identyfikacji asymetrycznych szoków mogą prowadzić do różnych 

wniosków). Wnioski z rozdziału drugiego są następujące: po pierwsze, 

empiryczna analiza kosztów integracji monetarnej powinna być poprzedzona 

teoretyczną refleksją dotyczącą tego, w jakiej sytuacji płynny kurs walutowy 

może być mechanizmem stabilizującym – innymi słowy, jakie rodzaje 

asymetrycznych wstrząsów może absorbować. Po drugie, analiza empiryczna 

powinna uwzględniać krytykę Lucasa. 

Rozdział trzeci jest poświęcony teoretycznej analizie zdolności płynnego kursu 

walutowego do absorpcji asymetrycznych nieoczekiwanych zaburzeń 

(wstrząsów, szoków). Ramy teoretyczne analizy stanowi model Dornbuscha 

(1976), cechujący się nominalnymi sztywnościami w krótkim okresie oraz 

neutralnością pieniądza w długim okresie. Po zaprezentowaniu modelu 
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omówiono najważniejsze typy asymetrycznych wstrząsów, które mogą mieć 

znaczenie w małej gospodarce otwartej. Pokazano, że analiza wpływu 

nominalnego kursu walutowego na wahliwość realnej produkcji w obliczu 

asymetrycznych wstrząsów powinna uwzględniać cztery rodzaje takich 

wstrząsów: realny podażowy (AS), realny popytowy (IS), monetarny (LM) oraz 

szok mający źródło na rynkach finansowych (FM). Analiza teoretycznie 

oczekiwanej ścieżki reakcji zmiennych modelu na poszczególne rodzaje szoków 

wykazała, że płynny kurs walutowy może ułatwić absorpcję jedynie 

asymetrycznych szoków popytowych. Natomiast w przypadku asymetrycznych 

zaburzeń monetarnych oraz tych wypływających z rynków finansowych płynny 

kurs działa na gospodarkę destabilizująco, gdyż stanowi mechanizm przenoszący 

te nominalne wstrząsy na realną sferę gospodarki. Dlatego też celem analizy 

empirycznej powinna być identyfikacja szoków typu IS oraz LM i FM, a także 

ocena stopnia ich symetrii pomiędzy badaną gospodarką a (potencjalnym) 

obszarem wspólnej waluty. 

W rozdziale czwartym dokonano analizy empirycznej przypadku Polski w relacji 

do strefy euro. W pierwszej części rozdziału przedstawiono zastosowaną w 

analizie metodę ekonometryczną: strukturalne modele wektorowej autoregresji 

(SVAR), opierające się na długookresowym schemacie identyfikacji 

zaproponowanym przez Blancharda i Quah (1989). W analizie wykorzystano 

cztery różne specyfikacje modelu SVAR: dwa modele z trzema zmiennymi 

(realną produkcją, realnym kursem walutowym i alternatywnie poziomem cen 

lub nominalnym kursem walutowym) oraz dwa modele z czterema zmiennymi 

(uwzględniające oprócz trzech wyżej wymienionych zmiennych dodatkowo 

indeks rynków finansowych). W modelach trójwymiarowych uwzględniono 

szoki typu AS, IS oraz LM, a w czterowymiarowych także szok typu FM. 

Schemat identyfikacji oparty jest na założeniach o długookresowej neutralności 

szoków dla zmiennych modelu; założenia te wynikają bezpośrednio z analizy 

teoretycznej, dokonanej w poprzednim rozdziale. W drugiej części rozdziału 

przedstawiono wyniki analizy, które można streścić następująco: po pierwsze, 

szoki popytowe w Polsce w latach 1998-2008 były w dużym stopniu 

asymetryczne w stosunku do strefy euro, a zatem istniało zapotrzebowanie na 

mechanizmy stabilizujące. Po drugie, zgodnie z wynikami uzyskanymi przy 

użyciu najbardziej wiarygodnej z trzech specyfikacji, źródłem wahliwości 

nominalnego kursu walutowego były w badanym okresie przede wszystkim szoki 
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popytowe, a zatem płynny kurs walutowy spełniał rolę mechanizmu 

stabilizującego. 

Rozdział piąty zawiera podsumowanie analizy teoretycznej i empirycznej oraz 

wnioski dla polityki gospodarczej. Wyniki badania empirycznego 

zinterpretowano następująco: wczesne przystąpienie do strefy euro może w 

początkowym okresie spowodować obniżenie stabilności realnej produkcji w 

Polsce. Na podstawie doświadczeń krajów, które przystąpiły do strefy euro w 

momencie jej utworzenia (analiza empiryczna uwzględniająca krytykę Lucasa) 

należy jednak oczekiwać, że w miarę rosnącej integracji gospodarki polskiej z 

gospodarką strefy euro stopień asymetrii szoków zmniejszy się, a utrata płynnego 

kursu walutowego nie będzie się wiązała ze znaczącymi kosztami z punktu 

widzenia stabilności makroekonomicznej. 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyses to what extent Poland should expect increased 

macroeconomic instability upon the accession to the euro area and the 

irrevocable fixing of the nominal exchange rate against the euro. The goal of this 

paper is, firstly, to bring forward a coherent theoretical framework for assessing 

the stabilisation costs that a small open converging economy incurs when its 

nominal exchange rate is fixed, and secondly, to empirically analyse whether 

nominal exchange rate flexibility has helped to stabilise Poland‟s output during 

the past decade. The theoretical analysis is based on the Dornbusch (1976) 

overshooting model and shows that the nominal exchange rate can only help to 

absorb demand shocks. In contrast, it propagates monetary and financial market 

disturbances on to the real economy, thus acting as a destabilising instrument 

when such shocks occur. The empirical analysis uses four different SVAR 

models with long-run identification restrictions á la Blanchard and Quah (1989). 

The general upshot is, firstly, that demand shocks in Poland relative to the euro 

area have largely been asymmetric and, secondly, that the flexible exchange rate 

of the Polish zloty against the euro has, to some extent, acted as a shock 

absorbing instrument, although this result is rather specification sensitive. We 

conclude that unless shocks in Poland become more symmetric relative to the 
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euro area, one might expect an initial increase in output volatility after the 

adoption of the euro. 

 

1. INTRODUCTION 

 

As a member of the European Union, Poland participates in the Economic and 

Monetary Union as a member with derogation and must thus introduce the euro 

as soon as it has met the nominal convergence criteria stipulated by the Treaty of 

Maastricht. Even though Poland has no formal right, as that exercised by 

Denmark and the United Kingdom, to opt out from the euro, the country can 

postpone the introduction of the common currency almost indefinitely by going 

the Swedish way, i.e. failing to join the Exchange Rate Mechanism II. The 

decision regarding the timing of euro adoption should be based on a thorough 

cost-benefit analysis. This paper is concerned with one type of costs, namely 

those that might follow from the irrevocable fixing of the nominal exchange rate 

of the Polish zloty against the euro, which is currently freely floating. 

In the literature, the discussion of the costs resulting from the exchange rate 

fixing has generally been dominated by the theory of optimum currency areas 

(OCA), initiated by a seminal paper by Mundell (1961). Within this framework, 

it is generally assumed that the flexible nominal exchange rate acts as a 

stabilising instrument when the given economy is hit by an asymmetric (country 

specific) stochastic shock. Thus, according to this theory, joining a monetary 

union means giving up a useful shock absorbing mechanism. Empirical analyses 

in this strain of literature are concerned with the assessment to what extent the 

economies of interest need stabilising instruments, i.e. whether shocks affecting 

these economies are symmetric or asymmetric relative to other (prospective) 

monetary union members, or whether shock absorbing instruments other than the 

nominal exchange rate are available. 

All in all, however, the vast OCA literature has failed to put forward a simple 

empirical “optimality test” that could be applied to countries considering the 

accession to a monetary union. This is one of the reasons why some authors 

criticise this theory and stress that under floating, the nominal exchange rate 

often moves in a way that bears no relation to changes in economic 

fundamentals. Therefore, these authors argue that the nominal exchange rate is 
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not a source absorber, but rather the source of shocks, and point out that, 

especially in the case of small transition economies, fixing the nominal exchange 

rate and joining a larger currency area shields the economy from shocks that 

originate in foreign exchange markets (Buiter 1995; 2000a; 2004; Buiter and 

Grafe 2002; Mundell 2003; Maurel 2004). Moreover, they underline the 

efficiency gains from monetary integration, stressing that using different 

currency, unlike the consumption of different goods, generally does not increase 

agents‟ welfare so that the exchange rate is a redundant price (Paqué 1997). 

In this paper, we follow an approach that tries to bridge these two contrasting 

views on the stabilising capacity of the nominal exchange rate. Without agreeing 

with the OCA theory or dismissing it from the outset, we first ask under which 

circumstances – i.e. in the case of which shock types – the exchange rate 

flexibility can facilitate shock absorption from the theoretical point of view. 

Importantly, speaking of “stabilising capacity” or “facilitated shock absorption” 

we mean the stabilisation of real output fluctuations, and assume that the higher 

the volatility of output, the larger are the welfare costs for economic agents. 

Thus, the theoretical analysis is aimed at identifying shock types that cause lower 

output fluctuations when the exchange rate is floating than in a monetary union. 

In a second step, we empirically analyse whether nominal exchange rate 

flexibility has actually helped to stabilise Poland‟s output during the last decade. 

Before we proceed, we need to clarify what this paper is not about. Firstly, we 

are only interested in the macroeconomic costs in terms of output stability that 

follow from the irrevocable fixing of the nominal exchange rate; those that 

follow from foregoing the independent monetary policy, or any other costs, are 

not analysed. Secondly, the costs are analysed from the viewpoint of the 

economy that is about to join a monetary union, not the other union members or 

non-participating countries. Thirdly, the theoretical analysis is tailor-made for the 

case of Poland, a small open economy with a floating exchange rate that is to join 

a larger, already existing fully-fledged monetary union (see the definition in 

Section 3.1.2) such as the EMU; for other cases, especially that of a large 

economy, a different theoretical model should be used. Further, we only regard 

the aggregated output stability; if our goal was to analyse the stability of, say, 

employment, we would need other theoretical and empirical models. Finally, we 

only analyse the economic costs and leave the politics aside, even though 

monetary integration should in most cases be viewed as a political process and 
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the same holds for monetary disintegration, i.e. the break-up of fixed exchange 

rate systems, including monetary unions (see Nitsch 2004). 

The remainder of this paper is structured as follows. The next section briefly 

reviews the relevant theoretical literature on the costs related to the (irrevocable) 

fixing of the nominal exchange rate. Section 3 is concerned with the theoretical 

and Section 4 with the empirical analysis. Section 5 summarizes the main 

findings and concludes.  

 

2. COSTS OF EURO ADOPTION 

 

In this section we offer a short overview of the costs and benefits that Poland can 

expect from the euro adoption
2
 (Section 2.1) and briefly review the related 

literature that discusses the costs resulting from the irrevocable exchange rate 

fixing
3
 (Section 2.2). Importantly, the costs and the benefits are regarded from 

the point of view of Poland only (not the euro area as a whole, single member 

states or candidate countries) and are assessed relative to the current exchange 

rate arrangement, i.e. free floating. 

 

2.1. COMPARABILITY OF COSTS AND BENEFITS 

 

As already mentioned in the introduction, joining the euro area involves giving 

up independent monetary policy on the country level and an irrevocable fixing of 

the nominal exchange rate; in the following, we will focus on these costs. Other 

negative effects of monetary integration, such as the possible reduction of the 

seigniorage, the changeover costs or the effects of adopting a conversion rate that 

is below or above the equilibrium exchange rate, will not be discussed. 

There is now consensus among economists that monetary policy can help an 

economy achieve two goals. In the long run, price stability delivered by a 

                                                      
2 A detailed discussion of costs and benefits in the case of Poland can be found in the Report that will have been prepared 

by the NBP staff by the end of 2008. Earlier thorough analyses include NBP (2004) for the Polish case and Commission of 

the European Communities (1990a) for the case of the future EMU. The theory of monetary integration is presented at 

length e.g. in De Grauwe (2003). 

3 For a thorough overview of the optimum currency area theory see e.g. Mongelli (2005), Horváth and Komárek (2002), 

Horvath (2003) or Dibooglu and Horvath (1997). 
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credible and able central bank creates the optimal environment for strong growth 

of potential output. In the medium run, monetary policy can help stabilise output 

fluctuations around its potential level
4
. With regard to the former goal, the 

National Bank of Poland has generally been successful at delivering price 

stability after a period of very high inflation, which was related to the transition 

process from a centrally planned to a market economy. However, the NBP‟s 

credibility and ability cannot be considered greater than that of the European 

Central Bank, so that giving up monetary policy independence should not cause 

any significant loss for Poland in terms of long-term price stability
5
. 

With regard to the second goal of monetary policy, the mandate of the NBP 

allows the Bank to “act in support of Government economic policies, insofar as 

this does not constrain pursuit” of the price stability objective (The Act on the 

National Bank of Poland, article 3, paragraph 1). Similarly, the ECB can 

“support the general economic policies in the Community” without “prejudice to 

the objective of price stability” (Treaty establishing the European Community, 

article 105, paragraph 1). In practice, however, Poland‟s euro adoption will mean 

foregoing the possibility of using monetary policy to stabilise the domestic 

economy when output fluctuations at home differ from those in the rest of the 

common currency area. The reason is Poland‟s small size relative to the euro area 

– the country currently accounts for only 3.5 per cent of the euro area‟s 

aggregated GDP
6
. Thus, macroeconomic developments in Poland differing from 

those in the entire euro area would hardly affect ECB‟s monetary policy 

decisions. 

The irrevocable fixing of the nominal exchange rate, in turn, means that the real 

exchange rate also becomes less flexible because it can only move when the 

relative price level changes, and because prices are much less volatile than the 

nominal exchange rate. Importantly, only the exchange rate against the euro is 

concerned. Assessing the costs resulting from the exchange rate fixing is the 

primary goal of this paper, so at this point we will only summarise the major 

argument put forward by the proponents of the optimum currency area theory 

(discussed in more detail in Section 2.2). In their view, foregoing exchange rate 

                                                      
4 Moreover, recent economic research demonstrates that the objectives of price stability and stabilizing economic activity 

are often mutually reinforcing; see Mishkin (2008). 

5 We abstract here from a higher average level of inflation that will possibly prevail in Poland for some time after euro 

adoption. This expected increase in inflation will be due to the Balassa-Samuelson effect: in a monetary union real 

appreciation of the (non-existent) national currency of a converging economy versus other member countries is only 

possible through higher average inflation. 

6 Data for 2007; source: Eurostat. 
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flexibility means giving up an instrument that helps stabilise the economy when 

asymmetric shocks occur. Insofar as the Polish business cycle differs from that of 

the euro area and the exogenous shocks that affect the Polish economy show a 

low level of symmetry relative to the euro area, the euro adoption will involve 

significant costs in terms of output stability. Obviously, to what extent this will 

actually be the case is an issue for empirical analysis. The empirical part of this 

paper is aimed at analysing the degree of shock symmetry in Poland relative to 

the euro area (previous analyses are discussed in Section 4.1.2), and 

Skrzypczyński (2008) offers one of the most recent analyses of the business cycle 

synchrony. 

Turning to the advantages resulting from the euro area membership, some of 

them are the direct and immediate consequence of the euro adoption (static or 

direct benefits) and some materialise in the long term (dynamic or indirect 

benefits). Static benefits include, firstly, the elimination of transaction costs 

incurred by households and enterprises due to the existence of two currencies, the 

zloty and the euro, e.g. fees related to foreign exchange operations, bid-ask 

spreads, opportunity costs following from the fragmentation of money balances 

such as costs related to holding separate bank accounts in two currencies, costs of 

more complicated financial reporting etc. Secondly, a direct consequence of the 

irrevocable fixing of the zloty/euro rate is the elimination of exchange rate risk – 

again, only with regard to that single rate of exchange. This, in turn, means a 

decrease of the exchange rate premium (and thus a lower nominal interest rate), a 

decline in the economic risk of the country and a fall in the costs of hedging of 

the exchange rate risk by exporters an importers. The scale of the direct benefits 

depends positively on the degree of openness of the home economy towards the 

euro area and on the importance of the euro as a vehicle or invoice currency for 

transactions involving domestic agents. 

In the longer term, it will be possible to use the resources that have been set free 

by the savings in transaction costs more efficiently, which should increase 

potential output. The decrease in the cost of capital, in turn, will boost domestic 

investment and the decline in the economic risk should attract foreign direct 

investment, both of which will result in a higher capital stock and thus higher 

labour productivity. Trade expansion, in turn, can be expected to increase 

productivity by letting enterprises take advantage of economies of scale and by 

inducing knowledge and technology spill-over from the more advanced euro area 
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member states. Moreover, the elimination of the zloty/euro exchange rate risk 

should lead to the deepening of the financial market integration between Poland 

and the euro area, which will allow greater risk sharing and let economic agents 

in Poland gain access to financial services that are unavailable at home. All these 

effects lead to stronger growth of the potential output after the euro adoption. 

Intuitively, facing the choice between an early and a late adoption of the common 

currency, a country with independent national monetary policy and a flexible 

exchange rate, such as Poland currently, should simply compare the expected 

costs with the expected benefits. The problem with this “balance approach” is 

that costs and benefits cannot be compared directly. The first and foremost 

reason is that benefits manifest themselves continuously, whereas costs appear 

when – and if – the macroeconomic developments in the home economy 

significantly differ from those in the entire common currency area, especially 

when asymmetric shocks occur (see Mélitz 1995). Secondly, as the above 

discussion showed, benefits are microeconomic efficiency gains that result in 

faster potential GDP growth, whereas costs consist in potentially larger 

fluctuations of macroeconomic aggregates. In other words, the economy faces a 

choice between two options: the current regime on the one hand and the 

monetary union, with faster trend growth but possibly larger fluctuations around 

trend, on the other hand. 

Due to the high degree of uncertainty with regard to the change in the trend and 

volatility that can be expected from euro adoption, it is extremely difficult, if not 

impossible, to accurately weigh these two options against each other in terms of 

agents‟ welfare. Therefore, it only seems plausible to analyse the macroeconomic 

costs of the euro area accession even when the expected benefits on the micro 

scale are large. 

 

2.2. ANALYSING COSTS OF EXCHANGE RATE FIXING: 
OPTIMUM CURRENCY AREAS 

 

In the present section we will briefly present the essence of the optimum 

currency area theory which has dominated the literature on the costs of monetary 

integration. The theory itself will be discussed in Section 0, and the empirical 
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analyses of the costs resulting from the loss of the nominal exchange rate 

instrument will be the topic of Section 2.2.2. 

 

2.2.1. The optimum currency area (OCA) theory 

 

In the vast literature related to the costs of the (irrevocable) exchange rate fixing, 

one can find very few papers that abstract from the optimum currency area 

(OCA) theory. Indeed, most authors either use the OCA theory as a natural point 

of departure for an empirical analysis of the “optimality” of a given (prospective) 

monetary union, or start their analysis by criticising the OCA approach to 

monetary integration
7
. The OCA theory was initiated by the seminal articles of 

Mundell (1961) and was further developed by McKinnon (1963), Kenen (1969), 

Ingram (1969), Mundell (1973a; b) and others
8
. 

In a nutshell, the OCA theory has put together an “empirical checklist of criteria” 

(Paqué 1997, p. 136) whose fulfilment should allow an economy join a larger 

common currency area – i.e. forego nominal exchange rate flexibility – without 

incurring any significant costs in terms of output stability. The implicit 

assumption of a link between exchange rate flexibility and output stability rests 

upon another assumption, namely that the nominal exchange rate can generally 

change very rapidly, whereas all other prices are sticky. Under such conditions, 

nominal appreciation or depreciation can have real effects so that the hypothesis 

of nominal exchange rate regime neutrality is not valid; the nominal regime does 

matter for real economic developments. In contrast, if “there are no significant 

nominal cost and price rigidities, the exchange rate regime is a matter of supreme 

macroeconomic insignificance” (Buiter and Grafe 2002, p. 55). The OCA theory 

is thus deeply rooted in the Keynesian theory, but it appealed to Keynesians and 

monetarists alike in the 1960s when it was initiated, which is a major factor 

behind the theory‟s enormous popularity (see McKinnon 2000)
9
. 

The first OCA criterion, the mobility of labour, was proposed by Mundell (1961) 

who argued that shocks which affect two economies in an asymmetric way can 

                                                      
7 See Buiter (1995; 2000a; 2000b; 2004) and Buiter and Grafe (2002). 

8 See e.g. Ishiyama (1975), Tower and Willett (1976), Tavlas (1993; 1994), Frankel and Rose (1996; 1997). 

9 Another such factor is the influence of Robert Mundell and the University of Chicago in the area of international 

economics in the 1960s (see Maes 1992). 
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be absorbed either by an adjustment of the nominal exchange rate or by 

migration of labour from one economy to another. Thus, labour mobility is 

viewed as an adjustment mechanism which can replace the nominal exchange 

rate when asymmetric shocks occur. In Mundell‟s own words, the optimum 

currency area is a region understood as in the works of Ricardo, i.e. a geographic 

area within which labour is free to migrate but which is closed in terms of labour 

mobility to the rest of the world. This classical OCA criterion has been criticised 

by many authors; the argument that nowadays carries the most weight is that the 

nominal exchange rate can only have real effects (and be a stabilising instrument) 

in the short run, when prices are sticky. Labour mobility, in contrast, can only be 

a solution in the longer term due to high sunk costs of migration and it cannot 

easily be reversed, so it can hardly be regarded as a substitute for short-term 

exchange rate adjustments (see e.g. Buiter 1995). Nevertheless, labour mobility – 

across geographic regions and especially across sectors and occupations – and, 

more generally, factor mobility is still widely recognised as a desirable feature of 

an economy that is about to join a larger currency area. 

Mundell‟s theory was further developed by McKinnon (1963) who proposed a 

second OCA criterion – the degree of openness of the economy, defined as the 

proportion of tradable (exportable or importable) goods to non-tradable goods. 

Analysing a small open economy, McKinnon pointed out that fluctuations of the 

nominal exchange rate are passed through to goods prices and the aggregated 

demand, arguing that the stabilising role of exchange rate flexibility is less 

significant the more open a given economy is. Generally, the notion that the 

nominal exchange rate can be a stabilising instrument is based on the assumption 

of exchange rate illusion, i.e. on the premise that “the community in question is 

not willing to accept variations in real income through adjustments in its money 

wage rate or price level, but that it is willing to accept virtually the same changes 

in its real income through variations in the rate of exchange” (Mundell 1961, p. 

663). When an economy is very open, home goods prices depend to a large 

extent on exchange rate fluctuations, so exchange rate illusion becomes less 

realistic. Moreover, in a small economy characterised by a high degree of 

openness imports and exports are usually invoiced in a foreign currency, which 

leads to high transaction costs when the nominal exchange rate is freely floating. 

Finally, in such an economy the marginal propensity to import is usually high 

and thus the value of the Keynesian multiplicator is also high, which means that a 

given change in the aggregated demand leads to larger short-term output 
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fluctuations. McKinnon‟s conclusion was that a small and very open economy is 

not an optimum currency area and should fix the nominal exchange rate (join a 

larger currency area) to achieve a higher degree of macroeconomic stability and 

microeconomic efficiency
10

. Nowadays, it is still widely recognised that small 

open economies are worse suited for a flexible exchange rate than larger and 

more closed ones. 

A third classical OCA criterion was proposed by Kenen (1969) who argued that 

in an economy whose output and exports are diversified to a large degree, 

country specific shocks are either not very likely or have only minor impact on 

macroeconomic aggregates so that the economy can join a larger currency area 

without fearing an increase in macroeconomic instability. He assumed that 

exogenous stochastic changes of the terms of trade (in the case of a small 

economy) or export demand (in the case of a large economy) affect single goods 

rather than all tradable goods likewise, and pointed out that when export 

production is highly diversified, the law of large numbers ensures that shocks 

affecting single goods tend to cancel out on the macro level. If, moreover, labour 

is mobile across sectors, unemployment is also unaffected by such shocks. In 

other words, high diversification of output and exports plays the role of insurance 

against large asymmetric shocks or their effects (Flanders 1969). However, while 

discussing Kenen‟s article, McKinnon pointed out that economies characterised 

by a small degree of diversification, which – according to Kenen – are rather bad 

candidates for monetary union membership, must be very open because they 

need to import a large part of their domestic consumption, and are usually small 

(see Mundell and Swoboda 1969); as discussed above, small open economies are 

generally viewed as well suited for monetary union membership. During the 

discussion, Kenen agreed that this is the severest weakness of his OCA criterion, 

and three decades later he admitted that his “earlier work on OCA theory may 

have attached too much importance to diversification” (Kenen 2000, p. 13). 

Other characteristics that should make two or more economies good candidates 

for monetary union membership include the following (see e.g. Mongelli 2005): 

 

                                                      
10 Admittedly, these arguments are based on several different models, e.g. the one related to exchange rate illusion refers 

to a model with flexible prices and the one related to the Keynesian multiplicator to a model with fixed prices. Still, all 

arguments point to the same conclusion; see Ishiyama (1975). 
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i.    Fiscal federalism (Kenen 1969). A federal fiscal system such as that 

prevailing in the United States or Germany‟s Finanzausgleichssystem 

provides the participating economies (states, regions or countries) with 

an insurance against large output variability in the face of asymmetric 

disturbances. Specifically, when demand shifts from the goods produced 

by a region B to the goods produced by a region A, the tax burden of 

region B decreases and transfers from the federal budget to the regional 

budget increase, and the opposite holds for region A
11

. 

ii.    Financial market integration (Ingram 1969; Mundell 1973a; b). When 

asset markets of two economies are integrated to a high degree, agents in 

both economies own claims both on domestic and on foreign assets. This 

portfolio diversification leads to a reduced volatility of the value of 

agents‟ wealth when asymmetric shocks occur. 

iii.    Flexibility of nominal wages and prices. As argued above, the argument 

that the flexible nominal exchange rate can be a shock absorber is based 

on the assumption that other prices are sticky. The lower the degree of 

nominal rigidities, the weaker is the shock absorbing capacity of the 

nominal exchange rate. 

iv.    Business cycle synchrony. When business cycles of two economies are 

closely aligned, then the probability of shocks affecting these economies 

in an asymmetric way is low and so there is little need for shock 

absorbing instruments. Besides, as the mandate of the common monetary 

authority usually spans the entire area of the monetary union, business 

cycle synchrony is a necessary condition for its effectiveness. 

v.    Similarity of economic structures and institutions. When similar in terms 

of structures and institutions, economies are usually better aligned in 

terms of business cycles (see above). Moreover, monetary transmission 

mechanisms in such economies should also be similar
12

. 

vi.    Political integration. The willingness of governments and societies to 

become part of a monetary, economic and political union is believed by 

                                                      
11 An alternative to the inter-regional transfers offered by fiscal federalism is fiscal expansion or contraction on a regional 

level (i.e. inter-temporal transfers) respectively in the case of an adverse and a positive shock. This is a second-best 

alternative, however: firstly, the Ricardian equivalence may manifest itself; secondly, when the region’s debt is already 

high, the cost of a fiscal expansion can become prohibitively high; thirdly, increasing taxes may result in a decrease of the 

tax revenue (Laffer’s curve). 

12 In the context of transmission mechanisms, one of the most important structural characteristics is the degree of 

centralisation of wage bargaining; see Bruno and Sachs (1985) or Calmfors and Driffil (1988). 



VI THE FLEXIBLE EXCHANGE RATE AS A STABILISING INSTRUMENT: THE CASE OF POLAND 

 291 

some authors to be the single most important OCA criterion (see e.g. 

Tavlas 1994). 

 

Another important concept which should be mentioned here is that of 

endogeneity of optimum currency area criteria, proposed by Frankel and Rose 

(1996). The concept is related to the debate of the early 1990s as to in which way 

the very fact of joining a monetary union can change an economy‟s 

characteristics that make it a good or a bad candidate for monetary union (Lucas 

critique). Specifically, Commission of the European Communities (1990a; b) 

argued that monetary integration should enhance the intensity of intra-industry 

trade between the participating economies, which, in turn, should make country 

specific shocks less probable in a monetary union. In contrast, Krugman (1991; 

1993) pointed out that monetary integration should lead to increased 

specialisation of participating countries and thus to concentration of production 

of certain goods in regional clusters. He concluded that joining a monetary union 

would, in a longer term, make a country more exposed to asymmetric shocks. 

Nowadays, many economists share Krugman‟s view with regard to specialisation 

but at the same time they stress that in a monetary union with a single market, 

such as the EMU, production clusters are usually formed across the national 

borders so that country specific shocks – unlike region specific disturbances – are 

less probable. 

Frankel and Rose (1996) analysed this issue empirically based on a sample of 20 

industrial countries by regressing the correlation of business cycles – an 

important OCA criterion – on the intensity of bilateral trade, which is a measure 

of the economy‟s openness. They showed that regardless of the exact proxy used 

to capture the business cycle synchrony and the trade intensity, the relationship 

between the two OCA criteria is positive and very strong. Their conclusion is that 

the optimality of a currency area is endogenous – a country that does not fulfil 

the OCA criteria ex ante might fulfil them ex post, i.e. after joining the monetary 

union (see also Frankel and Rose 1997). Moreover, the results of several 

empirical analyses undertaken by Andrew Rose and co-authors suggest that the 

bilateral trade intensity between countries which use the same currency is larger 

than might be explained by their characteristics
13

, and that indeed the trade 

                                                      
13 See Rose (2000a; b; c; 2001; 2002) as well as the meta-studies of Rose (2004) or Rose and Stanley (2005) and the 

references therein. 
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expansion is an important argument in favour of monetary integration (Rose and 

Van Wincoop 2001). Other theoretical and empirical studies show that many 

other OCA criteria are also endogenous (see De Grauwe and Mongelli 2005 for 

an overview). 

 

2.2.2. Empirical analyses of currency area optimality 

 

Most empirical analyses of the costs related to the irrevocable exchange rate 

fixing are directly or indirectly based on the OCA theory. There are two strands 

of this literature; the first is concerned with the empirical verification of the OCA 

criteria. It should be stressed that these criteria are generally difficult to 

operationalise because, firstly, it is not clear how to empirically measure the 

abstract concepts such as labour mobility, openness, diversification, etc. 

Secondly, even if one has found the appropriate indicators that measure these 

concepts, the question arises as to which specific values of a given indicator 

should be viewed as “sufficient” for an economy to pass the optimality test – 

OCA criteria are not binary variables but rather can be fulfilled to a certain 

degree (Grubel 1970). 

A good example is labour mobility: usually, empirical analyses can only find out 

whether the factor labour has actually migrated, not whether it was free to 

migrate (Eichengreen 1991). Apart from analyses of migration streams, 

conclusions with regard to labour mobility can also be drawn based on 

unemployment statistics. For example, Eichengreen (1990; 1993) analyses the 

reasons behind the fact that the dispersion of unemployment rates in Europe is 

greater than in the USA. He finds that the differences are due to the slower 

absorption of labour market shocks in Europe than in the USA, rather than a 

differential shock size. Moreover, Eichengreen finds that in the USA, relative 

wages and the relative level of unemployment in a certain geographic area have a 

much stronger impact on labour inflows than in Europe, which he interprets as a 

proof of a higher labour mobility in the USA. The operationalisation of other 

OCA criteria poses similar problems (see Stążka 2008 for an overview). 

The second empirical approach to the costs of exchange rate fixing is the analysis 

of the degree of shock asymmetry between the potential partners in a monetary 
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union. If shocks are generally symmetric, it is concluded that the countries under 

scrutiny can give up the nominal exchange rate instrument without fearing 

increased macroeconomic instability. The method that many empirical studies 

start with is the simple correlation analysis of macroeconomic variables such as 

output or unemployment (Fatás 1997, Borowski 2001), or of their cyclical 

components (Traistaru 2004, Boone and Maurel 1998). Another approach is to 

analyse the volatility of the real exchange rate or other relative prices (Poloz 

1990, Eichengreen 1991), or the unexpected part of that volatility (von Hagen 

and Neumann 1994). It is argued that large variability of relative prices signals a 

high degree of shock asymmetry – otherwise prices would not have needed to 

change. 

Most recent analyses usually use the (structural) VAR approach; the structural 

shock series are computed based on the VAR residuals. An overview of these 

studies is given in Section 4.1.2; this is also the approach followed in this paper. 

Generally, different methods may – and often do – point to different conclusions 

with regard to the “optimality” of a given currency area, which is what critics call 

a problem of inconclusiveness (Tavlas 1994). In the next section, we will discuss 

these criticisms in more detail and show how the analysis in this paper will 

proceed. 

 

2.3. HOW THIS PAPER PROCEEDS 

 

The discussion in Section 2.2, although brief, has shown that the optimum 

currency area theory has failed to put forward a simple empirical “optimality” 

test that would allow one to assess the costs and benefits of monetary integration 

in the case of a given economy. To some extent, this is due to the lack of clarity 

as to which theoretical model of exchange rate development the OCA theory is 

based upon and which types of shocks are relevant for empirical analyses of 

shock symmetry. For example, the arguments stressing the relevance of 

McKinnon‟s openness criterion use different economic models – one with 

flexible and one with fixed prices (see footnote 10). As another example, the 

contradiction between the openness criterion and Kenen‟s diversification 

criterion mainly results from the ambiguity about the precise type of shocks that 

affect the economy: McKinnon (1963) analyses a small open economy that is 
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generally characterised by high volatility of prices and implicitly assumes that 

the relevant shocks originate at home, whereas Kenen (1969) only discusses 

shocks that originate abroad (Ishiyama 1975). 

Aside from the OCA theory‟s weakness as far as the clarity of its assumptions is 

concerned, the theory is difficult to apply in practise due to problems with 

empirical verification of OCA criteria (see Section 2.2.2). Further, as mentioned 

above, different OCA criteria may point to different conclusions with regard to 

the desirability of monetary integration and it is rather difficult to decide which 

weights should be allocated to the single criteria. Moreover, high degree of an 

economy‟s openness is probably the only OCA criterion whose relevance has not 

been questioned in the literature (see the discussion in Stążka 2008). Finally, the 

theory is criticised on the grounds that its name is a misnomer: in this context, 

one can hardly speak of “optimum” currency areas; rather, the OCA theory is 

about desirable, sustainable, advantageous, reasonable, satisfactory or viable 

currency areas (Vaubel 1976). 

The argument against the OCA theory that carries the most weight, however, is 

that it is based on the tacit assumption that the nominal exchange rate can 

stabilise the economy when asymmetric shocks occur, even though the exchange 

rate is a nominal variable and as such, it cannot be expected to have real effects 

in the long run. In this context, Landmann (1997, p. 116) compares the 

development of the OCA theory to the fairy tale of Sleeping Beauty: at the end of 

the 1960s, the theory was almost forgotten and was awoken back to life by the 

Treaty of Maastricht. In the meantime, economic theory has changed, but the 

OCA theory – just like Sleeping Beauty and her court – continued exactly where 

it stopped two decades before. On the face of these weaknesses, it might perhaps 

not surprise that one the OCA theory‟s harshest critics, Willem Buiter, calls it 

“woefully inadequate and confused“ and “one of the murkiest and most 

unsatisfactory areas of macroeconomic and monetary theory” (Buiter 1995, p. 31 

and p. 1) 

As mentioned in the introduction, we do not go as far as to dismiss the OCA 

theory completely. Rather, we believe it can be a useful approach once it has 

been established that the exchange rate actually does act as a shock absorbing 

instrument. The approach that we follow is presented in Figure 1; as can be seen, 

the empirical application of the OCA theory would be the last step of an analyses 

aimed at assessing the stability costs of the exchange rate fixing. First, it needs to 
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be established which shock types can be absorbed in a less costly way under 

floating than in a monetary union (step 1 in the figure); this is the goal of Section 

2 of this paper. The next, empirical step consists in identifying the past shocks 

that affected the given economy and in analysing the degree of their synchrony 

relative to the common currency area (step 2); this is done in Section 4.2. In a 

third step, one should analyse the experience of countries that are already 

members of a monetary union and see how the shock symmetry changed after the 

accession; we will report the results of such an analysis in a later version of this 

paper. Finally, the actual shock absorbing capacity of the nominal exchange rate 

should be analysed (step 4); this is also done in Section 4.2. 

All in all, one can only find the OCA theory useful if shocks have been 

asymmetric and the nominal exchange rate has acted as a shock absorber. If, 

additionally, the symmetry of shocks is not expected to increase after the 

accession to the monetary union (see conclusion 4a in the figure), then it can be 

concluded that the irrevocable fixing of the nominal exchange can be expected to 

be costly in terms of output fluctuations. If the shock symmetry is low but is 

expected to rise, then the stability costs will probably be large in the initial period 

only (see conclusion 3a), which is important if the precise timing of the accession 

is an issue. Having clarified how this paper proceeds, we can now begin the 

actual analysis. 
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Figure 1: Analysing stability costs resulting from the irrevocable 
exchange rate fixing 
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3. THE THEORETICAL ANALYSIS 

 

The answer to the first research question of this paper, referring to the 

circumstances under which the nominal exchange rate is a stabilising instrument, 

depends, to a large extent, on the theoretical framework upon which the analysis 

is based. Of the wide array of theoretical models of exchange rate 

determination
14

, we have chosen the so-called overshooting or disequilibrium 

model developed by Dornbusch (1976). The reason for this choice is not only the 

model‟s great popularity (see Rogoff 2002), but above all the fact that it offers a 

plausible framework, with money neutrality in the long run and price stickiness 

in the short run, for an analysis of macroeconomic developments in Poland, a 

small open economy with a flexible exchange rate. Special emphasis must be put 

on the price stickiness assumption: as underlined in Section 0, the nominal 

exchange rate regime would be irrelevant for a country‟s macroeconomic 

stability if goods prices were perfectly flexible. 

Obviously, there are other models using the above-mentioned assumptions, 

especially New Open Economy macroeconomic models that have come to 

dominate the literature in the recent decade. Our primary goal, though, has been 

to keep the theoretical framework as simple and transparent as possible, and we 

share the following opinion of Kenneth Rogoff (who, incidentally, co-developed 

the New Open Economy Macroeconomics): “the Dornbusch model defines a 

high-water mark of theoretical simplicity and elegance in international finance 

(…) Even today, the model in its original form remains relevant for policy 

analysis” (Rogoff 2002, p. 25). 

 

3.1. THE DORNBUSCH MODEL 

 

The Dornbusch model assumes that the home country is a small economy, i.e. 

that it cannot affect prices in the world capital or goods markets. In Section 3.1.1, 

the baseline model as presented by Dornbusch (1976) will be discussed. Section 

3.1.2 will show how the model changes if the analysed economy gives up its 

                                                      
14 See e.g. Sarno and Taylor (2002) for an exposition. 
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national currency and adopts the world currency, i.e. becomes part of a world 

monetary union. 

 

3.1.1. Floating exchange rate 

 

Let us assume first that the exchange rate of the home currency is freely 

floating
15

. Capital is perfectly mobile across countries and foreign assets are 

treated as perfect substitutes of home assets, given a proper premium to account 

for anticipated exchange rate movements. From these assumptions follows that 

the uncovered interest parity (UIP) must hold: 

 

1

*

ttt eEii ,                   (1) 

 

i.e. the domestic interest rate, ti , must be equal to the world interest rate, 
*i , plus 

the expected rate of depreciation of the domestic currency ( te  is the log of the 

spot exchange rate defined as the price of foreign currency in units of domestic 

currency, tE  is the expected value based on information available at time t , and 

 is the difference operator). 

At this point, some remarks on notation are due: (i) all lowercase variables except 

the interest rates are in logs; (ii) variables without a time subscript are those 

whose values at a given date are constant and/or exogenously given; (iii) a star 

(
*
) denotes a foreign variable; (iv) a bar (¯) denotes the long-run or equilibrium 

(steady-state) value of a variable (see below), (v) unless stated otherwise, 

lowercase Greek letters stand for parameters and uppercase Greek letters for 

parameter matrices. Foreign variables are assumed to be constant, and so are – at 

least in this subsection – the long-run values of domestic variables. 

                                                      
15 The model description below is based on the exposition in Dornbusch (1976). The most important difference between 

the original Dornbusch model and the one presented in this paper – apart from differences in notation – is that the former 

is in continuous time whereas the latter is in discreet time. 
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Agents‟ expectations with regard to exchange rate developments are assumed to 

be rational and follow the rule: 

 

eeeE ttt  1 ,                  (2) 

 

where e  is the long-run exchange rate to which the economy will eventually 

converge (ceteris paribus), and  is a positive parameter (the adjustment 

coefficient). Thus, the expected rate of depreciation of the foreign currency is 

proportional to the discrepancy between the current and the long-run exchange 

rate. 

The interest rate prevailing in the home economy is determined in the domestic 

money market. The demand for real money balances, which in equilibrium is 

equal to real money supply, is determined as follows: 

 

ttt yipm   ,                  (3) 

 

where m , tp  and ty  are the logs of the nominal money supply, the price level 

and the real output or income, respectively;  and  are positive parameters. 

In contrast to home and foreign assets in the capital markets, home (export) and 

foreign (import) goods are assumed to be imperfect substitutes. Therefore, the 

aggregated demand in the goods market depends on the relative price of foreign 

versus home goods, tq , i.e. the real exchange rate defined as: 

 

ttt ppeq *
.                   (4) 

 

Specifically, the aggregated goods demand, td , depends positively on the real 

exchange rate and the domestic output and negatively on the domestic interest 

rate: 
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tttt iyqd    ,                  (5) 

 

where , , , and  are positive parameters. In the short run, output is 

driven by aggregated demand, i.e.: 

 

tt dy .                    (6) 

 

Combining equations 5 and 6 and solving for ty  shows that in the short run, 

domestic output depends positively on the real exchange rate and negatively on 

the domestic interest rate: 

 

ttt iqy    ,                  (7) 

 

with 011 . In the long run, however, output must reach its long-run 

(potential) level
16

, y , and its short-term deviations from that level bring about 

changes in the goods prices: 

 

yyp tt  1 ,                   (8) 

 

where   is a positive parameter. Equation 8 spells out a central feature of the 

Dornbusch model, namely price stickiness: the price level in a given period is 

fixed and it only reacts with a delay of one period to a deviation of output from 

its potential level. 

As already noted, in the long run (in the steady state) all variables must reach 

their equilibrium values. In particular, from equation 1 follows that the 

                                                      
16 In the basic Dornbusch (1976) model output is fixed at its potential level, and it reacts to changes in aggregated 

demand only in an extended version of the model. 
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equilibrium level of the domestic interest rate, i , must be equal to the foreign 

rate: 

 

*ii ,                    (9) 

 

because in the steady state the exchange rate is at its long-run level and so agents 

do not expect any deprecation or appreciation of the home currency. Based on 

equations 1 to 9 and given y  as well as the values of exogenous variables, one 

can derive the steady-state values of the other variables whose behaviour is 

explained by the model: 

 

yiq
1*

,                (10) 

 

yimp   *
,                 (11) 

 

yipme
1**

.              (12) 

 

For the remainder of this paper, we focus on the four endogenous variables: the 

real output, ty , the real exchange rate, tq , the price level, tp  and the nominal 

exchange rate, te . The short-term dynamics of these variables following 

exogenous changes in some other variables of the system – in short: following 

stochastic shocks – will be analysed in Section 3.3. Before that, in Section 0 the 

deterministic Dornbusch model described above will be modified to include such 

shocks. But first, we need to specify how the model changes if the analysed 

economy joins a monetary union with the rest of the world. 
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3.1.2. Monetary union 

 

Joining a monetary union involves an irrevocable fixing of the nominal exchange 

rate at its equilibrium level: 

 

ee t .                  (13) 

 

This, in turn, means that rational agents cannot expect the nominal exchange rate 

to change at any time, so that equation 2 from Section 3.1.1 becomes: 

 

01tt eE .                 (14) 

 

There is now consensus among economists that the only truly credible fixed 

exchange rate arrangement – credible in the sense that agents expect zero change 

in the nominal exchange rate at all times – is a fully-fledged monetary union, i.e. 

an arrangement where each member country gives up the domestic currency and 

introduces the common currency instead. A “softer” arrangement is a currency 

union, i.e. a regime where the nominal exchange rates are fixed but the member 

countries still use their national currencies
17

. In our model, joining a fully-fledged 

monetary union means that the home country adopts the world currency and so 

monetary policy on the world (monetary union) level has direct impact on the 

interest rate at home. Specifically, equations 14 above and 1 in Section 3.1.1 

imply that the domestic interest rate cannot deviate from the world interest rate 

level even in the short run: 

 

*iit .                  (15) 

 

                                                      
17 Corden (1972) was among the first authors who distinguished between these two arrangements. A discussion of a 

currency union as an alternative to a fully-fledged monetary union in the European Community can be found in 

Commission of the European Communities (1990a). 
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Moreover, fixed nominal exchange rate implies that the real exchange rate can 

only change if the price level at home changes relative to that in the rest of the 

monetary union. The other equations of the model presented in the previous 

subsection only change insofar as deviations of the nominal exchange rate from 

e  as well as deviations of the domestic interest rate from 
*i  are always zero. 

 

3.2. INTRODUCING SHOCKS 

 

The Dornbusch model presented in the previous subsection is deterministic; in 

the following, we will make it a stochastic one by introducing shocks. Prior to 

that, some remarks are due as to what we understand under the term “shock”, 

how shocks can be classified, and which shock types are relevant for our research 

question (Section 3.2.1). We will then show how the Dornbusch model – both in 

the case of the flexible exchange rate regime and of monetary union membership 

(respectively in Section 3.2.2 and 3.2.3) changes when asymmetric shocks are 

accounted for. 

 

3.2.1. Shocks: definition and taxonomy 

 

In his seminal paper on optimum currency areas, Mundell analysed the effects of 

just one shock type, namely “a shift of demand from the goods of entity B to the 

goods of entity A” (Mundell 1961, p. 658). For the purposes of this paper, a more 

general definition should be used: a shock or disturbance is an unexpected 

change in the level of any economic variable of interest. In the following, we will 

attempt to classify shocks and decide which shock types are relevant for the 

research question that this section seeks to answer. 

The discussion in Section 2.2 has made clear that, from the viewpoint of the 

OCA theory, the most important breakdown of shocks is that into symmetric and 

asymmetric (idiosyncratic) ones. In this paper, symmetric shocks are understood 

as those disturbances which affect all entities (countries or regions, agents, 

products, etc.) in equal measure and – importantly – cause identical reactions on 
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the part of all entities. Asymmetric shocks, in contrast, are those which affect 

only some of the entities (“purely asymmetric” shocks), or which affect all 

entities but are transmitted in different ways (symmetric shocks with asymmetric 

effects). For example, an abrupt oil price increase in global markets will be 

regarded as a symmetric shock in case of two oil-importing countries that have a 

similar production, export and import structures, and as an idiosyncratic 

disturbance in case of two countries where one is a net oil exporter and the other 

a net oil importer. In practice, shocks can only be identified based on their impact 

on the given economy or entity and so differentiating between purely asymmetric 

shocks and symmetric shocks with idiosyncratic effects will not be relevant for 

our research question. 

A second general breakdown of shocks is that into macroeconomic and 

microeconomic ones. A major problem with this classification is that it is often 

difficult to distinguish between the two disturbance types because shocks that 

originate on the micro level (e.g. changes in consumer preferences) often show 

up on the macro level (e.g. as aggregated demand shocks) and vice versa (e.g. 

changes in the government purchases of goods that influence the private savings 

rate). To address these difficulties, we will distinguish between shocks that affect 

entire economies and shocks that affect smaller entities (sectors, agents, products, 

etc.) rather than macroeconomic and microeconomic ones. 

Without looking at any specific theoretical model, it is obvious that only 

asymmetric shocks affecting entire economies can be relevant for a country‟s 

decision as to whether or not to join a monetary union. As changes in the relative 

value of two currencies affect the countries involved in an asymmetric way, only 

idiosyncratic shocks may call for an adjustment of the exchange rate. Moreover, 

only disturbances that have a differential impact on entire economies rather than 

sectors or enterprises may call for such an adjustment, or for independent 

monetary policy on a country level. Certainly, monetary policy decisions or 

exchange rate movements can have a differential impact on different sectors 

within countries, but such effects are beyond the scope of this paper. Therefore, 

in the following we will focus on idiosyncratic shocks that affect entire 

economies, referring to them as country specific shocks. 

Now, country specific shocks can further be sub-divided into: (i) temporary 

(transitory) and permanent, (ii) nominal and real, (iii) foreign (imported) and 
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domestic, (iv) purely exogenous and policy induced
18

 shocks. Within the 

Dornbusch model presented above, classifications (iii) and (iv) are irrelevant for 

further analysis: firstly, economic policy changes are not included in the model. 

Secondly, shocks originating abroad cannot be distinguished from those 

originating at home in this simple framework, even though the former can be 

transmitted in a different way than the latter according to more complex models. 

For example, a sudden rise in aggregate demand for goods originating at home 

should lead to a deterioration of the current account, whereas a similar shock 

originating abroad (a shift of demand from foreign to domestic goods) should 

positively affect the current account. However, equation 5 in Section 3.1.1 

defines the aggregate demand for goods without specifying whether it comes 

from agents at home or abroad, and the current account is not included as a 

variable in the model. 

Classifications (i) and (ii), in contrast, are relevant for our analysis. First, 

temporary (transitory) shocks are such that occur in a certain period, but are 

offset by a shock of identical size and opposite sign in a later period, while 

permanent shocks are such that are not reversed. For example, a sudden change 

in money supply by m  in period t  is a temporary shock if it is followed by a 

change in money supply by exactly m  in a later (not too distant in time) 

period kt ; otherwise it is a permanent disturbance. In practice, one can only 

distinguish between temporary and permanent shocks ex post: a disturbance that 

was reversed soon after it has occurred was a temporary one, and a disturbance 

that was not reversed was a permanent one. Therefore, for the time being we will 

focus on permanent shocks as a more general case and will return to temporary 

ones later on. 

Second, nominal or monetary shocks are those which – if permanent – can only 

affect nominal economic variables in the long run (money is neutral); they can 

only influence real economic variables in the short run, due to price stickiness. 

Real shocks, in contrast, are those which can affect real variables in the long run 

– again, only if they are permanent. In the Dornbusch model described above, 

output and the real exchange rate are the real endogenous variables, whereas the 

price level and the nominal exchange rate are the nominal variables. We can now 

distinguish between three (permanent) shock types according to their long-term 

impact on the model variables: (i) a real shock that can affect the output level in 

                                                      
18 See Buti and Sapir (1998, p. 28). 
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the long run, (ii) a real shock that can permanently affect the real exchange rate 

but has no long-term impact on the output level, and (iii) a nominal shock that 

can only influence the nominal variables in the long run. 

The above classification of shocks seems ad hoc, so we will now try to give the 

three shock types an economic interpretation. Thinking of a simple AD/AS 

framework, the first shock type can be called a supply (AS) shock, because it 

changes the potential output, and the second one a demand (AD) shock. 

However, AD shocks can result both from changes in the real goods demand or 

from changes in the money demand or supply, and the latter should rather be 

called nominal or monetary shocks. Therefore, we will interpret the second 

disturbance type in our classification as an IS shock, and the third type as an LM 

shock. 

Moreover, there is another shock type whose identification seems important from 

the viewpoint of the research questions in this paper, namely a financial market 

shock, which is a temporary nominal shock. As underlined in Section 2, the 

empirically observed great volatility of nominal exchange rates led many to 

perceive the flexible exchange rate as a source of shocks: “Herd behaviour, 

bandwagon effects, noise trading, carry trading, panic trading, trading by agents 

caught in liquidity squeezes in other financial market, and myriad manifestations 

of irrational behaviour make for excessive volatility and sometimes quite 

persistent misalignments in the foreign exchange markets as in other financial 

markets” (Buiter 2000b, p. 32). As the irrevocable fixing of the nominal 

exchange rate makes such financial market shocks impossible – of course, only 

with regard to the exchange rate against the common currency, not all other 

exchange rates – it will be important to identify these shocks in the empirical part 

of the paper. Obviously, in our simple two-country setting such shocks can only 

occur if the exchange rate is freely floating. 

To sum up, we have identified four shock types: 

 

i.    supply (AS) shock, denoted 
AS

t , that affects the potential output level; 

ii.    demand (IS) shock, denoted 
IS

t , that directly affects the aggregated 

demand for goods and leads to a permanent change in the real exchange 

rate, but not the potential output; 
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iii.    nominal (monetary, LM) shock, denoted 
LM

t , that directly affects the 

money supply and leads to permanent changes in the price level and the 

nominal exchange rate, but leaving the real variables unaffected in the 

long run; 

iv.    financial market (FM) shock, denoted 
FM

t , that originates in the 

financial (asset) markets and affects the nominal exchange rate by 

changing the risk premium. 

 

The first three shock types can be temporary or permanent, and the FM shock is 

assumed to be temporary. In the following, we will introduce country specific 

AS, IS, LM and FM disturbances into the Dornbusch model, and in Section 3.3 

the dynamics of the model after the occurrence of each of these shock types will 

be analysed. Regarding the first three shock types, we will first focus on 

permanent shocks, and we will postpone the question as to how the results 

change if the shocks are transitory until Section 3.3. 

 

3.2.2. Floating exchange rate 

 

Introducing real supply shocks into the model means that the potential output is 

not constant any more, but depends on its own past value and the shock that 

occurs in the present period
19

: 

 

AS

ttt yy 1 .                 (16) 

 

Note that because the potential output influences the equilibrium values of all 

other endogenous variables (see equations 10, 11 and 12 in Section 3.1.1), all 

four variables become dependent on permanent AS shocks in the long run. 

                                                      
19 Note that AS shocks must be defined in this way because output is driven by aggregated demand in the short run. If 

supply shocks were defined as those that affect the current level of output rather than its potential level, then they would 

hardly be distinguishable from IS shocks. 
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Introducing IS shocks, in turn, means that equation 5 from Section 3.1.1 is now 

replaced by the following: 

 

IS

ttttt iyqd    .               (17) 

 

Obviously, demand shocks have no long-run impact on real output, but if 

they are permanent, they persistently affect the long-term level of the real 

exchange rate. The reasons are the following: firstly, in the long run aggregate 

demand must equal potential output, and the latter is independent of IS shocks. 

Secondly, in the long run the domestic interest rate must equal the world interest 

rate, which does not depend on IS shocks either. As the long-term values of td , 

ty , and ti  in the above equations are independent of IS shocks, a permanent 

shock of this type must eventually change the level of tq  by the amount of 

IS

t1 , i.e. positive IS shocks lead to real appreciation and negative shocks 

to real depreciation. Taking this as well as equations 16 and 17 into account, we 

can modify equation 10 from Section 3.1.1 as follows: 

 

IS

t

AS

ttt yiq
11

1

*
.              (18) 

 

Equation 18 implies that IS shocks must also permanently affect one of the 

nominal variables, tp  or te , or both. We assume here, and will explain it in 

more detail in Section 3.3.2 below, that a part  of the long-term appreciation 

(depreciation) of the real exchange rate comes about through nominal 

appreciation (depreciation), and a part 1  through a rise (fall) of the price 

level (with 10 ). This means that equations 11 and 12 from Section 3.1.1 

now become: 

 

IS

t

AS

ttt yimp
1

  1

*
,              (19) 
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IS

t

AS

ttt yipme 1

** 1
.           (20) 

 

Now, accounting for nominal shocks leads to the following modification of 

equation 3 from Section 3.1.1: 

 

LM

ttttt yipm   .                (21) 

 

Because money is neutral in the long run, LM shocks have no permanent impact 

on the real output or the real exchange rate, but they affect the nominal variables. 

Specifically, both tp  and te  change by the same amount, equal to the size of the 

shock, so that equations 19 and 20 above eventually become: 

 

LM

t

IS

t

AS

ttt yimp
1

  1

*
,             (22) 

 

LM

t

IS

t

AS

ttt yipme 1

** 1
.           (23) 

 

Finally, we introduce financial market shocks into the model by changing 

equation 2 from Section 3.1.1 in the following way: 

 

FM

tttt eeeE  1 .               (24) 

 

The above equations reflect the assumptions that we made when defining the 

shocks: in the long run the real output only depends on AS shocks (equation 16), 

the real exchange rate is driven by AS and IS shocks (equation 18), and the 
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nominal variables depend on all three shocks (equations 22 and 23). Moreover, 

FM shocks are transitory, which follows directly from equation 24: in the long 

run rational agents cannot expect any change in the nominal exchange rate. 

Therefore, they have no permanent impact on any of the endogenous variables, 

but can affect them in the short run. 

 

3.2.3. Monetary union 

 

If the home economy joins a fully-fledged monetary union with the rest of the 

world, then agents cannot rationally expect a change in the exchange rate. Thus, 

country specific financial market shocks of the type that we consider – shocks 

that change the expected rate of change in the nominal exchange rate – never 

occur. A second important change is that LM shocks have no long-term impact 

on any of the variables; we will show how this happens in Section 3.3.3 below. 

Regarding country specific AS and IS shocks, the following equations from 

Section 3.2.2 are still relevant for our analysis: 

 

AS

ttt yy 1 ,                 (16) 

 

IS

ttttt iyqd    ,               (17) 

IS

t

AS

ttt yiq
11

1

*
.              (18) 

 

As far as the long-run value of the nominal exchange rate is concerned, obviously 

it cannot change irrespective of any shocks that might happen because the home 

currency does not exist any more. In the case of IS shocks the explanation is 

simple: the long-term change in the real exchange rate comes about through a 

change in the price level so that the nominal exchange rate need not change. In 

other words, the full burden of the long-term adjustment of the real exchange rate 
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rests upon the price level (  in equation 20 in Section 3.2.2 is equal to 0), so 

that equation 22 from Section 3.2.2 must be modified as follows: 

 

IS

t

AS

ttt yimp
1

  1

*
.              (25) 

 

Regarding LM shocks, note that this type of shocks is missing from equation 25 

above. As stated before, in Section 3.3.3 we will explain why LM shocks do not 

affect the long-term price level in a monetary union. On the first glance, this 

appears counterintuitive, but it is not, as long as country specific LM shocks are 

meant. But if monetary shocks do not have any permanent impact on prices, and 

they cannot – by assumption – affect the real exchange rate, the conclusion must 

be that they do not affect the equilibrium level of the nominal exchange rate 

either. 

Finally, AS shocks also affect te  under floating (see equation 20 in Section 

3.2.2). For the nominal exchange rate to remain unchanged in the long run, AS 

shocks must alter the long-term value of one of the other variables in that 

equation. We will show in Section 3.3.1 below that in the long run, a positive 

(negative) AS shock leads to a fall (rise) in the nominal money supply that 

exactly offsets the impact of the change in the potential output on the nominal 

exchange rate. Taking all this into consideration, we can now modify equation 20 

in the following way: 

 

AS

tt

AS

tt yipme 1

** 11
.        (26) 

 

Obviously, fixing the nominal exchange rate also changes the channels of shock 

propagation and thus the short-term dynamics of the system relative to the 

flexible exchange rate case. In the next subsection we will discuss in detail the 

model dynamics after the occurrence of each shock type in each of the two 

exchange rate regimes. 
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3.3. MODEL DYNAMICS AFTER SHOCKS 

 

The goal of this subsection is to decide which shock types are absorbed in a less 

painful way under a floating exchange rate regime and which are better dealt 

with by an economy which is part of a larger currency area. As stressed in 

Section 1, “less painful absorption” of shocks means absorption that is less costly 

in terms of output variation. In the following we will discuss the response of a 

small open economy described by the Dornbusch model to each of the four 

disturbance types: AS, IS, LM and FM shocks. 

In each case we will assume that the economy that was in equilibrium has been 

hit by an asymmetric (country specific) positive shock, i.e. one which enters with 

a positive sign. Obviously, positive shocks are easier to deal with than negative 

disturbances and at first glance it seems odd to speak of a “painful” absorption 

of, say, a positive supply shock. However, it is easy to derive the dynamic 

response of the economy to a negative shock rather than a positive one by simply 

reversing the sign of each change in a given variable. More importantly, the goal 

of this subsection is to prepare the ground for the empirical analysis in Section 0 

where impulse responses to positive shocks will be analysed, so we assume 

positive shocks here as well to avoid confusion later. With regard to AS, IS and 

LM we will first assume that the shock is permanent and later we will ask how 

the results change if the disturbance was transitory instead. 

 

3.3.1. AS shock 

 

A permanent AS shock, i.e. a permanent rise of the potential output, also changes 

the long-run values of the other endogenous variables: the real and the nominal 

exchange rate go up and the price level goes down (see respectively equations 18, 

23 and 22 in Section 3.2.2). Despite the shock, output remains at its initial level 

in the first period because it is driven by demand. The rise of the potential output 

means that, in the initial equilibrium, there is a negative output gap in the goods 

market. According to equation 8 in Section 3.1.1, in order to re-establish 

equilibrium in the goods market the price level has to fall, but this can only 
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happen in the period following the one in which the shock occurred. Falling 

prices increase the real money supply and depress the domestic interest rate, 

which leads to capital outflows and nominal exchange rate depreciation (see 

equations 1 and 2 in Section 3.1.1). Falling prices mean that the domestic 

currency depreciates even stronger in real than in nominal terms, which boosts 

the demand for goods (see equation 5 in Section 3.1.1) and thus the level of 

output. This, in turn, leads to an increase of the demand for real money balances 

(see equation 3) and, consequently, of the domestic interest rate. We assume, 

however, that this effect is weaker than the decrease in the interest rate resulting 

from the increase in the real money supply – otherwise the domestic interest rate 

would have to rise and the domestic currency would appreciate, which would 

drive the economy further away from equilibrium. Formally, the AS shock of the 

size 
AS

t  leads to the following chain of events (see equations 1 to 5 and 

equation 8 in Section 3.1.1): 

 

AS

tt

AS

tt

AS

tt

AS

tt

AS

tt qeipy
 

1
1 by 

 
by by  by by 1111

AS

tt

AS

tt

AS

tt ydq
 

1
1  by 

 

1
1  by 

 

1
1 by 111
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1
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by 

 

1
1   by 11

AS

tt

AS

tt ipm  

 

As one can see, on the one hand the domestic interest rate decreases by 

AS

t , and on the other, it increases by 
AS

t  11   . As long 

as 1 11  , the interest rate will decrease
20

. The adjustment 

processes described above eventually lead to a new equilibrium with higher 

output, a weaker domestic currency (both in nominal and in real terms) and a 

lower price level. 

How do the responses of the system change if the economy joins a monetary 

union with the rest of the world? As the nominal exchange rate cannot change, 

the long-run effects include a fall in the domestic price level and real 

depreciation by the same amount (in log terms). The short-term responses of the 

                                                      
20 See also the discussion in Dornbusch (1976, p. 1173). 
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system variables are similar as under floating: the supply shock leads to a fall in 

the price level in the following period, which exerts downward pressure on the 

domestic interest rate. As the latter cannot change, the incipient capital outflows 

bring about equilibrium in the domestic money market; this is the reason why we 

assumed in Section 3.2.3 that a positive (negative) AS shock leads to a reduced 

(increased) nominal money supply in the long run (see equation 26). Long-term 

equilibrium in the goods market can thus only be achieved by falling goods 

prices and real depreciation of the (non-existent) domestic currency. It is also fair 

to assume that the adjustment towards the new equilibrium is slower in a 

monetary union than under floating, because in the latter case changes of the 

nominal exchange rate reinforce the impact of price changes on the real exchange 

rate. 

If the supply shock is temporary rather than permanent, the responses of the 

variables depend, to a large extent, on the shock‟s persistence. In the extreme 

case where the shock is reversed immediately, i.e. in the period following the one 

when it occurred, the system does not depart from the initial equilibrium in the 

first place, regardless of the exchange rate regime. The reason is price stickiness: 

as argued above, the adjustment process starts with a change in the price level, 

which can only happen with a delay of one period (see again equation 8). If the 

time span between the shock and its reversal is longer than one period, then the 

system dynamics is qualitatively identical as in the case of a permanent shock. 

Now, which of the two ways of achieving equilibrium after the supply shock – 

the one observed under floating or in a monetary union – is less costly in terms of 

output variation? If the shock is permanent, the change in potential output in the 

long run, i.e. the size of the shock, is the same under floating as in a monetary 

union. If the shock is temporary and lasts only one period, then there is again no 

difference between the two exchange rate regimes. If the shock is temporary but 

not very short-lived, though, the more rapid adjustment of the system under 

floating might lead to output “overreacting” to temporary shocks; in that case, 

shock absorption in a monetary union is less costly in terms of output 

fluctuations. 

At this point one further remark is due. The key difference regarding the 

absorption of permanent supply shocks under the two exchange rate regimes is 

that in a monetary union, the real depreciation needed to bring about equilibrium 

in the goods market must result from a change in the price level. Under floating, 
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in contrast, that same amount of real depreciation is partly due to nominal 

depreciation and partly due to a fall in prices (specifically, the rise in tq  by the 

amount of 
AS

t1  is due to a fall in tp  by the amount of 
AS

t  and a rise 

in te  by the amount of 
AS

t 1 ; see equations 18, 22 and 23 in 

Section 3.2.2). If we assume that agents are not characterised by exchange rate 

illusion, then the adjustment process is equally costly to them – or equally 

beneficial when the shock is positive – regardless of the exchange rate 

arrangement. If we assume, however, that changes of the real exchange rate due 

to price movements have, in agents‟ view, a stronger impact on welfare than the 

same changes which are due to changes in the nominal exchange rate
21

, then 

agents should view the flexible exchange rate regime as the more “stable” and 

thus the preferred arrangement when country specific AS shocks occur. 

From all the above considerations follows, firstly, that the absorption of very 

short-lived country specific supply shocks is more costly in terms of output 

stability when the nominal exchange rate is freely floating, and secondly, that the 

absorption of permanent supply shocks is more costly in a monetary union if 

agents prefer nominal exchange rate changes to price changes. 

 

3.3.2. IS shock 

 

As discussed before, in the long run a permanent positive IS shock has no impact 

on output but leads to a fall in the real exchange rate (see equation 18 in Section 

3.2.2). As regards the long-run reaction of the nominal variables, in Section 3.2.2 

(see equations 19 and 20) we assumed that a part  of the long-term real 

appreciation comes about through nominal appreciation and a part 1  

through a rise in the price level. Obviously, as 10 , it is possible that 

0  or 1 , i.e. that only the price level or only the nominal exchange rate 

will change in the long run. The value of  depends on other parameters of the 

model, which we will show below. 

                                                      
21 See the discussion in Vaubel (1976), p. 435-436. 
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In the short run, the rise in aggregate demand leads to an increase in the real 

output, which raises the demand for real money balances. With constant nominal 

money supply and price level, this pushes the domestic interest rate above the 

level prevailing in the world economy, which in turn attracts capital inflows and 

causes nominal appreciation of the domestic currency. Because prices are sticky, 

the domestic currency appreciates in real terms as well, which reduces the 

aggregated goods demand and real output. 

What happens next depends on the parameters of the model: (i) the interest rate 

and income elasticities of real money demand, respectively  and  (see 

equation 3 in Section 3.1.1); (ii) the adjustment coefficient,  (see equation 2), 

i.e. the speed with which the nominal exchange rate adjusts towards long-run 

equilibrium; (iii) the elasticity of goods demand with regard to the real exchange 

rate,  (see equation 5). Specifically, the IS shock of the size 
IS

t  induces the 

following chain of events: 

 

IS

ttt

IS

tt

IS

tt

IS

tt

IS

tt qeipmyyd
 

by   and by   by  by    b  
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by IS

tt
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In other words, the nominal appreciation works to reverse the effects of the IS 

shock. Now, if the reduction in the aggregated demand for goods and thus in 

output is equal to the original rise in demand and output following the shock (i.e. 

if   ), the nominal exchange rate bears the full burden of adjustment to 

an IS shock; this is the case of 1 . If   , then in the following period 

output is still above its equilibrium value and so the price level has to rise (see 

equation 8 in Section 3.1.1). The opposite case, i.e.   , is – intuitively – 

not very likely, because it would require the price level to fall. 

Let us now assume that   , i.e. that 10 . On the one hand, the rise 

in the price level reduces the real money supply and exerts upward pressure on 

the domestic interest rate. On the other hand, it induces further appreciation of 

the real exchange rate, a decline of the demand for goods and thus a reduction in 



VI THE FLEXIBLE EXCHANGE RATE AS A STABILISING INSTRUMENT: THE CASE OF POLAND 

 317 

the demand for real money balances, which, in turn, exerts downward pressure 

on the domestic interest rate. Similarly as in Section 3.3.1 above (see footnote 

20), we assume that the real money demand effect is weaker than the real money 

supply effect, and that the interest rate increases, inducing capital inflows and 

further appreciation of the nominal exchange rate. These adjustment processes 

bring the economy to a new equilibrium, where the domestic currency is stronger 

both in nominal and in real terms and the price level is higher than before the 

shock. 

If the country is a member of a world monetary union, then there can be no 

appreciation of the nominal exchange rate, and so the entire appreciation of the 

real exchange rate comes about through a rise in the domestic price level (i.e. 

1). The short-term responses of the system are similar to the flexible 

exchange rate case, with the difference that upward or downward pressure on the 

domestic interest rate leads to immediate capital inflows from or outflows to the 

rest of the monetary union. 

The analysis above has shown that when demand shocks occur, output is less 

variable when the nominal exchange rate is freely floating as compared with 

membership in a monetary union. This conclusion is reinforced when the demand 

shock is temporary rather than permanent: in that case, it might be that output 

hardly changes before the shock is reversed. Obviously, the flexible exchange 

rate helps to stabilise output fluctuations in the face of country specific IS shocks. 

 

3.3.3. LM shock 

 

As underlined in Sections 3.2.1 and 3.2.2, a permanent positive LM shock, i.e. an 

unexpected permanent rise in the money supply by a certain amount, increases 

the equilibrium values of the nominal variables by the same amount (in log 

terms), but has no long-term impact on the real variables. In the short run, when 

goods prices are sticky, an increase of the nominal money supply is also an 

increase of the real money supply. This gives a boost to the aggregated demand 

for goods and thus to output, which in turn increases the demand for real money 

balances. The original rise in the money supply and the increase in the real 
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money demand tend to influence the domestic interest rate in opposite directions; 

as in Sections 3.3.1 and 3.3.2 (see again footnote 20), we assume that the former 

effect is stronger so that the domestic interest rate declines below the level 

prevailing in the world. This leads to capital outflows and depreciation of the 

nominal and real – because prices are still unchanged – exchange rate. This is the 

point where the so-called overshooting of the nominal exchange rate is observed: 

in the long run, the positive LM shock causes the nominal exchange rate to 

depreciate, and in the short run, it also causes nominal depreciation. However, 

from equations 1 and 2 in Section 3.1.1 follows that whenever the domestic 

interest rate is below the world level, agents must expect a fall in the nominal 

exchange rate, i.e. nominal appreciation. This means that initially, the shock 

must lead to nominal depreciation that is greater than that needed to bring the 

exchange rate to its new equilibrium level – in other words, the nominal 

exchange rate overshoots its new long-run level
22

. 

In the period following the shock, the positive output gap which followed from 

the rise in the real money balances and the real depreciation exerts upward 

pressure on goods prices. This works towards the closing of the output gap: the 

real money supply decreases and the real exchange rate appreciates. The decrease 

in the real money supply has again a stronger effect on the domestic interest rate 

than the decline in the demand for real money balances, so that the interest rate 

increases and – by inducing capital inflows – leads to nominal appreciation of the 

domestic currency, which reinforces the real appreciation. The adjustment path of 

the model variables to an LM shock of the size 
LM

t  can be summarised as 

follows: 
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22 This effect is thought of as the central feature of the Dornbusch model and has given it an alternative name – the 

overshooting model. Some authors believe that the overshooting effect was the main factor behind the model’s great 

popularity – the article of Dornbusch was published shortly after the collapse of the Bretton Woods system and the 

transition to flexible exchange rates, and the high volatility of nominal exchange rates surprised many. Dornbusch himself 

saw the overshooting effect as a mechanism that over-compensates the short-term stickiness of goods prices. 
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The above-described processes lead to a new equilibrium, with higher prices and 

nominal exchange rate and the same level of the real exchange rate and real 

output as before the shock. 

If the home country is a member of a world monetary union, LM shocks are still 

possible, but not country specific ones: surprise changes of money supply affect 

the domestic economy and the rest of the world likewise. More formally, a 

positive permanent LM shock can only manifest itself as an inflow of liquidity 

from the rest of the world. As in the case of the flexible exchange rate regime, 

this leads to an increase in the real money supply (because prices are sticky) and 

a rise in the money demand; the overall effect is a downward pressure on the 

domestic interest rate. The latter, however, cannot deviate from that prevailing in 

the rest of the world at any time, so that the upward pressure on the interest rate 

at home leads to immediate capital (liquidity) outflows of the same size as the 

original liquidity inflow. In practice, this process is so quick that the real demand 

for goods and the price level remain unaffected by the shock. Needless to say, the 

nominal exchange rate cannot change either. 

In other words, membership in a monetary union shields the domestic economy 

from asymmetric LM shocks because such shocks are absorbed automatically, 

without affecting the real variables. A flexible exchange rate, in contrast, passes 

such shocks on to the real economy. This conclusion is reinforced in the case of 

temporary, rather than permanent, LM shocks: when such shocks occur, the 

flexibility of the nominal exchange rate unnecessarily leads to short-term real 

demand and supply changes that have to be reversed when the shock itself is 

reversed. 

 

3.3.4. FM shock 

 

As assumed in Sections 3.2.1 and 3.2.2, financial market shocks are always 

temporary and thus they do not affect the equilibrium values of the endogenous 

variables. In the short run, a positive FM shock, i.e. a fall in the risk premium, 

means that agents expect a nominal appreciation of the home currency (i.e. 

01tt eE ) and leads to a decrease of the domestic interest rate. This 
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decrease, however, does not lead to capital outflows and nominal depreciation of 

the home currency because it is necessary for agents to perceive the return on 

domestic assets as equal to that on foreign assets. In the goods market, the fall in 

the domestic interest rate induces an increase in the aggregated goods demand 

(see equation 5 in Section 3.1.1) and thus in output. This, together with the 

interest rate rise itself (see equation 3 in Section 3.1.1), leads to a rise of the 

demand for real money balances, which exerts upward pressure on the domestic 

interest rate. On the one hand, the rising interest rate induces capital inflows and 

a nominal as well as real – because prices are sticky – appreciation of the 

domestic currency. This leads to a decline of the goods demand and thus of 

output; depending on the speed with which output rises again, the price level will 

go up or remain unchanged. In other words, an FM shock of the size 
FM

t  leads 

to the following changes in the model variables: 

 

FM

ttFM

tt

FM

tt

FM

tt

FM

tt

FM

tt

FM

ttt

i
ipmy

dieE

by  
by   by   by  

 by  by  by  1
 

...
 

by  
 

by  
 

by   and FM

tt

FM

tt

FM

ttt ydqe  

 

At some point in time, the original shock is reversed, which also reverses the 

above-described adjustment processes. Obviously, FM shocks cause unnecessary 

short-term output fluctuations under floating; in a monetary union, this source of 

instability is eliminated. 

 

3.4. CONCLUSION FROM THE THEORETICAL ANALYSIS 

 

The analysis in Section 3.3 has shown that: 

 

i.    The flexible exchange rate is a useful mechanism that helps to stabilise 

output fluctuations in the face of country specific IS shocks. 
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ii.    The flexible exchange rate passes country specific LM shocks on to the 

real economy, whereas in a monetary union these shocks are 

automatically absorbed. 

iii.    Monetary union membership shields the economy from country specific 

FM shocks, which tend to destabilise output under floating. 

iv.    Conclusions are not clear-cut in the case of country specific AS shocks: 

on the one hand, very short-lived AS shocks cause smaller output 

fluctuations in a monetary union; on the other hand, more permanent AS 

shocks cause smaller output fluctuations under floating, provided that 

agents are characterised by exchange rate illusion. 

 

In other words, the flexible exchange rate is a shock absorber in the face of 

demand disturbances, a shock propagation mechanism in the face of monetary 

disturbances, and a source of shocks in the face of financial market disturbances. 

In terms of Figure 1, we can now proceed to steps 2 and 4, which will consist in 

the empirical identification of the shocks that occurred in the Polish economy in 

the past. The goal of the analysis is to answer the following questions: 

 

i.    Has there been a need for shock absorbing instruments – i.e. was the 

degree of IS shock symmetry in Poland relative to the euro area rather 

low? 

ii.    Has the nominal exchange rate in fact acted as a shock absorber, a shock 

propagating instrument, or a source of shocks – i.e. was the nominal 

exchange rate mainly driven by (respectively) IS, LM or FM shocks? 

iii.    These are the questions that the following section will seek to answer
23

. 

 

4. THE EMPIRICAL ANALYSIS 

 

As underlined above, the goal of this section is to answer the empirical research 

questions of this paper. Section 4.1 introduces the econometric methodology 

                                                      
23 We also intend to find an answer to a third question, namely whether the hypothesis of endogeneity of optimum 

currency area criteria is valid (i.e. whether one should expect that after Poland’s adoption of the euro the degree of shock 

symmetry will increase; see step 3 in Figure 1); the results will be reported in a later version of this paper. 
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used. The empirical results are presented in Section 4.2, and conclusions are 

drawn in Section 4.3. 

 

4.1. ECONOMETRIC METHODOLOGY: SVAR MODELS 

 

The empirical analysis is based on a structural vector autoregressive (SVAR) 

model using the long-run identification scheme originally due to Blanchard and 

Quah (1989). After presenting the models in Section 4.1.1, we briefly review the 

results of previous analyses (Section 4.1.2). 

 

4.1.1. The SVAR model 

 

Suppose that a vector tx  is driven by the following vector moving average 

(VMA) process: 

ttt

i

t

i

ittttt zLzLzx
0

22110 ... ,     (27) 

 

where tnttt xxxx   2 1   ...     is a vector of endogenous variables, 

tmttt zzzz   2 1   ...     is a vector of exogenous components (such as a constant, 

a deterministic time trend, seasonal and other dummies, or other strictly 

exogenous variables), i  and  are parameter matrices, L  is the lag operator, 

L  is a lag polynomial, and tnttt   2 1   ...     is a vector of identically 

normally distributed, serially uncorrelated and mutually orthogonal disturbances, 

i.e.
24

: 

 

                                                      
24 The assumption that each of the disturbances has a unit variance is nothing more than a convenient normalisation. 
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tsEEE tsttt      0     I,     ,0 .            (28) 

 

It is therefore assumed that the endogenous variables are driven by past and 

present realizations of disturbances, the so-called structural or primitive shocks. 

Note that the elements of i  are impulse response coefficients, e.g. the series 

i  1 2  (elements in the second row and first column of the matrices i ) describe 

the dynamic response of the second endogenous variable to a one-unit shock of 

the first type after i  periods, i.e. the response of itx  2  (  ... ,1 ,0i ) to 1 1 t . 

To recover the impulse response functions (IRF) and identify the past structural 

shocks, one has to estimate and invert the following vector autoregression (VAR) 

representation of the process: 

 

ttttt

p

i

t

i

ittptpttt ezxLezxLezxxxx
1

2211 ... ,    (29) 

 

where i  and  are parameter matrices, L  is a lag polynomial, and 

tnttt eeee   2 1   ...     is a vector of normally distributed, serially uncorrelated 

disturbances that can be contemporaneously correlated with each other: 

 

 

tseeEeeEeE tsettt      0     ,

      

      

      

     ,0

2

32313

23

2

212

1312

2

1

.    (30) 

 

The VAR model described by equation 29 can be inverted if and only if it is 

stable, i.e. when the lag polynomial L  is invertible. In that case, we have: 
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ttttttt zeLLzeLLzeLx ......II 2

210

21

000

     
i

t

i
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t
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i
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tt

i

i zLeLzeL ,              (31) 

 

which finally leads to: 

 

tt

i

t

i

i

i

t

i

it zLeLzLeLx *

0

*

0

 ,             (32) 

 

where 
1

I LL  and  * LL  are lag polynomials, and i  as 

well as ii

*
 are parameter matrices (with I0 ). 

Comparing equations 32 and 27 above reveals that: 

 

tte 0 ,                  (33) 

 

and therefore 

 

1

00

1

00e .                (34) 

 

In other words, after estimating a VAR model described by equation 29 one can 

use equation 34 to convert the correlated disturbances, te , into the uncorrelated 

structural (primitive) disturbances, t  – or rather, to convert the VAR residuals, 

tê , into the estimated values of the structural shocks, t
ˆ . For that, one needs to 

impose 22 nn  identifying restrictions on the system (again, n  is the number 

of endogenous variables)
25

. 

                                                      
25 As 

0
 in equation 33 is a nn  matrix, one needs 

2n  parameters to convert the residuals from the estimated VAR 

model into the original shocks. 22 nn  parameters are given by the elements of 
e

ˆ  ( n  estimated variances and 
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In this paper, we focus on the four endogenous variables: the real output, ty , the 

real exchange rate, tq , the nominal exchange rate, te , and the price level, tp . In 

the theoretical analysis in Section 3 we assumed that the endogenous variables 

are driven by four different shock types: supply or AS, real demand or IS, 

nominal or monetary (LM), and financial market or FM shocks (respectively 

AS

t , 
IS

t , 
LM

t  and 
FM

t ); these are the structural (primitive) disturbance types 

that we are ultimately interested in. However, we cannot build a VAR model 

using all four variables and all four shock types: tq  is perfectly collinear with te  

and tp  so that one of these three variables must be dropped from the model, and 

one cannot identify four different disturbance types based on three-dimensional 

VAR models. 

A plausible solution of these problems is to build four different VAR systems: (i) 

two three-dimensional models, each using only one of the nominal variables as 

well as both real variables, with AS, IS and LM (but not FM) shocks; (ii) two 

four-dimensional models, employing all four shock types and based on both real 

variables, one of the nominal variables and a variable that captures financial 

market developments. The reasoning behind this composition of the VAR models 

is as follows: firstly, the structural shocks are identified (and indeed defined, see 

Section 3.2.1 above) based on their long-term impact, or the lack of thereof, on 

the four model variables: in the long run, AS shocks affect all variables, IS 

shocks affect all variables except ty , LM shocks only affect the nominal 

variables, and FM shocks have only temporary effects. Thus, to properly identify 

the first three shock types, we need both real variables and only one of the 

nominal variables in a VAR model. Secondly, in order to identify FM shocks, we 

need a fourth variable that is influenced by these shocks, one that reflects 

financial market volatility. 

To summarise, we use the following vectors of variables and shocks (see 

equation 27 above): 

 

i. model A,   with tttt pqyx          and   
LM

t

IS

t

AS

tt     , 

                                                                                                                                    

22 nn  estimated covariances of the VAR residuals). Thus, for the system to be just-identified, the missing 

22 nn  parameters have to be obtained by making further assumptions about the structural shocks. 
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ii. model B,   with tttt eqyx          and   
LM

t

IS

t

AS

tt     , 

iii. model C,   with ttttt fpqyx        and   FM

t

LM

t

IS

t

AS

tt       , 

iv. model D,   with ttttt feqyx        and   
FM

t

LM

t

IS

t

AS

tt       , 

 

where tf  is a financial market indicator. Note that the endogenous variables 

enter the models in first differences rather than in levels. This is because we 

assume, and will test this hypothesis later, that all endogenous variables are 

integrated of order 1, I(1), rather than stationary. 

As underlined before, in order to identify the structural disturbances based on 

VAR residuals, we need a set of 22 nn  restrictions, i.e. respectively three or 

six restrictions in the three- and four-dimensional case. The restrictions follow 

directly from the theoretical analysis in Section 3: 

 

i.    In models A and B: no long-term impact of LM shocks on ty  or tq  (two 

restrictions) and no long-term impact of IS shocks on ty  (one 

restriction). 

ii.    In models C and D: the same assumptions as in models A and B (three 

restrictions), and no long-term impact of FM shocks on ty , tq  or the 

nominal variable (three restrictions). 

 

As the variables in tx  are in differences and not in levels, the restrictions mean 

that in the long run, the cumulated impact of shocks on the differenced variables 

is zero: 

 

0
000 i
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y
             (35) 
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Technically, in the three-dimensional case making the assumptions 

formulated in equation 35 amounts to imposing the following restrictions on the 

sum of the matrices i  in equation 27: 

 

       

0       

0   0    
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 33 32 31
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0 i

iii

iii
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i

i ;              (37) 

 

in the four-dimensional case the respective sum of the matrices i  is also a 

lower triangle matrix. Note again that the coefficients in the matrices i  are 

impulse response coefficients, and so imposing our identification restrictions 

means imposing a certain shape on the IRF. 

 

4.1.2. Results of previous analyses á la Blanchard and Quah 

 

As already mentioned, the identification scheme employing long-term neutrality 

restrictions similar to the ones in this paper was first proposed by Blanchard and 

Quah (1989). They used a bivariate model with the differenced gross national 

product and the level of unemployment rate to decompose the GNP time series 

into a permanent and a transitory component, i.e. into past supply and demand 

shocks, assuming that demand shocks have no long-term impact on GNP but can 

permanently affect the unemployment rate. Bayoumi (1992) modified the model 

by replacing the rate of unemployment with the differenced GNP deflator
26

 and 

                                                      
26 There were several reasons for this modification: on the one hand, Blanchard and Quah (1989) assumed the rate of 

unemployment to be stationary, while it seemed non-stationary in many industrial countries; on the other hand, in their 

specification demand shocks could affect the unemployment rate in the long run, which contradicted the stationarity 

assumption (Bayoumi and Eichengreen 1999). Moreover, the reaction of the unemployment rate to a supply shock can 

differ depending on the specific type of supply shock (e.g. productivity shock versus a sudden drop in the labour force). 

Therefore, the rate of unemployment had to be replaced with another variable. 
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used it to analyse countries participating in the Exchange Rate Mechanism. 

Roughly at the same time, Bayoumi and Eichengreen (1992a; b) employed the 

modified model to analyse the symmetry of demand and supply shocks in the 

USA as well as the EC and EFTA countries. They concluded that the European 

Community was less of an optimum currency area than the USA and 

distinguished EC “core”, made up of Germany and its neighbours, and EC 

“periphery”, which was less suited to join a common currency area. 

As the VAR specification employing first differences of output and the price 

level as well as supply and demand shocks was in line with the standard AD/AS 

model, it soon became a standard way to analyse the desirability of monetary 

integration in Europe and other parts of the world. The early 1990s saw a first 

wave of such articles, most of which were concerned with the question whether 

or not the EC constituted an optimum currency area. The criterion was, like in the 

articles by Bayoumi and Eichengreen, the symmetry of shocks, but also the 

similarity of shock absorption processes (i.e. the shape of the impulse response 

functions) and the speed with which the endogenous variables reached their 

(new) equilibrium values after a shock. For example, Bayoumi and Taylor (1995) 

showed that in the 1980s, shock absorption was slower in industrial countries 

with flexible exchange rates than in ERM member countries, and that ERM 

membership did not increase shock symmetry, and Whitt Jr. (1995) demonstrated 

that correlation of demand shocks across countries in Europe was weak or 

negative. The conclusion from these and many other analyses was that the EC did 

not constitute an optimum currency area, but there was a “core” around Germany 

that could introduce a common currency without much strain. 

A second wave of articles on “shocking aspects” of the EMU – a formulation in 

the title of the article of Bayoumi and Eichengreen (1992a) that caught on
27

 – 

started in the late 1990s, when EU enlargement became an issue. Frenkel, Nickel 

and Schmidt (1999) were among the first to apply the SVAR methodology to 

would-be new EU member states from Central and Eastern Europe, and their 

conclusion was that joining the euro would involve significantly higher costs for 

these countries than for EU member states not participating in the euro or for 

EFTA countries. The results of later analyses were generally more optimistic 

with regard to euro area enlargement. For example, Babetskii (2004) concludes 

that the ten countries that were to join the EU in 2004 have become more and 

                                                      
27 See e.g. the titles of the articles by Frenkel, Nickel and Schmidt (1999) or by Vlaar (2004). 
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more synchronised with Germany and the euro area as a whole in terms of 

demand shocks (however, supply shocks were not becoming any more 

symmetric). Babetski, Boone and Maurel (2003) also show that the degree of 

shock symmetry in the would-be new EU member states relative to the euro area 

was similar to that in EC “periphery”, i.e. Ireland, Portugal and Spain, before 

their accession to the EC, which means that the former countries were not less 

suitable candidates for the EMU than the latter. Similar conclusions are drawn 

from the analysis of Gilson (2006); Süppel (2003), in turns, shows that shocks in 

Estonia, Latvia and Lithuania are rather poorly synchronised with those in 

Germany and the “old” EU member states. The symmetry of shocks in Poland 

versus the euro area will also be an issue analysed in Section 4.2 below. 

The bivariate SVAR model with output and prices has one obvious disadvantage 

when used as a tool for the analysis of currency area optimality: it does not 

account for the behaviour of the exchange rate. Therefore, Lastrapes (1992) 

proposed a SVAR model with the first differences of the nominal and the real 

exchange rate. The restriction used to identify two structural shock types, a 

nominal and a real one, is that the former do not affect the real exchange rate in 

the long run. The goal of the analysis of Lastrapes was to find out which of the 

two shock types was the main source of nominal and real exchange rate 

fluctuations in six large industrial countries, and he demonstrated that it was the 

real shocks. Lastrapes concludes that since the nominal exchange rate reacts to 

real shocks – i.e. changes in the fundamentals – then it can be regarded as a 

shock absorbing instrument. We will use the same approach when analysing the 

behaviour of the nominal zloty/euro exchange rate in Section 4.2.4. 

Many authors have followed in the footsteps of Lastrapes: Enders and Lee (1997) 

repeated his analysis for a slightly longer sample period and confirmed the 

results. Many others also found that real shocks are the driving force of nominal 

and real exchange rate fluctuations: Apergis and Karfakis (1996) confirmed this 

result for Greece against the currencies of major industrial countries, Chen and 

Wu (1997) for the US dollar exchange rates in Japan, Taiwan and South Korea, 

and Chowdhury (2004) for a group of emerging economies (Columbia, Malaysia, 

Chile, Uruguay, South Korea and Singapore). This latest result is an exception 

from the rule, though, as the general upshot of SVAR analyses is that the 

exchange rates in developing countries/emerging economies are driven by 

nominal shocks. 
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Clarida and Galí (1994) were the first authors who proposed a three-dimensional 

specification, one that is called model A in this paper (with output, the real 

exchange rate and the price level in first differences, see Section 4.1.2). They 

found that real exchange rate fluctuations are mainly the result of LM shocks in 

Germany and in Japan and of demand (AD) shocks in Canada and the United 

Kingdom. The results for Japan were later confirmed by Chadha and Prasad 

(1997) and those for the UK by Astley and Garratt (2000) and by Funke (2000). 

Several authors have tried models with a larger number of variables. For 

example, Hutchison and Walsh (1992) use a four-dimensional model with home 

output, foreign output, the M1 aggregate and oil price to analyse shocks in Japan 

versus the USA. Weber (1997) and Rogers (1999) estimate models with five 

variables – Weber with labour input, real output, real exchange rate, real money 

supply and the price level, and Rogers with real government expenditure, real 

output, real exchange rate, money multiplier and the real monetary base. 

Especially the latter analysis shows how specification sensitive such large models 

are, which results, to a large extent, from the large number of identifying 

restrictions necessary for the models to be just-identified (ten in the case of a 

model with five variables). 

With regard to the new EU member states, the results of SVAR analyses 

employing the nominal and/or the real exchange rate have not been clear-cut. 

Using the bivariate specification of Lastrapes, Kontolemis and Ross (2005) found 

that the real exchange rates against the euro were mainly driven by real shocks 

and the nominal rates by nominal shocks. The exceptions from this rule included 

Lithuania, where both the nominal and the real exchange rate was driven by 

nominal shocks, and Poland and Slovenia, where the fluctuations of both rates 

were due to real shocks. However, based on a three-dimensional specification 

like model B in this paper (with output, the real and the nominal exchange rate) 

they could show that in all countries except for Estonia, the real exchange rate 

was driven by IS shocks. The analysis of Rodríguez and Torres (2007), using 

model A, confirmed the important role of real disturbances for the real exchange 

rate movements in the Czech Republic and Hungary (IS shocks) and Poland (AS 

shocks). In contrast, Borghijs and Kuijs (2004), who used the same three-

dimensional model as Kontolemis and Ross (2005), demonstrated that the real 

exchange rate movements in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and 

Slovenia were due to LM shocks. Dibooglu and Kutan (2001), in turn, who used 
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a bivariate model with the real exchange rate and the price level, showed that the 

main source of real exchange rate fluctuations in Hungary were real shocks and 

in Poland nominal shocks. As one can easily see, the results are often 

contradictory, which may be a result of the rather short time series that are 

available for CEE countries. In any case, the results seem very sensitive to 

specification, which is why we pay so much attention to the specification issue in 

our empirical analysis. 

 

4.2. RESULTS 

 

In the following we will describe in detail the results of the empirical analysis. 

Section 4.2.1 discusses the data and the exact specification of the different VAR 

models estimated for Poland and for the euro area. Section 4.2.2 is concerned 

with the plausibility of the identification scheme, or the interpretability of the 

structural shocks identified with the help of our models. Section 4.2.3 assesses 

the symmetry of shocks in Poland relative to the euro area, and Section 4.2.4 

analyses the role of the flexible exchange rate in terms of output stabilisation. 

 

4.2.1. Data and model selection 

 

In this paper, we focus on the four endogenous variables: the real output, ty , the 

real exchange rate, tq , the price level, tp , and the nominal exchange rate, te . 

Ideally, the time series used in the empirical analysis as proxies for the first three 

variables should capture the entire output of the given economy as well as the 

nominal and real (relative to the rest of the world) price level of that output, i.e. 

the gross domestic product, the GDP deflator and the real exchange rate based on 

GDP deflators at home and abroad. However, our data base hardly allows for 

such a choice. On the one hand, the sample should cover a period in which no 

major regime shifts took place, but as recently as two decades ago Poland was a 

centrally planned economy, and so usable time series start around mid 1990s. On 

the other hand, the time series used in a VAR model –especially one that 
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employs long-run identification restrictions such as ours – should be as long as 

possible, so we should use monthly data. 

Thus, we are left with two proxies for output that are available on a monthly 

basis: industrial production (specifically, industrial production without 

construction, which we had to take for data availability reasons) and retail sales, 

which belong to the most important – and carefully observed by economists and 

policymakers – monthly indicators of economic activity. Regarding the price 

variable, we decided to take consumer price indexes (CPI for Poland and HICP 

for the euro area) as the monetary policy relevant price variable on the one hand 

and producer price indexes for the industry (without construction) as a measure 

of the price level of industrial production on the other hand. Because both 

monthly output measures are rather imperfect proxies for GDP, and because the 

results of SVAR analyses are usually specification sensitive (see the discussion 

in Section 4.1.2), for each of the models A to D and for each of the economies 

(Poland and the euro area) we estimated three different specifications: one with 

industrial production and PPI (specification I), one with retail sales and 

CPI/HICP (specification II), and one with industrial production and CPI/HICP 

(specification III). We thus base our analysis on as many as twelve different 

VAR models for each of the two economies; to make the analysis in Sections 

4.2.1 to 4.2.4 easier to follow, we put together all the models and specifications 

in Table 2 at the end of the present section. 

With regard to the zloty/euro exchange rate, two potential problems have 

emerged. Firstly, the euro was launched on 1
st
 January 1999, which raises the 

question as to how the exchange rate should be computed before that date. We 

experimented with a “synthetic euro”, i.e. calculated a GDP weighted average of 

the zloty exchange rates of the currencies that were subsequently replaced by the 

euro. However, the time series obtained turned out to be virtually the same as the 

exchange rate of the German mark, multiplied by the euro conversion rate
28

; this 

is certainly due to the fact that all euro area member states had participated in the 

ERM prior to euro adoption. In our analysis, we simply used the German mark 

exchange rate multiplied by the euro conversion rate. 

Secondly and more importantly, the zloty has been freely floating only since 

April 2000, so at first glance the exchange rate cannot be considered a stochastic 

                                                      
28 The correlation coefficient between the two differently computed zloty/euro exchange rates over the time period January 

1996 to December 1998 is equal to 0.999, and the correlation between their first differences is 0.997. 
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variable before that moment. However, as can easily be seen from Table 1 below, 

since mid 1995 the exchange rate of the zloty against the euro was, to a large 

extent, determined by market forces: until December 1998 the weight of the euro 

(i.e. German mark and French franc) in the reference basket was only 40 per 

cent, and the other currencies in the basket were floating against the euro. 

Moreover, the fluctuation band of the exchange rate was at least ±7 per cent 

starting from May 1995, and at the launch of the euro it had already been 

widened to ±12.5 per cent. Therefore, it is fair to assume that the zloty/euro 

exchange rate fluctuated in response to stochastic shocks and to use this variable 

in our model. The real exchange rate was computed according to equation 4 in 

Section 3.1.1, i.e. as a linear combination of the nominal exchange rate and the 

relevant price level (both in logs) in Poland relative to the euro area. 

 
Table 1: Exchange rate regime in Poland since 1991 
 

Date Exchange rate regime 
a
 

Target currency or 

currency basket 
b
 

Fluctuation band 

Oct. 1991 Crawling peg USD (45 %) 

DEM (35 %) 

GBP (10 %) 

FRF (5 %) 

CHF (5 %) 

0% 

Feb. 1995 

Crawling bands 

± 2% 

16.05.1995 ± 7% 

26.02.1998 ± 10% 

28.10.1998 
± 12,5% 

1.01.1999 EUR (55 %) 

USD (45 %) 25.03.1999 ± 15% 

12.04.2000 Free float   

 
 

 

a) Defined as in IMF (2005). 

b) CHF = Swiss franc, DEM = German mark, FRF = French franc, GBP = pound sterling. 

Source: National Bank of Poland and Babetskii (2004, p. 27). 

 

Finally, we took WIG20 for Poland and DAX30 for the euro area as financial 

market indicators. Importantly, a rise of the financial market index such as 

WIG20 can be interpreted as a fall, rather than rise, of the country‟s risk 

premium. This has to be bore in mind when analysing the impact of financial 

market shocks on the endogenous variables. Based on the daily time series of the 

nominal exchange rate and the financial market indicators, monthly averages 

were computed. 

Other issues relevant for the choice of the data base have been the following: (i) 

data availability, (ii) the necessity of ensuring comparability of time series 

between Poland and the euro area (also in terms of seasonal adjustment etc.; 
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ideally, the time series for both economies should come from the same source), 

(iii) the requirement that all time series should be integrated of order 1. 

All the above considerations have led us to choose a sample covering the time 

span from 1998:M2 to 2008:M2, i.e. 121 observations; because the times series 

of the PPI for Poland starts in 2000:M1, specification I uses 98 observations. The 

specific time series used are presented in Table A.1 in the Appendix. All time 

series were recalculated as indexes with base in January 1999 (start of EMU), 

and they enter the VAR models as first differences of logarithms of the 

respective indexes. Prior to estimation, augmented Dickey Fuller tests (see 

Dickey and Fuller 1979; 1981) confirmed that all time series are I(1); the results 

of these tests are not reported here to save space, but – like any other results – 

they are available from the author upon request. In only one case, that of the 

HICP for the euro area, tests pointed to a unit root or to I(2)-ness depending on 

the exact specification of the test equation; we believe that this finding is mainly 

due to the increase in the volatility of the series after the launch of the euro in 

1999. Still, we need to interpret any results derived with the help of 

specifications II and III, which use the HICP, with more caution than those 

derived from specification I, which uses the PPI. 

Turning to the specification of the VAR models, in most cases different lag 

length criteria pointed to different maximum lags (usually 1, 2 or 12). Therefore, 

we determined the lag length so that the VAR residuals are normal (or at least not 

skewed, which is a crucial assumption
29

), not serially correlated and 

homoskedastic
30

; in most cases, taking lags 1 and 2 as well as lag 12 turned out to 

be optimal. Regarding the deterministic components, we used a constant in each 

VAR model and – if it was significant in any of the equations – a linear time 

trend. Moreover, we employed dummy variables accounting for regime shifts 

such as those presented in Table 1 above, the start of EMU, the introduction of 

the euro notes and coins (January 2002), or the terrorist attack on the USA in 

September 2001 – again, only if they were significant in any of the equations. All 

VAR models are stable, i.e. all their roots lie inside the unit circle. Thus, all the 

necessary conditions for the use of the Blanchard and Quah identification scheme 

are satisfied. 

                                                      
29 Statistical inference based on a VAR model is sensitive to skewed residuals, but quite robust to residual excess kurtosis 

(see Juselius, 2006, p. 57-58). In most of our models, the residuals have excess kurtosis, but in none are they skewed. 

30 The residual were tested for normality with the help of the Jarque-Bera test (Jarque and Bera 1980; 1981; 1987), for 

serial correlation with the help of the Lagrange multiplier test (Breusch 1978 and Godfrey 1978) and for heteroskedasticity 

with the help of the White test (White 1980). 
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Table 2: Different specifications of the VAR models 
 
 

Model 
Vector of endogenous 

variables 

Time series 
a
 used in: 

Specification I: Specification II: Specification III: 

IP as output, 

PPI as price index; 

sample: 2000:M1-

2008:M2 

RS as output, 

CPI/HICP as price index; 

sample: 1998:M2-

2008:M2 

IP as output, 

CPI/HICP as price index; 

sample: 1998:M2-

2008:M2 

Model A  ttt pqy      

 Poland and the euro 

 area: 

 IP, RER-PPI, PPI 

 Poland: 
 RS, RER-CPI, CPI 

 The euro area: 
 RS, RER-HICP, HICP 

 Poland: 
 IP, RER-CPI, CPI 

 The euro area: 
 IP, RER-HICP, HICP 

Model B  ttt eqy      

 Poland and the euro 

 area: 

 IP, RER-PPI, NER 

 Poland: 
 RS, RER-CPI, NER 

 The euro area: 
 RS, RER-HICP, NER 

 Poland: 
 IP, RER-CPI, NER 

 The euro area: 
 IP, RER-HICP, NER 

Model C  tttt fpqy        

 Poland: 

 IP, RER-PPI, PPI, 

 WIG20 

 The euro area:  
 IP, RER-PPI, PPI, 

 DAX30 

 Poland: 
 RS, RER-CPI, CPI, 

 WIG20 

 The euro area: 
 RS, RER-HICP, HICP 

 DAX30 

 Poland: 
 IP, RER-CPI, CPI, 

 WIG20 

 The euro area: 
 IP, RER-HICP, HICP, 

 DAX30 

Model D  tttt feqy        

 Poland: 

 IP, RER-PPI, NER, 

 WIG20 

 The euro area: 
 IP, RER-PPI, NER, 

 DAX30 

 Poland: 
 RS, RER-CPI, NER, 

 WIG 20 

 The euro area: 
 RS, RER-HICP, NER, 

 DAX30 

 Poland: 
 IP, RER-CPI, NER, 

 WIG 20 

 The euro area: 
 IP, RER-HICP, NER, 

 DAX30 

 
 

 

a) IP = industrial production, RS = retail sales, CPI = consumer price index,                

PPI = producer price index, 

NER = nominal exchange rate, RER-p = real exchange rate deflated with price index p 

 

 

4.2.2. Plausibility of the identification scheme 

 

As a first step, we have conducted a simple plausibility test of the identification 

scheme, aimed at checking whether the four structural shock types “behave as 

they should” as compared with their definitions and the Dornbusch model. This 

can be done by scrutinising the shape of the impulse response functions, which 

are not reported here to save space (the twelve different models for each of the 

two economies have produced as many as 300 IRF); we summarise the results in 

Table 3 below. The table gives the empirically observed reactions of the 

endogenous variables to the structural shocks in different VAR models and 

compares them with the theoretically expected reactions based on the Dornbusch 

model (see the analysis in Section 3.3). 

As can be seen from the table, in the case of Poland the first and the third shock 

types generally cause reactions on the part of the endogenous variables that are 
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qualitatively very similar to those predicted by the Dornbusch model in the case 

of, respectively, AS and LM shocks
31

. With regard to the fourth structural shock 

type, in many cases the endogenous variables first change in the “wrong” 

direction immediately after the shock before bouncing back in the expected 

direction in the second or third period. Still, thinking of the frothy nature of 

financial markets, we believe that shocks originating in these markets can in fact 

lead to oscillatory responses of macroeconomic aggregates and that we can 

interpret the fourth disturbance type as an FM shock. 

The second structural shock type, however, causes responses that are just the 

opposite (in terms of sign) of those suggested by the theoretical model: instead of 

rising, output and prices fall in the short run (the latter also in the long run)
32

, and 

instead of falling, the nominal and the real exchange rate rise in the short and in 

the long run. Nevertheless, precisely because the wrong pattern repeats itself 

almost without exceptions, we can cautiously interpret the second structural 

shock type as an IS shock – just not a positive, but rather a negative one. Using 

this simple trick, we conclude that in the case of Poland, the structural shocks 

identified by our scheme can generally be regarded as supply, real demand, 

monetary and financial market disturbances. 

Turning to the IRF for the euro area, some differences can be observed relative to 

those for Poland in the case of the first and, to a certain extent, the second shock 

type. Firstly, in most specifications the first shock type causes real appreciation 

(i.e. fall in tq ) rather than depreciation both in the short and the long run. It is 

worth stressing that the same effect was also observed for the UK and Canada by 

Clarida and Galí (1994), who first proposed model A, and – importantly – for the 

euro area in several subsequent studies (see MacDonald, 1998). Secondly, the 

price level rises following the same shock type in specifications I and III (i.e. 

those that use industrial production as the output variable), whereas according to 

economic theory, a positive supply shock should depress the price level. Thirdly, 

in half of the model specifications which use the nominal exchange rate, nominal 

appreciation (i.e. fall in te ) instead of depreciation can be observed after this 

shock type. We believe that the last two effects are closely related to the perverse 

real exchange rate reaction to the supply shock. 

                                                      
31 The few interpretation difficulties are the following: firstly, in two of the three specifications of model A the price level 

rises in the long run after a supply shock, and secondly, real output first declines before rising again following a nominal 

shock in two specifications of models B, C and D. 

32 There are two exceptions: in model A the price level rises following this type of shock, and in specification I output falls 

and then rises. 
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The second disturbance type, similarly as in the case of Poland, causes reactions 

on the part of the real output, the real exchange rate and the price level that are in 

most cases opposite to those predicted by the Dornbusch model, with the 

difference that output rises in the first period after the shock before falling 

relative to its initial level
33

. The nominal exchange rate, however, appreciates 

following this type of shock in line with the theoretical model. Thus, the second 

shock type can be interpreted as a negative IS shock as in the Polish case, but one 

has to bear in mind the differential reaction of the nominal exchange rate. The 

responses of the endogenous variables to the third and fourth disturbance types 

are almost identical to those observed for Poland
34

 and so we conclude that these 

two shock types can be interpreted respectively as a nominal and a financial 

market shock. 

 
Table 3: Impact of shocks on model variables in the Dornbusch 
model and the VAR models 
 
 

 

 
ix  

a
 

Dornbusch 

model 
b
 

Empirical models for Poland Empirical models for the euro area 

A B C D A B C D 

SR LR SR LR SR LR SR LR SR LR SR LR SR LR SR LR SR LR 
ASy  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ASq  + + + + + + + + + + – 

3)
 – 

3)
 – 

3)
 – 

3)
 – 

3)
 – 

3)
 +

4)
 +

4)
 

ASp  – – –
 1)

 +
 6)

    – –   +
 5)

 +
 5)

   +
 5)

 +
 5)

   
ASe  + +   +

 8)
 +   +

 8)
 +   + 

6)
 + 

6)
   – 

1)
 – 

1)
 

ISy  + = –
 7)

 = –
 7)

 = –
 7)

 = –
 7)

 = +/–
9)

 = +/–
6)

 = +/–
9)

 = +/–
6)

 = 
ISq  – – + + + + + + + + + + + + + + + + 
ISp  + + + +   – –   + +   + – 

1)
   

ISe  – –   + +   + +   – –   – – 
LMy  + = + = –/+

2)
 = –/+

2)
 = –/+

2)
 = + 

6)
 = –/+

2)
 = +

7, 6)
 = –/+

2)
 = 

LMq  + = + = + = + = + = + 
7)

 = – = + 
4)

 = – = 
LMp  + + + +   + +   + +   + +   
LMe  + +   + +   + +   + +   + + 
FMy  + =     –/+ = –/+ =     –/+ = –/+ = 
FMq  – =     –

 7)
 = –/+

6)
 =     –

 1)
 = +/– = 

FMp  + or = =     +
10)

 =       + 
7)

 =   
FMe  – =       –/+

6)
 =       –/+ = 

 

 

 

a) Reaction of variable x to a (one standard deviation) shock of the type i . 
b) SR = short run, LR = long run; + stands for increase, – for decrease, = for lack of 

reaction; –/+ means that the value of the variable decreases first and then increases, and 

+/– that it increases first and then decreases. 

1) + in specification I; 2) + in specification II; 3) + in specification III; 4)– in specification I; 5) – 

in specification II; 6) – in specification III; 7) –/+ in specification I; 8) –/+ in specification II; 

9) –/+ in specification III;  10) +/– in specification I. 

 

                                                      
33 Another minor difference is that the price level also initially rises in model C for the euro area. 

34 An exception is the real appreciation following the second shock type in models B and D. 
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It is worth stressing that the most outstanding feature of the Dornbusch model – 

the overshooting – is reflected in all specifications and all models that use the 

nominal exchange rate (i.e. models B and D), and for both economies. As can be 

seen from Figure 2 below, following a monetary shock, the nominal exchange 

rate initially overshoots its new long-term (equilibrium) level before falling back 

again. The “nicest” shape of the IRF is observed in the case of specification I, 

where the exchange rate achieves its new long-term level relatively quickly; in 

the case of the other two specifications, there are two plateaus where the 

exchange rate remains unchanged for several months. Incidentally, this pattern 

repeats itself in the case of other variable-shock pairs – the IRF derived from 

specification I (with industrial production and PPI) look the most reliable. 

The further analysis will focus on the degree of demand shock symmetry, and the 

above-discussed results suggest that we can directly compare IS shocks from 

models A and C, which use the price level as the nominal variable. The results of 

the analysis derived from models B and D, which use the nominal exchange rate, 

should be interpreted more cautiously because of the differential nominal 

exchange rate effects. With regard to supply shocks, we need to carefully 

interpret any correlations because of the perverse real exchange rate and nominal 

variable effects. Finally, the comparison of LM and FM shocks in Poland and the 

euro area is straightforward. 
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Figure 2: Overshooting of the nominal exchange rate following an 
LM shock  
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4.2.3. Shock symmetry in Poland relative to the euro area 

 

Before discussing the symmetry of shocks between Poland and the euro area, we 

first need to check whether and to what extent the structural shock series are 

model specific, e.g. whether LM shocks in Poland identified in model A 

resemble those identified in model D, or whether IS shocks in the euro area 

identified with the help of specification I resemble those identified with the help 

of specification III (see again Table 2 at the end of Section 4.2.1 for an overview 

of models and specifications). This can be done through eyeballing or by means 

of correlation analysis. Table A.2 in the Appendix reports the simple correlation 

coefficients relating to the shock series computed with the help of different 

models (A, B, C and D) and specifications with regard to the proxies for output 

and prices (I, II, III). In the following, we assume that correlation coefficients 
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equal to or larger than 0.65 are “large” and point to high symmetry or 

comparability of shock series. 

The table shows that in the case of Poland, almost all correlations are 

significantly different from zero at the significance level of 0.01. Moreover, 

within each of the specifications I, II and III, the shocks of a given type are very 

robust to the choice of the model (A, B, C or D), with the exception of LM 

shocks identified with the help of specification I (see below). As far as supply 

shocks are concerned, these are also comparable across specifications I and III, 

which use the same output proxy, namely industrial production. Demand shocks, 

in turn, are comparable across specifications II and III, which use the same price 

indicator, namely the CPI for Poland and the HICP for the euro area, and similar 

conclusions can be formulated for LM disturbances. An important difference 

here, however, is the one mentioned above – the limited comparability across 

models with a different nominal variable (price level or nominal exchange rate) 

in specification I. One can interpret the results with regard to LM shocks in the 

following way: those that are identified with the help of models B and D are 

“exchange rate specific” monetary shocks, and those identified with the help of 

models A and C are “price level specific” monetary shocks. Finally, FM 

disturbances are comparable across all models and specifications. 

In the case of the euro area, many correlations are insignificantly different from 

zero and so the degree of shock comparability across models and specifications is 

lower; the general pattern is similar to that observed for the Polish case, though. 

The differences are the following: firstly, demand shocks are comparable across 

models with the same nominal variable, i.e. models A and C or B and D, 

irrespective of the specification (specification I is an exception in that shocks 

from all four models are highly correlated with each other), and secondly, the 

same holds for LM shocks (except for model pairs that involve specification I, 

where the correlation is significant, but not very strong). 

These observations lead us to the following conclusions as to which shock series 

for Poland are comparable with those for the euro area: 

 

i.    AS shocks from models within one specification as well as models that 

use the same proxy for output (industrial production), i.e. specifications I 

and III; 
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ii.    IS shocks from all models based on specification I as well as models 

with the same nominal variable (A and C versus B and D) across 

specifications II and III; 

iii.    LM shocks from models using the same nominal variable for each single 

specification as well as across specifications II and III; 

iv.   FM shocks from all four-dimensional models without restriction. 

 

The issue we now turn to is the degree of shock symmetry between Poland and 

the euro area throughout the sample period. The theoretical analysis in Section 3 

has shown that the nominal exchange rate can play the role of a stabilising 

instrument when asymmetric IS disturbances occur. Thus, if IS shocks in the two 

economies have been symmetric, then there has been no need for stabilising 

instruments such as the flexible exchange rate, and vice versa. The symmetry of 

shocks can again be assessed based on simple correlation coefficients, which are 

presented in Table 4 below. Bearing in mind the above results regarding the 

comparability of shock series across models and specifications, we only analyse a 

given pair of shock series when it makes sense. Moreover, the results obtained in 

Section 4.2.2 suggest that we should cautiously interpret the correlations of 

demand shocks from models B and D, i.e. those that use the nominal exchange 

rate, due to the differential exchange rate response to such shocks. 

 
Table 4: Symmetry of demand shocks in Poland relative to the euro 
area 
 

Correlation of the IS shocks identified by different models between Poland and the euro area 
a
 

Model 
A I 

euro area 

B I  

euro area 

C I  

euro area 

D I  

euro area 
     

A I PL  –0.82***  –0.72***  –0.80***  –0.76***      

B I PL  –0.74***  –0.84***  –0.70***  –0.86***      

C I PL  –0.85***  –0.74***  –0.84***  –0.79***      

D I PL  –0.70***  –0.81***  –0.66***  –0.85***      

Model 
A II  

euro area 

C II  

euro area 

A III  

euro area 

C III  

euro area 
Model 

B II  

euro area 

D II  

euro area 

B III  

euro area 

D III  

euro area 

A II PL   –0.61***   –0.63***  –0.59***  –0.58*** B II PL  –0.67***  –0.80***  –0.73***  –0.73*** 

C II PL  –0.45***   –0.47***  –0.45***  –0.44*** D II PL  –0.72***  –0.85***  –0.77***  –0.78*** 

A III PL  –0.47***   –0.50***  –0.45***  –0.45*** B III PL  –0.78***  –0.88***  –0.87***  –0.83*** 

C III PL  –0.43***   –0.44***  –0.41***  –0.39*** D III PL  –0.78***  –0.86***  –0.87***  –0.82*** 

 
 

a) Correlation coefficient is different from 0 at the significance level: *** = 0.01, 

** = 0.05, * = 0.10. Specification I: 98 observations (sample: 2000:M1-2008:M2); 

specifications II and III: 121 observations (1998:M2-2008:M2). 

 

As can be seen from the table, the results suggest that Poland was hit by demand 

disturbances that were largely asymmetric relative to the euro area: all the 
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relevant correlation coefficients are significantly negative (at the significance 

level 0.01) and most of them are high in absolute value, irrespective of the 

nominal variable used in the given model. Moreover, we have looked at pairs of 

shock series which we consider non-comparable (they are not reported here) and 

the same pattern has again been revealed – none of the coefficients is positive, 

although many are lower in absolute value then those in Table 4 and several are 

on the border of significance. Thus, we conclude that over the sample period, 

stabilising instruments such as the flexible nominal exchange rate have been 

called for. 

As an additional exercise, we also computed the correlations for the three other 

shock types; the results are given in Tables A.3 to A.5 in the Appendix. Table 

A.3 shows that AS shocks in Poland relative to the euro area have generally not 

been symmetric either. The only significant correlations refer to the shock series 

identified with the help of specification III (with industrial production and 

CPI/HICP) for Poland and specification I (with industrial production and PPI) for 

the euro area; they are in the range between 0.2 and 0.3. This finding might be 

related to the differential reaction of the real exchange rate to IS shocks in Poland 

and the euro area, which was discussed in Section 4.2.2, but if it is not, then it 

should be regarded as rather unsatisfactory in the context of Poland‟s future euro 

adoption because it means that stochastic changes in the potential output level 

have not been symmetric in the two economies.  

With regard to the LM shocks, the “exchange rate specific” disturbances (those 

identified in models B and D, using the nominal exchange rate) are generally 

strongly correlated, which means that the nominal exchange rate is driven by 

similar shocks in both economies. The “price level specific” LM shocks (i.e. 

those identified in models A and C, using the price level), in turn, are generally 

uncorrelated. An important exception is specification I, which – unlike the other 

two specifications – uses the PPI as the price index; in this case, the correlation 

of LM shocks is relatively strong. These results could be interpreted as a sign of 

large underlying differences in the development of consumer prices and rather 

insignificant differences in the development of producer prices. Finally, FM 

shocks are symmetric to a certain degree, with correlation coefficients in the 

range between 0.3 and 0.5, which can be viewed as a reflection of relatively close 

alignment of the Polish asset markets with those in the euro area. 
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4.2.4. The stabilising role of the flexible exchange rate 

 

As discussed in Section 4.1.2, empirical analyses seeking to assess the stabilising 

role of the nominal exchange rate usually focus on the sources of fluctuations of 

nominal and real exchange rates. Incidentally, under floating the two exchange 

rates are closely aligned, with a correlation coefficient near unity
35

, so it does not 

really matter whether one analyses the sources of nominal or real exchange rate 

movements. Generally, it is assumed that if IS shocks constitute the main source 

of (nominal and real) exchange rate variability, then the freely floating exchange 

rate is a shock absorber. Conversely, if exchange rate movements are mainly the 

result of LM shocks, then it is concluded that the nominal exchange rate 

propagates monetary shocks on to the real economy. The same approach also 

results from the theoretical analysis in Section 3. In the case of our models, it 

should be added that if exchange rate movements are dominated by financial 

market disturbances, then the nominal exchange rate should be viewed as a 

source of shocks. Finally, if supply disturbances are the main source of exchange 

rate variability, the conclusion is not clear-cut (see the discussion in Section 

3.3.1). However, empirical analyses typically show that this type of shocks 

almost never dominates real exchange rate movements – this result is “something 

of a stylised fact in the literature on the economics of real exchange rates” 

(MacDonald, 1998, p. 38). 

The sources of nominal and real exchange rate movements can be assessed by 

means of forecast error variance decomposition (FEVD). Table 5 below shows 

the results for Poland – the percentage of the forecast error variance (FEV) of the 

real and the nominal rate at different forecast horizons that is attributable to each 

of the four structural shock types. For each model, the dominant shock is in bold 

type. 

                                                      
35 See MacDonald (1998) or Mussa (1986), which is among the first and most influential articles discussing the empirically 

observable close alignment of nominal and real exchange rates under floating. 
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Table 5: Sources of real and nominal exchange rate fluctuations in 
Poland 
 

      FEVD of the real exchange rate (contribution of different shock types to FEV in per cent) 

Specification I  (IP as output, PPI as price index) 

 Model A Model B Model C Model D 

k 
a
 AS IS LM AS IS LM AS IS LM FM AS IS LM FM 

1 

2 

3 

6 

12 

36 

19.5 

23.0 

24.5 

24.8 

24.8 

24.8 

75.8 

73.0 

70.7 

69.6 

69.6 

69.6 

4.8 

4.0 

4.9 

5.6 

5.6 

5.6 

15.4 

17.8 

19.9 

20.6 

20.6 

20.6 

68.7 

69.0 

66.6 

63.6 

63.6 

63.6 

15.9 

13.2 

13.5 

15.8 

15.8 

15.8 

13.5 

16.9 

18.0 

18.3 

18.3 

18.3 

82.0 

79.4 

76.9 

75.9 

75.9 

75.9 

3.2 

2.7 

2.9 

3.6 

3.6 

3.6 

1.3 

1.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

22.3 

24.8 

25.7 

26.2 

26.2 

26.2 

60.6 

61.0 

58.6 

55.9 

55.9 

55.9 

15.3 

12.8 

12.7 

14.9 

14.9 

14.9 

1.7 

1.4 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

Specification II (RS as output, CPI/HICP as price index) 

 Model A Model B Model C Model D 

k 
a
 AS IS LM AS IS LM AS IS LM FM AS IS LM FM 

1 

2 

3 

6 

12 

36 

1.6 

2.7 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

50.5 

51.0 

48.3 

46.8 

46.8 

44.9 

47.9 

46.2 

47.7 

49.1 

49.2 

51.1 

0.0 

1.2 

3.7 

3.8 

3.8 

5.1 

26.4 

27.3 

26.5 

25.8 

25.8 

25.2 

73.6 

71.5 

69.9 

70.4 

70.4 

69.7 

0.0 

0.3 

2.4 

2.7 

2.7 

2.6 

39.5 

41.6 

40.4 

39.6 

39.6 

38.4 

56.4 

54.4 

52.9 

53.2 

53.2 

54.6 

4.1 

3.7 

4.3 

4.5 

4.5 

4.4 

0.2 

1.0 

4.2 

4.5 

4.5 

5.2 

23.5 

24.7 

23.9 

23.3 

23.3 

23.7 

74.9 

73.0 

69.9 

70.0 

70.0 

69.1 

1.4 

1.3 

2.0 

2.3 

2.3 

2.1 

Specification III (IP as output, CPI/HICP as price index) 

 Model A Model B Model C Model D 

k 
a
 AS IS LM AS IS LM AS IS LM FM AS IS LM FM 

1 

2 

3 

6 

12 

36 

23.5 

26.6 

25.7 

25.3 

25.4 

24.5 

33.2 

32.4 

33.0 

32.0 

31.9 

31.2 

43.3 

41.0 

41.3 

42.7 

42.7 

44.3 

22.3 

25.0 

24.9 

25.1 

25.1 

23.6 

17.1 

18.6 

21.6 

21.3 

21.3 

22.6 

60.6 

56.4 

53.5 

53.6 

53.6 

53.8 

22.9 

26.4 

24.8 

24.2 

24.2 

23.4 

26.9 

26.2 

28.0 

27.4 

27.4 

27.0 

47.0 

44.6 

44.1 

45.3 

45.4 

46.7 

3.2 

2.8 

3.1 

3.0 

3.0 

2.9 

25.5 

28.3 

27.5 

27.6 

27.6 

26.1 

14.6 

16.2 

20.0 

19.8 

19.8 

21.5 

56.4 

52.5 

48.9 

49.1 

49.1 

49.1 

3.4 

3.0 

3.6 

3.5 

3.5 

3.3 

  FEVD of the nominal exchange rate (contribution of different shock types to FEV in per cent) 

 Specification I  (IP as output, 

PPI as price index) 

Specification II (RS as output, 

CPI/HICP as price index) 

 Model B Model D Model B Model D 

k 
a
 AS IS LM AS IS LM FM AS IS LM AS IS LM FM 

1 

2 

3 

6 

12 

36 

18.5 

22.2 

23.2 

23.6 

23.6 

23.6 

51.6 

52.0 

51.3 

50.4 

50.4 

50.4 

29.9 

25.8 

25.5 

26.1 

26.1 

26.1 

25.9 

29.7 

29.7 

29.8 

29.8 

29.8 

43.7 

44.1 

43.3 

42.6 

42.6 

42.6 

28.6 

24.7 

24.0 

24.5 

24.5 

24.5 

1.8 

1.5 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

0.8 

1.5 

4.2 

4.3 

4.3 

4.9 

14.5 

16.3 

15.9 

15.4 

15.4 

15.5 

84.7 

82.2 

79.9 

80.3 

80.3 

79.6 

1.6 

2.1 

5.4 

5.6 

5.6 

5.9 

11.3 

13.2 

13.0 

12.6 

12.6 

13.4 

85.7 

83.5 

79.9 

79.7 

79.7 

78.8 

1.3 

1.2 

1.7 

2.0 

2.1 

2.0 

 Specification III (IP as output, 

CPI/HICP as price index) 

 

 Model B Model D   

k 
a
 AS IS LM AS IS LM FM        

1 

2 

3 

6 

12 

36 

21.6 

25.3 

25.0 

25.3 

25.3 

24.5 

6.0 

8.0 

11.3 

11.3 

11.3 

12.3 

72.4 

66.8 

63.7 

63.4 

63.4 

63.2 

25.3 

29.2 

28.4 

28.6 

28.6 

27.8 

4.6 

6.4 

10.3 

10.4 

10.4 

11.5 

67.3 

61.8 

58.3 

58.1 

58.1 

57.9 

2.8 

2.5 

3.0 

2.9 

2.9 

2.9 

       

 
 

a) k = forecast horizon (number of months). 
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The table shows that, firstly, within each specification both the real and the 

nominal exchange rate are driven by the same shock type, which is in line with 

most empirical analyses. Secondly and more importantly, there are remarkable 

differences between the results based on specification I on the one hand and 

specifications II and III on the other. In specification I, which uses industrial 

production as a proxy for output and PPI as a price indicator, both the real and 

the nominal exchange rate fluctuates mainly in response to demand shocks. This 

points to the conclusion that the nominal exchange rate has been a shock 

absorber over the sample period. In specifications II and II, in contrast, LM 

shocks have been the dominant source of volatility of both the real and the 

nominal exchange rate. This means that in terms of output stabilisation, the 

flexible nominal zloty/euro exchange rate has done more harm than good to the 

Polish economy during the last ten years. We will discuss the possible reasons 

behind this contradiction of results in more detail in Section 4.3 below. 

A closer look at Table 5 reveals some other interesting results. Firstly, the 

contribution of financial market shocks to the volatility of both exchange rates is 

almost zero regardless of the model and specification and so we can conclude 

that exchange rate flexibility has not been the source of shocks. Secondly, in 

models that use the nominal exchange rate (B and D) the contribution of LM 

shocks is generally larger than in models using the price level. In other words, 

“exchange rate specific” monetary disturbances are of greater importance for 

nominal and real exchange rate fluctuations than “price specific” disturbances, 

which is hardly surprising.  

Finally, regardless of which of the disturbance types is the dominant one, AS 

shocks also play a significant role in those specifications that use industrial 

production rather than retail sales. We believe that in the case of specification I, 

this finding strengthens the conclusion that the zloty/euro exchange rate has high 

shock absorbing capacity – not only are real demand shocks dominant, but real 

supply shocks also play a non-negligible role for exchange rate movements so 

that nominal disturbances are of little importance. However, as underlined above, 

most empirical analyses of the sources of real exchange rate volatility fail to find 

any significant contribution of AS shocks. Therefore, one might also regard this 

finding as a signal that results derived from specification I should perhaps not be 

trusted, as they differ from “something of a stylised fact”. In the next subsection 

we will try to assess these and the other findings of the empirical analysis. 
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4.3. CONCLUSIONS FROM THE EMPIRICAL ANALYSIS 

 

The analysis in Section 4.2.3 has shown that over the last decade, demand shocks 

in Poland relative to the euro area have generally been asymmetric and so 

stabilising instruments have been called for; in terms of Figure 1 in Section 2.3, 

this is conclusion 2a. The next step should consist in an empirical analysis of the 

endogeneity of optimum currency areas – whether or not one should expect an 

increase in shock symmetry after Poland‟s adoption of the common currency. 

Probably the best benchmark in this respect is Slovenia, another former centrally 

planned economy which joined the euro in January 2007. However, the 

Slovenian tolar had not been freely floating prior to the country‟s ERM II 

accession, so the comparison with Poland is not straightforward. More 

importantly, one would have to wait for several years before the relevant time 

series of sufficient length become available, and thus we should draw on the 

experience of those countries that initially formed the euro area (plus Greece, 

which joined the euro in January 2001). Specifically, VAR models such as those 

estimated for Poland versus the euro area should be specified for single euro 

member countries and the euro are as a whole, for the same current period (i.e. 

1998:M2 to 2008:M2) on the one hand and an earlier period of similar length 

which was prior to euro adoption (e.g. 1988:M1 to 1998:M1). Then, the shock 

correlation over the two sample periods should be compared. We intend to 

conduct such an analysis and report the results in a later version of this paper. 

As argued in Section 2.3, because Poland is to choose the optimal timing of the 

euro adoption, regardless of the results of the “endogeneity analysis”, the 

question remains valid whether or not the flexible exchange rate has acted as a 

shock absorber. The analysis in Section 4.2.4 has been rather inconclusive, 

though: based on specification I (with industrial production and PPI), we can 

conclude that the exchange rate has been a stabilising instrument and based on 

the other two specifications (with retail sales or industrial production and 

CPI/HICP) that it has propagated monetary shocks on to the real economy; in any 

case, it has not been the source of shocks. 

Now, the question arises which of the conclusions should be viewed as the 

“right” one. There can be, essentially, two different approaches to this question. 

Firstly, one can dismiss the analysis on the grounds that it has failed to establish a 

robust result. Secondly, one can try to identify the factors that have led to the 
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differential results and formulate policy implications based on this information; 

this is the approach that we follow. Specifically, we have seen that the crucial 

difference between specification I on the one hand and specifications II and III 

on the other hand is that the former uses the PPI, whereas the latter the CPI/HICP 

as a price indicator. There are several reasons why we believe that results based 

on specification I are more reliable than those derived from the other 

specifications. 

Firstly, as mentioned in Section 4.2.1, augmented Dickey Fuller tests of the HICP 

series for the euro area have pointed either to a unit root or to I(2)-ness 

depending on the specification of the test equation, whereas the PPI is in any case 

I(1). Therefore, as we stressed there, one should interpret results derived from 

specifications II and III with more caution than those derived from specification 

I. Secondly, only in specification I is the price indicator directly related to the 

proxy for output: both the volume index of industrial production and the PPI that 

we have used refer to the industrial sector without construction (see Table A.1 in 

the Appendix). Thirdly, in the case of specification I the sample starts later (in 

2000:M1) and so there are fewer structural breaks in the series; especially the 

launch of the euro in January 1999 is outside the sample. The fourth reason is the 

fact that, as shown in Section 4.2.3 (see Table A.2 in the Appendix), the demand 

shock series derived from specification I were insensitive to the choice of the 

nominal variable, whereas in the other two specifications they were only 

comparable across models A and C on the one hand and models B and D on the 

other; this is, in our view, a signal of greater robustness of specification I. 

Finally, as underlined in Section 4.2.2 (see Figure 2), the IRF derived from 

specification I look the most reliable. 

Obviously, there are also reasons to believe that specification I should not be 

fully trusted, e.g. the fact that it points to a significant role of supply shocks for 

nominal and real exchange rate movements (see Table 5 in Section 4.2.4), which 

is a rather unusual result in the empirical literature (although not extremely 

unusual; see e.g. the findings of Chadha and Prasad 1997 for Japan and Wang 

2004 for China). Secondly, the shorter sample period might be viewed as an 

argument against the reliability of this specification, even though it means fewer 

structural breaks, because SVAR analyses using long-run identification 

restrictions should use long sample periods. Thirdly, our analysis uses monthly 

data which are usually more volatile than quarterly data. Correspondingly, as 
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shown for example by Fidrmuc and Korhonen (2006) in a meta analysis of the 

business cycle correlation between the euro area and the Central and Eastern 

European converging economies, the degree of shock symmetry can be expected 

to be lower than would be the case if we used quarterly data. All in all, however, 

we believe that the nominal exchange rate has been more of a stabilising than a 

destabilising instrument, although we admit that it is important to conduct further 

sensitivity analyses, which we also intend to do in the future. 

At this point, one further remark is due with regard to the shock absorbing 

capacity of the zloty/euro exchange rate. Specifically, it is worth noting that early 

SVAR analyses focusing on this issue generally led to the conclusion that the 

flexible exchange rate of the zloty is a shock propagating mechanism (see e.g. 

Dibooglu and Kutan 2001, or Borghijs and Kuijs 2004). The general upshot of 

later analyses, in contrast, is that the exchange rate plays a stabilizing rather than 

a destabilising role (see e.g. Kontolemis and Ross 2005, or Rodríguez and Torres 

2007). Barring the possibility that this observation is coincidental, we believe 

that it might reflect some structural changes in the Polish economy that took 

place in the early 2000s. As underlined in Section 4.1.2, most SVAR analyses 

show that the exchange rates of emerging economies are driven by nominal 

rather than real shocks, and the reverse holds for developed countries. Thus, the 

“changeover of results” regarding the zloty exchange rate might perhaps be 

interpreted as a reflection of Poland‟s gradual transition towards a developed 

country, a process that arguably accelerated after the accession to the EU. 

 

5. SUMMARY AND POLICY IMPLICATIONS 

 

The goal of this paper has been to assess the role of the flexible nominal 

zloty/euro exchange rate in terms of output stabilisation in the face of asymmetric 

(country specific) shocks. The theoretical analysis, based on the overshooting 

model of Dornbusch (1976), has shown that the flexible exchange rate can only 

act as a shock absorbing instrument when asymmetric demand shocks occur. In 

contrast, it propagates monetary disturbances on to the real economy and is a 

source of shocks in the face of financial market disturbances. In the empirical 

analysis we have used four different SVAR models, each with three different 

specifications of the output and price variables, with long-run identification 
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restrictions á la Blanchard and Quah (1989). The analysis have shown, firstly, 

that demand shocks in Poland relative to the euro area have largely been 

asymmetric and, secondly, that the flexible exchange rate of the Polish zloty 

against the euro has, to some extent, acted as a shock absorbing instrument. Thus, 

a tentative conclusion is that, unless shocks in Poland become more symmetric 

relative to the euro area, one might expect an initial increase in output volatility 

after the adoption of the euro. 

Before formulating any policy implications based on these findings, we first need 

to stress that the present paper is based on a single theoretical model and just one 

empirical methodology; it might be that other theoretical or empirical models 

lead to different conclusions with regard to the shock absorbing capacity of the 

nominal exchange rate. Besides, the empirical results should be interpreted with 

caution because the available time series are relatively short. Moreover, in this 

paper we have looked at stability costs exclusively in terms of real output; for 

economic agents, other variables – e.g. the rate of unemployment or the level of 

consumer prices – are of interest too. Finally, the results of our empirical analysis 

suggest that the real output in Poland is mainly driven by supply shocks
36

 and not 

real demand shocks, which are the dominant source of exchange rate movements. 

One might thus argue that the flexible zloty/euro exchange rate can only reduce 

output volatility to limited extent, i.e. to the extent that output moves in response 

to (asymmetric) IS shocks. While admitting these limitations of our theoretical 

and empirical analysis, we conclude that the policy implication of our results is 

that Poland should not be overly hasty as far as the introduction of the euro is 

concerned. 

It is important to stress, however, that the costs of euro adoption in terms of 

macroeconomic stability need not be large if other shock absorbing mechanisms 

than the flexible exchange rate (such as inter-regional and inter-occupational 

labour mobility, price and wage flexibility etc.) are at work. Therefore, the 

necessity of analysing the traditional criteria of optimum currency areas, which is 

beyond the scope of this paper, must be stressed. Moreover, it is also necessary to 

analyse the expected benefits of euro adoption. The reason is that even though 

the costs and benefits are not directly comparable (see the discussion in Section 

2.1), it might be that the associated increase in microeconomic efficiency will be 

so large as to dramatically increase the growth of potential output and thus 

                                                      
36 Based on the forecast error variance decomposition of the change in the real output; the results are available from the 

author upon request. 
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agents‟ welfare. In such a case, the negative effect of the simultaneous increase 

in output volatility might be comparatively small.  
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APPENDIX 

 
Table A.1: Data description 
 

Time series 
Name and code in 

Datastream 
Start date Unit Adjustment Source 

Data for Poland 

Industrial production Industrial production 

excluding 

construction, 

POESCDE1G 

1995:M1 Index 

(2000=100) 

Volume index, 

seasonally 

adjusted 

Eurostat 

Retail sales Retail sales: deflated 

turnover – total, 

POESRSTTG 

1995:M1 Index 

(2000=100) 

Volume index, 

seasonally 

adjusted 

Eurostat 

CPI CPI – all items, 

POCONPRCF 

1971:M1 Index 

(1998=100) 

Price index, not 

seasonally 

adjusted 

Thomson Financial 

and Central 

Statistical Office of 

Poland 

PPI PPI: industry 

(excluding 

construction), 

POESPPIIF 

2000:M1 Index 

(2000=100) 

Price index, not 

seasonally 

adjusted 

Eurostat 

Nominal exchange rate  1
st
 Jan., 

1993 

EUR/PLN 

(DEM/PLN 

until 

1998:M12) 

Monthly averages National Bank of 

Poland 

WIG20 Warsaw General 

Index 20, 

POLWG20 

18
th

 Apr., 

1994 

Index Monthly averages Warsaw Stock 

Exchange 

Data for the euro area (euro 12 countries – aggregate) 

Industrial production Industrial production 

excluding 

construction, 

EAESCDE1G 

1990:M1 Index 

(2000=100) 

Volume index, 

seasonally 

adjusted 

Eurostat 

Retail sales Retail sales: deflated 

turnover – total, 

EAESRSTTG 

1995:M1 Index 

(2000=100) 

Volume index, 

seasonally 

adjusted 

Eurostat 

HICP CPI – all items 

(harmonised), 

EAESHARMF 

1996:M1 Index 

(2005=100) 

Price index, not 

seasonally 

adjusted 

Eurostat 

PPI PPI: industry 

(excluding 

construction), 

EAESPPIIF 

1981:M1 Index 

(2000=100) 

Price index, not 

seasonally 

adjusted 

Eurostat 

Nominal exchange rate  1
st
 Jan., 

1993 

PLN/EUR 

(PLN/DEM 

until 

1998:M12) 

Monthly averages National Bank of 

Poland 

DAX30 DAX 30 Performance, 

DAXINDX 

31
st
 Dec., 

1964 

Index Monthly averages Deutsche Börse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI THE FLEXIBLE EXCHANGE RATE AS A STABILISING INSTRUMENT: THE CASE OF POLAND 

 358 

 
Table A.2: Specification sensitivity of the structural shock times 
series 
 

Correlation of the structural shocks identified with the help of different models (A, B, C, D) 

and different variable specifications (I, II, II) for Poland and the euro area 
a
 

AS shocks in Poland 

 B I C I D I A II B II C II D II A III B III C III D III 

A I  0.96***  0.95***  0.91***  0.34***  0.27***  0.30***  0.26**  0.84***  0.85***  0.79***  0.80*** 

B I   0.95***  0.94***  0.34***  0.27***  0.28***  0.24**  0.85***  0.87***  0.80***  0.82*** 

C I    0.95***  0.32***  0.27***  0.37***  0.33***  0.83***  0.85***  0.83***  0.85*** 

D I     0.30***  0.24**  0.34***  0.29***  0.80***  0.82***  0.84***  0.86*** 

A II      0.93***  0.85***  0.85***  0.37***  0.30***  0.34***  0.26*** 

B II       0.80***  0.90***  0.32***  0.25***  0.30***  0.21** 

C II        0.93***  0.28***  0.24***  0.36***  0.27*** 

D II         0.27***  0.22**  0.34***  0.25*** 

A III          0.98***  0.94***  0.93*** 

B III           0.92***  0.94*** 

C III            0.97*** 

IS shocks in Poland 

 B I C I D I A II B II C II D II A III B III C III D III 

A I  0.87***  0.99***  0.85***  0.45***  0.31***  0.33***  0.26**  0.52***  0.26***  0.51***  0.23** 

B I   0.87***  0.99***  0.35***  0.25**  0.26***  0.22**  0.37***  0.24**  0.36***  0.23** 

C I    0.85***  0.45***  0.30***  0.35***  0.24**  0.49***  0.24**  0.49***  0.22** 

D I     0.31***  0.23**  0.23**  0.18*  0.35***  0.23**  0.36***  0.23** 

A II      0.87***  0.92***  0.85***  0.82***  0.68***  0.78***  0.66*** 

B II       0.81***  0.98***  0.67***  0.80***  0.65***  0.78*** 

C II        0.78***  0.77***  0.68***  0.78***  0.69*** 

D II         0.70***  0.85***  0.65***  0.82*** 

A III          0.79***  0.96***  0.74*** 

B III           0.76***  0.97*** 

C III            0.77*** 

LM shocks in Poland 

 B I C I D I A II B II C II D II A III B III C III D III 

A I  0.47***  0.93***  0.46***  0.26**  0.33***  0.29***  0.33***  0.30***  0.34***  0.31***  0.32*** 

B I   0.44***  0.99***  0.38***  0.47***  0.42***  0.50***  0.49***  0.61***  0.50***  0.61*** 

C I    0.44***  0.24**  0.28***  0.26**  0.26**  0.29***  0.33***  0.31***  0.32*** 

D I     0.37***  0.45***  0.41***  0.49***  0.50***  0.62***  0.51***  0.63*** 

A II      0.88***  0.96***  0.84***  0.86***  0.73***  0.85***  0.69*** 

B II       0.88***  0.96***  0.73***  0.81***  0.73***  0.76*** 

C II        0.90***  0.85***  0.76***  0.87***  0.74*** 

D II         0.74***  0.82***  0.73***  0.80*** 

A III          0.87***  0.98***  0.85*** 

B III           0.87***  0.98*** 

C III            0.87*** 

FM shocks in Poland 

   D I   C II D II   C III D III 

C I    0.93***    0.73***  0.74***    0.86***  0.85*** 

D I       0.71***  0.71***    0.84***  0.86*** 

C II        0.90***    0.84***  0.82*** 

D II           0.82***  0.83*** 

C III            0.97*** 
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Table A.2 continued 
 

AS shocks in the euro area 

 B I C I D I A II B II C II D II A III B III C III D III 

A I  0.97***  0.84***  0.86***  0.17  0.12  0.09  0.11  0.91***  0.90***  0.78***  0.75*** 

B I   0.82***  0.86***  0.18*  0.15  0.11  0.12  0.92***  0.89***  0.80***  0.75*** 

C I    0.97***  0.12  0.07  0.14  0.12  0.74***  0.77***  0.85***  0.86*** 

D I     0.15  0.08  0.16  0.15  0.79***  0.80***  0.89***  0.88*** 

A II      0.84***  0.98***  0.75***  0.12  0.18*  0.06  0.15 

B II       0.84***  0.85***  0.14  0.12  0.11  0.08 

C II        0.79***  0.11  0.15  0.13  0.19* 

D II         0.15  0.21**  0.19*  0.26** 

A III          0.92***  0.89***  0.79*** 

B III           0.81***  0.90*** 

C III            0.87*** 

IS shocks in the euro area 

 B I C I D I A II B II C II D II A III B III C III D III 

A I  0.75***  0.98***  0.82***  0.92***  0.39***  0.90***  0.24**  0.89***  0.28***  0.83***  0.30*** 

B I   0.72***  0.90***  0.61***  0.23**  0.57***  0.17*  0.60***  0.19*  0.54***  0.18* 

C I    0.83***  0.89***  0.36***  0.87***  0.24**  0.83***  0.22**  0.78***  0.27*** 

D I     0.70***  0.26***  0.67***  0.16  0.66***  0.19*  0.61***  0.20* 

A II      0.45***  0.97***  0.29***  0.96***  0.35***  0.92***  0.33*** 

B II       0.45***  0.90***  0.39***  0.87***  0.39***  0.83*** 

C II        0.31***  0.94***  0.35***  0.95***  0.34*** 

D II         0.27***  0.87***  0.28***  0.86*** 

A III          0.41***  0.97***  0.39*** 

B III           0.42***  0.96*** 

C III            0.43*** 

LM shocks in the euro area 

 B I C I D I A II B II C II D II A III B III C III D III 

A I   0.00   0.95*** –0.02   0.26**   0.08   0.33***   0.04   0.33***   0.09   0.41***   0.07 

B I    0.04   0.96*** –0.11   0.64*** –0.15   0.70*** –0.14   0.65*** –0.19*   0.64*** 

C I     0.02   0.25**   0.12   0.32***   0.09   0.27***   0.11   0.32***   0.10 

D I    –0.11   0.64*** –0.17*   0.68*** –0.14   0.65*** –0.21**   0.67*** 

A II     –0.12   0.94*** –0.14   0.81*** –0.10   0.76*** –0.11 

B II      –0.14   0.93*** –0.14   0.98*** –0.16*   0.95*** 

C II       –0.18**   0.75*** –0.13   0.81*** –0.14 

D II        –0.15*   0.93*** –0.20**   0.95*** 

A III         –0.10   0.95*** –0.10 

B III          –0.13   0.98*** 

C III           –0.14 

FM shocks in the euro area 

   D I   C II D II   C III D III 

C I    0.95***    0.79***  0.84***    0.80***  0.86*** 

D I       0.79***  0.88***    0.80***  0.90*** 

C II        0.86***    0.91***  0.83*** 

D II           0.85***  0.92*** 

C III            0.92*** 

  

 

 

a) Correlation coefficient is different from 0 at the significance level: *** = 0.01, ** = 0.05, 

* = 0.10. Specification I: 98 observations (sample: 2000:M1-2008:M2); specifications II and 

II:121observations(1998:M2-2008:M2). 
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Table A.3: Symmetry of supply shocks in Poland relative to the 
euro area 
 

Correlation of the AS shocks identified by different models between Poland and the euro area 
a
 

Model A I 

euro area 

B I  

euro area 

C I  

euro area 

D I  

euro area 

Model A III  

euro area 

B III  

euro area 

C III  

euro area 

D III  

euro area 

A I PL    0.17*    0.16    0.16    0.17 A I PL    0.11    0.12    0.12    0.11 

B I PL    0.18*    0.17*    0.16    0.16 B I PL    0.11    0.13    0.11    0.12 

C I PL    0.15    0.11    0.16    0.14 C I PL    0.08    0.09    0.10    0.10 

D I PL    0.12    0.10    0.15    0.14 D I PL    0.03    0.06    0.07    0.11 

A III PL    0.29***    0.28***    0.24**    0.24** A III PL    0.11    0.10    0.09    0.07 

B III PL    0.29***    0.27***    0.25**    0.24** B III PL    0.12    0.14    0.11    0.12 

C III PL    0.23**    0.21**    0.22**    0.22** C III PL    0.09    0.07    0.11    0.07 

D III PL    0.24**    0.21**    0.23**    0.22** D III PL    0.09    0.12    0.11    0.13 

Model A II  

euro area 

B II  

euro area 

C II  

euro area 

D II  

euro area 

     

A II PL    0.17*    0.14    0.16*    0.07      

B II PL    0.03    0.13    0.04    0.01      

C II PL    0.16*    0.12    0.18**    0.11      

D II PL    0.02    0.11    0.06    0.06      

 
 

a) Correlation coefficient is different from 0 at the significance level: *** = 0.01, 

** = 0.05, * = 0.10. Specification I: 98 observations (sample: 2000:M1-2008:M2); 

specifications II and III: 121 observations (1998:M2-2008:M2). 

Table A.4: Symmetry of monetary shocks in Poland relative to the 
euro area 
 

Correlation of the LM shocks identified by different models between Poland and the euro area 
a
 

Model 
A I  

euro area 

C I  

euro area 
  Model 

C I  

euro area 

D I  

euro area 
  

A I PL   0.58***   0.58***   B I PL   0.75***   0.76***   

C I PL   0.54***   0.53***   D I PL   0.72***   0.73***   

Model 
A II  

euro area 

C II  

euro area 

A III  

euro area 

C III  

euro area 
Model 

B II  

euro area 

D II  

euro area 

B III  

euro area 

D III  

euro area 

A II PL    0.17*   0.11   0.18**   0.15 B II PL   0.89***   0.84***   0.90***   0.88*** 

C II PL   0.14   0.08   0.15*   0.11 D II PL   0.89***   0.86***   0.91***   0.89*** 

A III PL   0.15*   0.12   0.15   0.12 B III PL   0.86***   0.84***   0.87***   0.86*** 

C III PL   0.15*   0.12   0.15   0.13 D III PL   0.82***   0.80***   0.83***   0.81*** 

 
 

a) Correlation coefficient is different from 0 at the significance level: *** = 0.01, 

** = 0.05, * = 0.10. Specification I: 98 observations (sample: 2000:M1-2008:M2); 

specifications II and III: 121 observations (1998:M2-2008:M2). 

Table A.5: Symmetry of financial market shocks in Poland relative 
to the euro area 
 
 

Correlation of the FM shocks identified by different models 

between Poland and the euro area 
a
 

Model 
A II  

euro area 

C II  

euro area 

A III  

euro area 

C III  

euro area 

B III  

euro area 

D III  

euro area 

  C I PL     0.39***    0.40***    0.35***    0.43***    0.32***    0.39*** 

  D I PL    0.42***    0.45***    0.37***    0.46***    0.37***    0.45*** 

  C II PL    0.33***    0.35***    0.39***    0.41***    0.32***    0.35*** 

  D II PL    0.30***    0.34***    0.36***    0.43***    0.32***    0.37*** 

  C III PL    0.33***    0.36***    0.44***    0.47***    0.37***    0.40*** 

  D III PL    0.35***    0.39***    0.42***    0.49***    0.36***    0.42*** 

 
 

a) Correlation coefficient is different from 0 at the significance level: *** = 0.01, 

** = 0.05,* = 0.10. Specification I: 98 observations (sample: 2000:M1-2008:M2); 

specifications II and III: 121 observations (1998:M2-2008:M2). 
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