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PRZEDMOWA 

 

Prace nad „Raportem na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w 

trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej‖ prowadzone były na zasadach 

otwartej i przejrzystej komunikacji i konsultacji z partnerami społecznymi, 

organizacjami pracodawców i pracobiorców, polskimi i zagranicznymi 

ośrodkami akademickimi, instytucjami finansowymi, organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami administracji publicznej. 

Przyjęcie powyższych zasad wynikało z przekonania, że wykorzystanie wiedzy i 

doświadczenia różnych środowisk 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. 

Narodowy Bank Polski zaprosił do udziału w pracach nad Raportem wybitnych 

polskich i zagranicznych ekonomistów zaangażowanych w międzynarodową 

debatę na temat integracji walutowej. Efektem współpracy NBP z ekonomistami 

jest niniejszy zbiór esejów, poświęconych tematyce integracji Polski ze strefą 

euro. Przedstawione w dokumencie analizy i płynące z nich wnioski mogą 

stanowić drogowskaz dla polskich organów władzy, odpowiedzialnych za 

właściwe przygotowanie Polski do wejścia do strefy euro. Jest to również bardzo 

ważny wkład do akademickiej debaty na temat korzyści i kosztów członkostwa 

państwa w Unii Gospodarczej i Walutowej.   

Narodowy Bank Polski pragnie złożyć wyrazy podziękowania wszystkim 

ekonomistom, którzy przyczynili się do opracowania tego niezwykle 

wartościowego dokumentu.     
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INFORMACJE DODATKOWE   

 

Publikacja „Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów‖ składa się z 16 

opracowań ułożonych w porządku alfabetycznym, według nazwiska autora.  

Dobór tematyki opracowań został przeprowadzony w drodze bezpośrednich 

konsultacji Dyrekcji Biura ds. Integracji ze Strefą Euro z ekonomistami. 

Ekonomiści zostali poproszeni o zabranie głosu w debacie na temat korzyści i 

kosztów członkostwa Polski w strefie euro. Niektórzy ekonomiści dokonali 

aktualizacji wcześniejszych badań, rozszerzając ich zakres o dodatkowe wartości 

odnoszące się do Polski. Eseje zostały przygotowane w okresie czerwiec - 

grudzień 2008 r.  

W dniu 15 października 2008 r. Narodowy Bank Polski zorganizował 

międzynarodową konferencję pt. „Common Currency and its Future: Lessons for 

the New Member States‖ z udziałem autorów esejów. Podczas konferencji 

ekonomiści przedstawili swoje opinie na temat integracji Polski i innych, nowych 

państw członkowskich ze strefą euro. Konferencja „Common Currency and its 

Future: Lessons for the New Member States‖ była jednym z najbardziej 

prestiżowych i najznakomiciej reprezentowanych wydarzeń tego typu, jakie 

miały miejsce w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. 

Autorzy esejów, prezentowanych w niniejszym dokumencie, wnieśli ogromny 

wkład w rozwój nauk ekonomicznych, co nierzadko miało bezpośrednie 

odzwierciedlenie w przebiegu procesów gospodarczych na świecie. Niniejszy 

dokument można zatem uznać za wkład wybitnych ekonomistów w rozwój nauki 

i gospodarki polskiej.     
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Walko for valuable comments and excellent support on data issues. The author is also grateful to Julia Wörz for the 

calculation of intra-industry trade indices and to Josef Schreiner and Andreas Nader for complementary research 

assistance. 
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Rapid private-sector credit growth has been a pertinent feature of economic 

developments in Central and Eastern European EU Member States (CEE MS) 

during much of the current decade. Apart from a lively debate on how to assess 

these lending expansions and to explore policy implications, the issue arises how 

credit developments relate to the question of euro adoption by CEE MS.  

Developments within the present euro area have also shed light on the interaction 

between monetary integration and lending dynamics, as the adoption of the single 

currency was in some cases accompanied by credit booms, followed in Portugal 

by an extended period of economic underperformance (which reversed earlier 

income convergence gains). 

In this article, we revisit these issues for those CEE countries which acceded to 

the European Union in 2004 but have not yet joined the euro area, namely 

Poland, the Czech Republic, Hungary and the Baltic countries. 

(Developments in Slovenia and Slovakia, which were included in the euro area 

with effect from 2007 and 2009 respectively, are also captured for comparison 

and complementary reference.) The article therefore focuses on selected 

economic aspects of monetary integration that are part of a bigger picture 

consisting of a very rich set of economic and political considerations. 

This article is structured as follows. First, to set the stage, we revisit the structural 

and policy factors that are of major importance for joining a monetary union and 

review briefly how the CEE MS stack up with respect to these factors. We then 

consider how credit growth and financial deepening affect the balance of 

arguments about monetary integration. Subsequently, stylized facts of credit 

growth and financial deepening in CEE MS are presented. Looking forward, we 

explore how lending in CEE MS could develop in the future, in the context and 

as a consequence of euro adoption, and discuss policy implications. The main 

findings are summarized in the concluding remarks. 

 

THE GENERAL SETTING  

 

By acceding to the European Union, the CEE MS undertook to strive towards the 

eventual adoption of the euro upon fulfilling the convergence criteria laid down 

in the Treaty. Joining the euro area is therefore not a question of whether, but of 
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how and when. For more than a decade, this latter question has stirred intense 

and thorough discussion that has featured a wide variety of perspectives and 

arguments, thereby demonstrating the multitude of factors and aspects that come 

into play in the context of monetary integration.
2
 During the past few years, as 

the euro area has been enlarged, this issue has been settled and resolved for 

Slovenia and Slovakia (as well as for Malta and Cyprus), while it remains on the 

agenda for the other CEE MS. 

Participation in a monetary union has far-reaching economic implications. A 

cost-benefit analysis provides guidance on whether a country would reap net 

gains from participation in a monetary union, i.e. whether it can be expected to 

perform better within a monetary union than outside. Such an analysis also 

captures how the cost-benefit calculus may change over time, for example 

through ongoing structural change or integration, but also as a result of policy 

action. The implications associated with the fulfillment of the criteria that need to 

be met to enter a monetary union – in the case of EMU the achievement of a high 

degree of sustainable nominal convergence, as embodied in the Maastricht 

convergence criteria – also have to be incorporated in the analysis.
3
 On this basis, 

alternative timing options for joining a monetary union can be weighed and the 

design of policies on the way to monetary union can be considered.  

Cost-benefit analyses are largely, but not exclusively, based on considerations 

that derive from the theory of optimum currency areas (OCA theory). Economic 

costs and the risks of participation in a monetary union relate to the abandoning 

of an autonomous monetary and exchange rate policy, while the benefits pertain 

to higher trade and investment and thus higher growth and welfare gains. More 

specifically, the rise in investment is due to the reduction in risk premiums and 

thus funding costs that are expected to come with a monetary union. 

It may be useful to recall that the effects relating to participation in a monetary 

union are of diverse nature (macro and micro, one-off and permanent), their time 

profiles differ, and endogeneity also matters (entry into the monetary union itself 

will shift the cost-benefit balance going forward). Uncertainty prevails, in 

particular, about the dynamics effects and the conditions under which they will 

unfold and along what time-lines. In addition, risks (i.e. potential costs which 

                                                                                                                                    

2 Just to recall, in Poland this topic came to the fore in the mid-1990s and already back in 1996, the Polish Finance 

Ministry released a first strategy paper on these matters that suggested 2006 as a possible target date for euro adoption. 

3 For a discussion of this issue, see for example Backé and Mooslechner (2004). 
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may or may not materialize) have to be taken into account as well. Thus, what 

cost-benefit analysis can provide is a ballpark picture of the approximate 

strength of the main costs and benefits. 

Despite these limitations, a careful weighing of the costs and benefits of euro 

adoption is of the essence to inform the political decision-making process, the 

main stakeholders in society and the public about the effects and implications of 

monetary integration. Joining the euro area is a political decision and, as the 

weighing of costs and benefits is difficult, judgment and consensus building 

will eventually play an important role.
4
  

Experience also shows that joining the euro area is best grounded on broadly 

based social support, for the simple reason that this facilitates the regime 

change. Agents adapt their expectations and their behavior more easily and 

quickly to the new state if they understand and share the underlying reasoning for 

the regime shift and therefore also back policies that ensure the fulfillment of the 

Maastricht convergence criteria in a sustainable manner and are committed to the 

enactment and implementation of appropriate flanking measures to ensure a 

successful participation in a monetary union (on the commitment aspect, see also 

Trichet 2008). In other words, in the process, economic agents internalize the 

trade-offs and constraints that life in monetary union will entail, which is key to a 

successful membership of the single currency area. Domestic consensus-building 

would ideally be completed before a country sets out to fulfill the Maastricht 

criteria. In this context, the lead time implied by the need to fulfill the 

convergence criteria in a sustainable manner is also to be taken into 

consideration, while in procedural terms the lead time also results from the 

staged process towards euro area participation (ERM II entry preparations in case 

a country is not yet member of this mechanism; a minimum of two years of 

ERM II participation without severe tensions; followed by the convergence 

examination and decision; and finally a few months to complete practical and 

logistic preparations). 

Exploring the cost-benefit issue in more detail, the following aspects are worth 

mentioning. OCA theory suggests that the costs of giving up an autonomous 

monetary and exchange rate policy are a function of a country‘s exposure to 

                                                                                                                                    

4 Compare also Niedermayer (2007): ―I am convinced that euro adoption would be advantageous for the country [the Czech 

Republic], in particular for entrepreneurs. Of course, there are also risks. The weighing is difficult. Much depends on 

personal convictions. After all, it is a political decision.‖ 
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idiosyncratic shocks. A key indicator capturing this exposure is the degree of 

business cycle convergence which, in turn, relates to the similarity of economic 

structures as well as trade and financial integration. As for trade integration, 

intra-industry trade and a higher technology content of exports reduce the 

exposure to shocks. In addition, the costs depend on the (remaining) adjustment 

mechanisms to idiosyncratic shocks, in particular price and wage flexibility
5
 (as 

well as labor mobility
6
) and the availability and effectiveness of fiscal policy to 

dampen short-term economic fluctuations. (The latter is particularly true for the 

euro area, where fiscal policy has remained in the national domain and an area-

wide fiscal transfer system that would dampen cyclical fluctuations in the 

participating countries is not in place.
7
) 

Moreover (and beyond the confines of OCA theory), the cost calculus depends 

on a further question, namely: If a given country chose to stay outside monetary 

union for an extended period of time would it indeed be in a position to use 

monetary policy effectively for macroeconomic stabilization and, in a related 

way, would its exchange rate be a shock absorber or rather a source of shocks? 

(OCA theory does not address this question as it assumes that a given country 

can use monetary policy in an adequate manner for stabilization purposes.) 

However, for emerging economies, it is questionable whether monetary and 

exchange rate policy can effectively be used as an instrument for macroeconomic 

stabilization and shock absorption (see Frankel 1999, Hausmann et al. 1999). 

Monetary policy in catching-up economies is constrained in influencing real 

interest rates and these constraints are tighter the lower the risk premiums are 

and the higher the capital mobility is.
8
 This holds, in principle, across the whole 

spectrum of exchange rate regimes. Uncovered interest rate parity (UIP) links 

nominal interest rates across countries. As income convergence goes hand in 

hand with price level convergence, a catching-up economy will experience either 

                                                                                                                                    

5 More specifically, real wages need to adjust flexibly to ensure external competitiveness. In a low inflation environment, 

this also requires downward nominal wage flexibility in order to achieve sizeable real wage reductions swiftly, if such 

adjustments are needed. – Wage flexibility which is the key adjustment mechanism, as regards labor markets, in the 

monetary union, is partly determined by labor market institutions (minimum wages, replacement ratios, duration of 

unemployment benefits, public sector wage setting etc.). Structural labor market flexibility in the broader sense can also 

facilitate the functioning of the adjustment to idiosyncratic shocks within monetary union (MNB 2008). 

6 Removal of barriers to labor mobility may temporarily impede the functioning of the real wage adjustment channel, as it 

could spur wage convergence through migration if initial wage differentials were large. Moreover, as Ahearne et al. (2008a) 

show, the effectiveness of the labor mobility channel depends on the kind of the shock. More specifically, this channel may 

not contribute to adjustment in overheating situations that are associated with housing price booms. 

7 Transfer schemes exist at the EU level, in particular structural and cohesion funds. However, these funds are geared 

towards supporting the economic development of poorer, structurally weak and agricultural regions rather than to 

smoothing cyclical fluctuations.  

8 This point, which is particularly pertinent to catching-up countries that are characterized by a scarcity of physical capital, 

coupled with a reasonably strong endowment of human capital and infrastructure, also features under the notion 

―Tošovský Dilemma‖ (see Lipschitz et al. 2002).  
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higher inflation than advanced countries or nominal trend appreciation or a 

combination of the two. If UIP holds, expected nominal trend appreciation will 

have a dampening effect on domestic interest rates. Thus, in theory, the exchange 

rate regime matters for real interest rates only in as much as it is associated with 

differences in exchange rate risk premiums across regimes, the latter providing 

countries with flexible exchange rates some additional leeway for monetary 

policy compared to hard pegs.  

If UIP is violated by too high domestic policy interest rates, this may induce 

currency substitution (domestic borrowing in foreign currency) and carry trades 

which will reduce monetary policy effectiveness.
9
 It is also noteworthy that, 

under high capital mobility, UIP cannot be overcome by sterilization policies, as 

such policies are not effective for more than short periods (they can however be 

very costly).
10

 

In practice, market frictions and home bias may well restrain UIP-induced 

arbitrage, which opens up some room for keeping up real interest rate 

differentials across countries in excess of risk premiums. Two points deserve to 

be highlighted in this context. First, risk premiums can be volatile and 

disconnected from domestic fundamentals. This implies that the room for 

maneuver for monetary policy is in part a function of exogenous conditions 

which themselves are potentially highly unstable. Second, to the extent that risk 

premiums are a function of domestic policy credibility, more credible policies 

will typically reduce the room for maneuver for monetary policy to set real 

interest rates. Thus, the leeway for monetary policy will narrow in the run-up to 

monetary integration, if and when a country embarks on a credible track towards 

fulfilling the entry criteria for a monetary union.
11

 Clearly, to what extent these 

caveats and constraints pertain to a particular country context is primarily an 

empirical question. 

In the discussion about the costs and benefits of monetary unions, it has been 

questioned whether the lowering of real interest rates due to participation in a 

monetary union, while being a clear benefit in the long term, may rather be a 

mixed blessing over the short to medium term, and specifically so for catching-

                                                                                                                                    

9 Moreover, in case of large unhedged foreign exchange exposure of households and SMEs, a major depreciation of the 

exchange rate could lead to substantial adverse balance sheet and wealth effects. In fact, these effects work both ways. In 

case of monetary tightening and adjacent exchange rate appreciation, positive balance sheet and wealth effects would 

further fuel domestic demand in the short term, thus possibly augmenting rather than dampening cyclical fluctuations.  

10 See Schadler (2008) for a more detailed discussion. 

11 See Backé and Wójcik (2008) for a simple formalization of this point. 
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up economies. The argument concerns the issue of macroeconomic stabilization 

in a monetary union and holds that, over the cycle, the area-wide monetary stance 

would be too loose for countries with potential growth rates that are tangibly 

higher than the area-wide average. Income convergence is associated with 

relative price level convergence (i.e. a trend appreciation of the equilibrium real 

exchange rate). Thus, inflation over the cycle will be higher in these countries 

than for the average of monetary union. Consequently, real interest rates will be 

lower, while the higher marginal return to capital in these countries would 

suggest that, in fact, they ought to be higher to achieve macroeconomic 

equilibrium. This, together with the pro-cyclical behavior of real interest rates at 

certain stages of the cycle – decreasing if expected inflation rises during upturns 

and vice-versa (the well-known Walters critique) – would expose catching-up 

economies in a monetary union to boom-bust cycles, render macroeconomic 

stabilization particularly challenging and potentially involve substantial costs in 

terms of long-term growth and welfare, which would not arise if a country had 

stayed outside monetary union (see Kröger and Redonnet 2001, Ahearne and 

Pisany-Ferry 2006; also Backé, Thimann et al. 2004 take note of this risk). 

There are also several qualifications to this line of reasoning. First, in a monetary 

union, fiscal policy is the principal stabilization tool. Kirsanova et al. (2006) 

show that cyclical instability which results from idiosyncratic shocks can be 

mitigated by fiscal policy that reacts to inflation differences. Experience 

demonstrates that well-designed and binding fiscal rules are well suited to 

promote appropriate fiscal policy reactions to cyclical fluctuations. Thus, a priori, 

there is no reason why assigning stabilization to fiscal policy would be inferior to 

alternative policy assignments. Moreover, as discussed above, alternative policy 

assignments that would give monetary policy a more active stabilization role also 

have potential drawbacks in terms of feasibility and efficiency. Thus, monetary 

policy autonomy would not necessarily offer an easy solution to the stabilization 

problem. 

Second, Miller and Sutherland (1991) show that the Walters critique depends on 

inconsistent expectations which may generate temporary volatility but cannot 

lead to dynamic instability, as two potent stabilizing mechanisms remain in 

place. Countries with positive output gaps will record (demand-driven) rises in 

relative price levels. This will lower their price competitiveness, which in turn 

will dampen aggregate demand and thus rein in inflation. In other words, over 
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time the competitiveness channel will prevail over the real interest rate channel 

and bring about adjustment. Moreover, agents‘ expectations will adjust in a 

―learning process‖. In a similar vein, Kirsanova et al. (2006) show that the 

Walters critique only applies if inflation expectations have a backward-

looking component. With an entirely forward-looking model of inflation, a 

positive demand shock produces a jump in inflation. Moreover, they show that, 

in the absence of credit constraints and with full inter-temporal optimization, 

consumption becomes a forward-looking variable that jumps to the new 

equilibrium right away. After the initial adjustment consumption will no longer 

be affected by the real interest rate, i.e. in such a setting low real interest rates 

(due to monetary union or other factors) cannot generate consumption booms.
12

  

Third, monetary policy mandated with ensuring area-wide price stability also 

anchors exchange rate and medium-term inflation expectations in the 

countries participating in monetary union. Thus, joining a monetary union 

characterized by long-standing price stability will secure the firm anchoring of 

medium-term inflation expectations at low levels and reduce inflation 

persistence.  

Fourth, as already discussed above, flexible prices and wages are key to 

ensuring that adjustment takes place sufficiently fast and smoothly, i.e. to 

strengthening the operation of the competitiveness channel of adjustment in a 

monetary union and thus to prevailing over potentially destabilizing effects in the 

real interest rate channel. High productivity growth in catching-up economies 

will facilitate the adjustment of relative unit-labor cost levels without recourse to 

nominal wage cuts, which is of particular relevance in the presence of nominal 

downward wage rigidities. Thus, while catching-up economies may tend to 

overheat (and undercool) more easily in a monetary union than countries with 

moderate potential growth rates, high productivity growth helps correct such 

deviations more quickly (ceteris paribus). 

Finally, in the case of EMU, the sustainable fulfillment of the convergence 

criteria, as stipulated in the Treaty, should entail a substantial degree of 

structural and policy convergence already before entering the euro area and thus 

help meet the macroeconomic stabilization challenges upon euro area entry (see 

                                                                                                                                    

12 Of course, in practice inflation expectations may not be fully forward looking, credit constraints may exist (at least for 

some agents) and agents may not be complete inter-temporal optimizers. Nevertheless, the models put forward by 

Kirsanova et al. (2006) are highly instructive in displaying the underlying factors that determine the operation of the real 

interest channel and the occurrence of consumption booms in a low real interest rate environment. 
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Papademos 2004). For example, the sustainable fulfillment of the inflation 

criterion implies an appropriate anchoring of expectations already in the run-up 

to entry into the currency union. At the same time, the experience of EMU during 

its first decade underlines the importance of sustainability, in particular in the 

form of effective adjustment and stabilization tools (see Ahearne and Pisany-

Ferry 2006). 

Box: Structural convergence, adjustment to shocks and 
macroeconomic stabilization in CEE MS 
 

How do CEE MS fare with respect to the structural and policy aspects that play a 

role in the monetary integration context? Clearly, exploring this issue in depth 

would fill a separate paper.
13

 Rather than attempting a detailed discussion, this 

box intends to provide a broad but concise cross-country overview of the key 

features, focusing mainly on developments during the last five years, so as to set 

the stage for the more specific discussion in the remainder of the paper.
14

 

The alignment of economic structures has moved substantially ahead, with 

some differences remaining at higher levels of disaggregation (see Charts 1a and 

1b). Trade openness of CEE MS is comparable with the euro area countries of 

similar size and has been rising in recent years; Central European MS do the bulk 

of their trade with the euro area; for the Baltic states, trade is at a somewhat 

lower level but still considerable, considering their trade links with non-euro area 

Nordic countries and with Russia (see Charts 2a and 2b).
15

 Intra-industry trade 

takes a substantial share in overall trade with the euro area for most CEE MS 

(except for Latvia and Lithuania) and has tended to rise further in recent years 

(see Chart 3a). This also holds for manufacturing branches (see Chart 3b). The 

structure of exports of CEE MS has shifted notably to goods with medium- and 

higher technology content (see Chart 4). Financial integration has been 

advancing dynamically and has reached comparatively high levels across the 

region, with Estonia and Latvia standing out most (see Chart 5).  

                                                                                                                                    

13 See Backé, Thimann et al. (2004) for an analytical exercise capturing the state of affairs as of 2003. We are not aware of 

a more recent study that undertakes a comprehensive and cross-country examination of these issues. 

14 Unless indicated otherwise, this box is based on Eurostat data. For brevity reasons, the underlying data are displayed 

only selectively. 

15 Trade shares with the euro area have fallen somewhat for almost all countries under review (due to rising oil and 

commodity imports in value terms from third countries, rising trade among CEE MS since EU accession, increasing import 

penetration by China and other non-European emerging economies, rising import demand by CIS countries, especially 

Russia). 
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Business-cycle synchronization is diverse, being more advanced in Hungary, 

Poland and Slovenia than in the other countries under review (see Artis et al. 

2008 for an empirical analysis). Business cycle alignment, measured in GDP 

terms, has in general been more pronounced than co-movements of private 

consumption. Moreover, on both measures synchronization improved until 2005, 

but since then cyclical divergence has risen (see Charts 6a and 6b).  

Finally, household consumption in CEE MS is much more volatile than in the 

euro area (see Chart 6d). 

As regards adjustment capabilities, labor market flexibility in CEE MS is 

diverse, ranging from intermediate to relatively high (see Boeri and Garibaldi 

2006, Angeloni et al. 2007, World Bank 2008b). Labor market institutions are 

broadly comparable, in terms of their flexibility, with those in current euro area 

members. In the private sector, wage bargaining predominantly takes place at the 

company level.
16

 Labor market institutions tend to be conducive to wage 

flexibility. Replacement rates are low to medium, while unemployment benefits 

are paid for relatively limited periods. Minimum wages exist in most countries, 

but they are relatively low compared with average wages and the percentage of 

employees working for these rates is fairly small. A less positive element is 

public sector wage formation. Wage growth in the public sector has often run 

ahead of the private sector, thus allowing for negative demonstration effects. 

Research based on micro data is rather scarce; where analysis is available, it 

suggests that wage flexibility is indeed existent to a tangible degree, with 

evidence for at least some downward nominal flexibility (see MNB 2008). 

Moreover, as Büttner (2007) shows, regional wage formation in CEE MS is 

responsive to regional differences in unemployment. Apart from Slovenia until 

2004, wage levels in CEE MS have developed in a way that has been compatible 

with either stable or trend-appreciating nominal exchange rates, i.e. there has 

been no need to use exchange rate adjustments to correct for an overshooting of 

relative wage levels. Up to now, CEE MS have sustained or increased their 

market shares in world imports, despite real effective exchange rate appreciation 

(see Charts 7a and 7b).  Labor mobility between CEE MS and other EU 

countries has risen since 2004, despite remaining restrictions (which will   

                                                                                                                                    

16 The two notable exceptions, where sectoral and central wage bargaining play a major role, are those two CEE countries 

that have joined the euro area, namely Slovenia and Slovakia. 
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however expire soon). The (partial) opening of labor markets within the enlarged 

EU has contributed to spurring wage convergence at the macro level, in 

particular in the Baltic countries. More recently net migration flows have 

stabilized again (except for Lithuania which still recorded some net migration 

outflow in 2007, see Chart 7c).  

Empirical evidence of price flexibility in product markets in CEE MS is 

relatively scant. Franta et al. (2007) find that inflation persistence in Central 

European MS is broadly comparable with that in present euro area countries, but 

underlying roots may differ. Inflation expectations in Central European MS seem 

to be more backward-looking than in euro area countries. (Franta et al. 2007 

conclude from this that an improved anchoring of expectations during the euro 

adoption process may still be very important for CEE MS.) Looking at the issue 

from a regulatory angle, EBRD transition indicators suggest that price 

liberalization is complete in CEE MS, while there is room for improvement with 

respect to establishing fully competitive market structures in all CEE MS (better 

enforcement to reduce abuse of market power and to promote a competitive 

environment; further reduction of market entry restrictions). Frazer Institute data 

on business regulations show Central European countries scoring at intermediate 

levels (comparable with South-European euro area members), while Baltic 

countries score higher (comparable with Ireland); this indicator includes aspects 

like market entry and competitive market structures, which have a bearing on 

price flexibility. (World Bank Doing Business data also capture market entry, 

with Estonia, Latvia, Hungary, Slovenia and Slovakia being ranked 

comparatively high, the Czech Republic and Lithuania in the middle ranges and 

Poland more poorly.)  

Headline fiscal positions in most CEE MS have improved in recent years. 

However, budget deficits in most Central European countries are still relatively 

large (smaller than, but not much below, 3% of GDP, except for Hungary, which 

is still undergoing an excessive deficit procedure, despite major consolidation 

efforts in 2006-07, after a previous huge worsening of the fiscal stance). 

Moreover, the improvement of fiscal position has been helped by good economic 

growth, so that progress with respect to cyclically adjusted balances has been less 

pronounced. In fact, in some instances, cyclically adjusted balances relapsed 

during economic upturns, pointing at a degree of pro-cyclicality of fiscal policies 
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 in some CEE MS during ―good times‖ (for a more detailed account of fiscal 

developments, see Convergence Reports 2004, 2006 and 2008 by the European 

Central Bank and the European Commission).  

There appears to be fairly little supportive empirical evidence in favor of the 

feasibility and effectiveness of monetary and exchange rate policy for macro-

economic stabilization and shock absorption (see Gros and Hozba 2003, 

Borghijs and Kuijs 2004, Crespo-Cuaresma and Wójcik 2006, Darvas and 

Szapáry 2008). At the same time, risks that the exchange rate could be a major 

shock generator (as suggested by Eichengreen 2003, Buiter and Sibert 2006) 

have at least so far not materialized in CEE MS. Until mid-2007, global financial 

conditions were extremely benign, thus mitigating this risk. In times of financial 

market crises, as today, the exchange rate could more likely become a source of 

shocks, and this has been shown by the considerable weakening of some CEE 

currencies since September 2008, which can hardly be explained by fundamental 

factors. Moreover, looking forward, it is acknowledged that path dependency is a 

relevant issue, especially in the case of long-standing hard pegs (Mody and 

Rosenberg 2006, European Commission 2008). 

 

 
 
CREDIT GROWTH AND FINANCIAL DEEPENING  

 

Credit growth and financial deepening enter the monetary integration debate in 

multiple ways. As credit growth and financial deepening in catching-up 

economies are closely associated with financial integration (see e.g. World Bank 

2008b, Mendoza and Terrones 2008 for empirical evidence), it is expedient – or 

even indispensable – to also incorporate financial integration into the following 

discussion.  

Credit developments and financial integration may have a bearing on monetary 

transmission. Equilibrium credit levels and monetization increase as countries 

catch up in per-capita income level (a process known as ―financial deepening‖). 

While this would strengthen the interest rate channel of monetary 

transmission (and consequently, upon accession to a monetary union, business 

cycle synchrony), financial integration, in particular the presence of foreign 
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banks, can weaken interest rate transmission, as foreign banks are able to access 

international capital markets and are therefore less sensitive to domestic 

monetary conditions than domestically-owned banks (see World Bank 2008b).
17

 

Thus, before entry into the common currency area, the net effect on monetary 

transmission is uncertain. Upon accession to a monetary union, the presence of 

banks that also operate in other participating countries will presumably promote 

the degree of synchrony of monetary transmission throughout the currency area.  

Financial integration can also have an impact on business cycle synchronization 

by allowing for consumption smoothing.
18

 It is useful, in our context, to 

differentiate between consumption smoothing over the economic cycle (risk 

sharing in case of economic disturbances), which will reduce consumption 

volatility, and lifetime consumption smoothing (borrowing against expected 

higher income in the future so as to bring consumption forward and achieve a 

flatter consumption schedule over the life-cycle). The main factors that drive the 

latter are changes in (expected) future income streams and interest rates (discount 

factors). Risk sharing will help the business cycle alignment, while borrowing 

against future income can imply a temporary lowering of business cycle co-

movements, in particular in cases of discrete changes in expectations or of 

removal of credit constraints, which have previously barred inter-temporal 

optimization. Consumption smoothing works through capital markets and 

through credit markets, the latter being particularly relevant to the main topic 

addressed in this paper. Entry into a monetary union will increase financial 

integration through the reduction of risk and thus facilitate consumption 

smoothing. 

It should be noted that the positive effects that risk sharing and a strengthened 

interest rate channel have on business cycle co-movements will tend to reduce 

macroeconomic stabilization needs over time and thus help fiscal policy cope 

with the challenge of keeping cyclical volatility in check. 

                                                                                                                                    

17 Foreign banks tend to have access to cheaper refinancing than domestic banks, they may react more slowly to changes 

in domestic policy interest rates, and they tend to extend more foreign-currency loans to domestic non-banks (especially 

if their domestic deposit base does not grow fast enough to finance domestic credit growth to keep open foreign-

exchange positions in check).  

18 Consumption smoothing would however be hampered in case of major market failures abroad that are transmitted to 

the domestic financial system. The international financial turmoil that started in the summer of 2007 and intensified in 

September 2008 is a vivid example of such market failures. Likewise, the current crisis also points to the perils associated 

with an insufficient assessment of the risk profile of foreign financial assets that are acquired, for example, for 

consumption smoothing purposes. 
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Credit cycles can amplify real fluctuations (for new empirical evidence, see 

Mendoza and Terrones 2008). Financial integration and openness allow for a 

more pronounced amplification (see Deroose et al. 2004). However, while crises 

are often preceded by credit booms, most credit booms do not end in crisis (see 

Gourinchas et al. 2001, confirmed by Mendoza and Terrones 2008). 

The following considerations appear to be of importance in this context. A key 

question is up to what point observed credit developments can be traced back to 

the equilibrium forces of financial deepening and when they become 

disconnected from underlying fundamentals. Clearly, as equilibrium credit levels 

are fraught with considerable uncertainty, telling apart what is equilibrium-driven 

and what not is intrinsically difficult, in particular in real time. In general, credit 

developments that are based on realistic expectations and forward-looking 

behavior can be considered as benign. Moreover, even if expectations are well 

aligned, rapid shifts towards equilibrium can still create major fluctuations that 

pose difficult challenges to macroeconomic management (see Backé and Zumer 

2005).  

As discussed above, the key tool for dealing with demand booms in a monetary 

union is fiscal policy. This also holds for demand booms that are fueled by 

benign credit booms. While a fully-fledged discussion of fiscal policy issues goes 

beyond the scope of this paper, EU fiscal policy rules provide a framework that is 

geared to promoting the gradual achievement of budget positions which will 

provide room for maneuver in case of downturns (for countries that have not 

achieved such positions yet). Moreover, the EU fiscal framework provides an 

anchor against pro-cyclical policies. However, as automatic stabilizers in CEE 

MS seem to be less strong than in current euro area countries,
19

 the question 

arises whether, in exceptionally buoyant cyclical situations, a neutral fiscal policy 

stance would be sufficiently tight to ensure cyclical stabilization or whether 

additional (i.e. discretionary) action would be warranted in such situations. In this 

context, it is also noteworthy that in the view of the European Commission 

(2008), fiscal policy ―efforts may need to go significantly beyond‖ the 

requirements posed by the EU fiscal framework, apparently implying (added) 

discretionary tightening during booms as well discretionary loosening during 

busts. As regards other policy tools, there is no special role for prudential 

supervision to fulfill during credit booms that are considered benign, apart from 

                                                                                                                                    

19  For evidence, see the convergence programs of CEE MS. 
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its normal function of ensuring that credit standards remain prudent and risk 

assessment capabilities of banks are not overstretched in the context of rapid 

credit expansion. 

If expectations become unhinged, credit booms will become excessive and will 

eventually reverse, as over-indebtedness will have to be corrected. Such booms 

ought to be prevented to safeguard financial stability.
20

 It is therefore primarily a 

task of financial sector supervision and prudential control to check 

overshooting credit expansions by ensuring that financial institutions (both banks 

and non-bank financial institutions) price risk properly and that lending standards 

of financial institutions are tightened accordingly. Financial integration, in 

particular cross-border lending, may put a cap on the effectiveness of prudential 

measures taken by national authorities to rein in credit growth, at least as regards 

large corporations that can also borrow directly from abroad. However, for the 

SME sector and for households such measures, if well designed, can have 

considerable traction. For example, debt service-to-income limits (with 

stringent rules to prove reported income), prudent loan-to-value ratios, strict 

standards for the valuation of collateral and full-list credit registries can be useful 

instruments to this end. Best-practice loan classification rules, dynamic 

provisioning, and capital regulations (e.g. as regards risk weights) may also 

help.
21

 Cooperation with external supervisors is key to strengthening the 

effectiveness of supervision and prudential policies, given close cross-border 

lending and ownership links. Thus, while fiscal policy would deal with macro-

economic demand management, prudential policies should make sure that credit 

growth remains consistent with underlying fundamentals. By doing so they 

would also ward off any additional demand impulse that would come from 

excessive credit growth and thereby help fiscal policy to fulfill its assignment.
 22

  

Credit booms can be associated with asset price booms, in particular house 

price bubbles. (Credit booms are less often associated with other asset price 

bubbles.) In this case, feedback loops between asset prices and bank lending (the 

financial accelerator) can inflate credit and asset price booms. Credit booms 

                                                                                                                                    

20 Preserving financial stability will also have positive knock-on effects in terms of containing macroeconomic fluctuations, 

given that downturns preceded by financial stress are more severe than other downturns (see Lall et al. 2008). 

21 International standards that contain elements of pro-cyclicality (like Basel II, international accounting standards) can 

infringe on the national authorities’ possibilities to apply instruments intending to dampen financial cycles. Corrective 

regulatory reform of these standards would be highly desirable. 

22 Another policy tool would be administrative measures to curb credit growth. However such measures often show limited 

effect beyond the short term, moreover - in the context of the EU Single Market - they may run into legal constraints (free 

capital mobility, free movement of services). For a more detailed discussion, see Backé et al. (2007). 
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associated with housing price booms are more costly in terms of output and 

welfare than other booms, once they go into reverse (Helbling and Terrones 

2003, Mishkin 2008, Mendoza and Terrones 2008). Housing price booms, while 

being less frequent than other booms, tend to endogenously feed on themselves 

and to uncouple from fundamentals because dynamic price adjustment forces are 

weaker than in other asset markets (little stabilizing speculation due to high share 

of long-term investors, high transaction costs and the lack of a forward market 

for housing) and because bubbles are more difficult to detect than in other 

markets (heterogeneous market structure, limited availability of price data). More 

specifically, the high costs of bursting housing price bubbles are empirically due 

to the comparatively large wealth effects that are produced by this kind of 

bubble, but also due to bank asset quality being more strongly affected by the 

bursting of housing price bubbles compared with other asset price bubbles. 

Moreover, housing price booms typically produce economic cycles that are 

characterized by larger amplitudes than those produced by other asset price 

cycles (Helbling and Terrones 2003).  

In terms of policy implications, the high costs associated with asset price busts 

imply that there is a high premium on pre-emptive action by prudential 

supervision to prevent a credit-fed housing price bubble building up in the first 

place. Beyond general fiscal restraint, there is a case for phasing out fiscal 

regulations that promote housing demand in order to avoid incentives that 

would facilitate the creation of a credit boom (interest rate subsidies for housing 

loans, income tax deductibility of interest payments on housing loans, state-

funded guarantee schemes for housing loans, exemptions from capital gains tax 

with respect to proceeds from housing sales, see Backé and Zumer 2005). 

Moreover, there is a growing view that fiscal disincentives should be actively 

used to directly attack housing market developments that depart from 

fundamentals (e.g. raising transaction taxes, see Schadler 2008 and Ahearne et al. 

2008, introducing taxes on housing credit or housing-loan interest payments, see 

Backé et al. 2007).
23

 

Credit developments and, in particular, credit booms can also impact on macro-

financial risk configurations through other channels: 

                                                                                                                                    

23 In fact, there may even be a broader scope for fiscal disincentives, e.g. taxes on foreign-currency borrowing, in 

particular to contain unhedged foreign exchange exposure of households and SMEs (or more generally to avoid over-

indebtedness in foreign currency). 
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Credit expansion exceeding the growth of domestic deposits implies foreign 

funding, i.e. capital inflows. Inasmuch as foreign-owned banks are active in a 

given country, this funding will tend to take the form of parent bank financing. 

These flows are usually considered as comparatively stable as foreign-owned 

banks have a long-term interest in the host countries and withdrawing would 

involve reputational risks. But if parent banks come only from a handful of home 

countries, concentration and common creditor risks can occur. In addition, there 

is a residual contagion risk through the parent banks in case they (are forced to) 

stop or withdraw funding from their subsidiaries in a context of intensified global 

financial turmoil.
24

 These risks, in turn, may have a bearing on the tail risk of 

large exchange rate shocks (currency crisis due to sudden stops or capital flow 

reversals) before euro area entry. 

Furthermore, credit expansion may involve domestic lending in foreign 

currencies. As banks transform foreign-currency liabilities into foreign-currency 

assets, so as to limit open foreign exchange positions, domestic lending in foreign 

currencies is essentially a function of domestic foreign-currency deposits and 

foreign funding. A high share of foreign-currency denominated credit could lead 

to disruptive balance sheet effects for unhedged borrowers (most households and 

possibly a large share of SMEs) and indirect credit risk for banks, in the case of a 

large exchange rate move. This can have strong, possibly overriding, 

implications for the cost of using the exchange rate as a shock absorber.  

Another link between lending and capital inflows are cross-border loans to the 

non-bank private sector, in particular to corporates (including inter-company 

loans from parent companies to their subsidiaries in CEE MS). Finally, the use of 

credit impacts on the inter-temporal solvency of countries, which also interacts 

with exchange rate risks before a country adopts the euro (see Backé 2007). 

 
CREDIT GROWTH AND FINANCIAL DEEPENING: STYLIZED FACTS  

 

CEE MS have recorded high private-sector credit growth during most of this 

decade, starting at different points in time (see Chart 8a and 8b). Credit-to-GDP 

levels have risen substantially (see Chart 9). Credit expansion to the household 

                                                                                                                                    

24 However this risk appears to be lower than the risks associated with other forms of foreign funding of domestic credit 

expansion, e.g. risks domestically owned banks face with respect to keeping up access to cross-border funding.  
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sector has been particularly buoyant, with a sizeable share going into housing 

loans (see Chart 10). Bank lending has been increasingly foreign funded, as it 

exceeded the expansion of the domestic deposit base and of equity in most cases 

after the initial stages of credit expansion (see Chart 11). Since mid-2007, credit 

growth has started to moderate to different degrees (reassessment of risks both 

on the supply and the demand side, tighter funding conditions). Foreign-

currency lending to the non-bank private sector is generally high, but not in all 

countries (see Chart 12a and 12b).   

Empirical work shows that, by the first quarter of 2008, domestic credit 

developments in CEE MS have lifted observed private-sector credit levels up 

into equilibrium ranges or very close to these ranges based on pre-crisis 

estimates (see Backé et al. 2007, Eller et al. 2008
25

). Actual credit levels are 

highest relative to equilibrium levels in Latvia, a country in which credit growth 

has slowed sharply in recent quarters. Actual credit levels are also well within the 

equilibrium range for Estonia, Lithuania, Hungary and Slovenia, while for the 

other three countries observed credit levels are still slightly below or just 

touching the lower bound of the estimated equilibrium range. In fact, the recent 

slowing of credit growth has led to some trend reversals (i.e. a fall in observed 

credit levels relative to equilibrium ranges) in Latvia since the second quarter of 

2007 and more recently possibly also in Estonia. In Hungary and Slovenia, the 

upward movement has continued, while there have been no major changes 

recently in the other countries under review (see Chart 13).
26

  

These empirical studies confirm that the financial sectors of CEE MS were more 

repressed, until some years ago, than the state of economic development would 

have suggested.
27

 As a consequence of sweeping financial sector reform and 

financial integration, including a far-reaching change in ownership structures – 

most banking sectors of CEE MS are now dominated by banks that are 

subsidiaries of foreign (mainly Western European) banks, which also provide a 

large portion of the foreign funding that is used to finance part of the credit 

                                                                                                                                    

25 These studies use a dynamic panel co-integration framework to derive econometric estimates of equilibrium private 

credit levels for small open OECD countries (the sample begins between 1975 and 1980 for these countries; it ends in 

2004, well before the current financial crisis). Based on these estimates, we derive ranges of equilibrium private credit 

levels for CEE economies (out-of-sample analysis) and compare these with actual credit levels observed in these 

economies (for a detailed discussion of the estimation strategy, see Égert et al. 2006). The empirical results need to be 

interpreted with caution, given a number of methodological and data-related caveats (for details, see Backé et al. 2007). 

26 For the earlier years of this decade, our estimates are broadly confirmed by Kiss et al. (2006). 

27 This is not surprising, given the communist legacy and developments during the early stages of transition in which 

credit extension (especially to the domestically-owned and, at the time, not yet restructured corporate sector) was 

undertaken without proper risk assessment, resulting subsequently in substantial write-off needs and consequently very 

low credit levels during the second part of the 1990s and, for some countries, into the early years of the current decade. 
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expansion in CEE MS. While financial integration also carries risks – as global 

financial developments since mid-2007 have strikingly confirmed – there is a 

wide consensus that CEE MS have benefited from the penetration of their 

financial markets by foreign-owned banks. At the same time, concentration and 

common creditor risks are present given that most parent banks of CEE 

subsidiaries come from only a few Western European countries (see Chart 14, 

see also Gersl 2007, Arvai et al. 2008), as are tail risks of contagion from parent 

banks.  

A closer look at the cyclical co-movements shows that credit growth and 

financial deepening in CEE MS have been associated with a slowing business 

cycle synchronization of CEE MS with the euro area in recent years. (For some 

countries, other factors may also have dampened business cycle co-movements. 

Fiscal divergence is a case in point, especially for Hungary, see Artis et al. 2008, 

Darvas and Szapáry 2007). As Charts 5b and 5c show, this is, to a considerable 

extent, due to deviating cyclical movements in private consumption and 

residential investment. This is not surprising, given the greatly enlarged access 

to finance, improved income prospects and lower real interest rates, which have 

boosted inter-temporal optimization. 

 

What does this imply with a view to monetary integration? 

 

Developments so far can largely be interpreted as an adjustment of private credit 

levels towards equilibrium, mainly as a consequence of the loosening of credit 

constraints. In other words, households and SMEs have gained access to finance, 

while a decade ago they had essentially no possibility to take on leverage. These 

new opportunities to engage in inter-temporal optimization have been a key 

driving force of credit developments in CEE MS.
28

 Over these years, equilibrium 

levels themselves have also increased due to improved fundamentals, including 

per-capita income convergence, and the improvement of these underlying factors 

is now also largely reflected in actual credit levels. The empirical analysis 

suggests that the initial adjustment to equilibrium has broadly run its course. 

                                                                                                                                    

28 For a more systematic exposition of this issue based on a stylized new neoclassical synthesis framework, see Backé and 

Wójcik (2008). 
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This is also confirmed by other evidence, e.g. the duration of credit contracts – 

with very long-term mortgage financing now available to households – and also 

data on interest payment obligations of households.  

In tandem with the rebuilding of the financial sector, the functioning of housing 

markets, which had been largely dysfunctional in the early stages of transition, 

has improved markedly. This has allowed house prices in this sector to roughly 

move up towards their equilibrium levels as well (according to an empirical 

analysis by UniCredit CEE Research Group 2008). Global Property Guide and 

UniCredit data suggest that apartment prices in the capital cities of CEE MS were 

in the range of 40% to 60% of a weighted average price of apartments in euro 

area countries. While this is roughly in line with the relative consumer price 

levels of CEE MS, any such benchmarking has to be interpreted with caution, 

given the wide range of prices across euro area capitals and the heterogeneity of 

housing in general. In recent quarters, the patchy data that are available seem to 

suggest that house price dynamics have moderated in a number of CEE MS, with 

prices still growing dynamically in Slovakia, Poland and the Czech Republic, 

while falling in Latvia. 

Thus, from now on, credit developments will only be sustainable if they take 

place around the equilibrium path of financial deepening (as per-capita income 

rises and macro and micro fundamentals improve). This implies that credit 

growth rates will need to shift to more moderate levels (and, in some countries, 

the developments in the last few quarters may have already heralded this shift) in 

order to remain in the vicinity of the equilibrium trajectory. At the same time, 

trend credit growth will remain significantly above the dynamics recorded in 

euro area countries, given the ongoing catching-up / financial deepening 

process. Likewise and for the same reasons, housing price dynamics should 

moderate, while the trend rise in house prices will be somewhat higher than in 

the euro area as income convergence proceeds. In this new stage, which is 

characterized by movements around the equilibrium path, tracing unsustainable 

credit and housing booms will remain difficult but will possibly be somewhat 

easier than in the previous step adjustment phase.  

Euro area entry will further strengthen financial integration. However, given 

that integration of CEE MS with other EU countries, in particular in banking and 

credit markets, is already now rather deep, the effects of euro area integration on 

credit dynamics will presumably be moderate and gradual. A further pronounced 
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loosening of credit constraints is not likely, given the already high degree of 

financial integration in the area of credit and banking sectors. This implies that in 

CEE MS there is no major pent-up demand for leverage and that, in the future, 

leverage will increase around the financial deepening trajectory that is implied in 

the income convergence process. At the same time, there appears to be room for 

expanded risk sharing through the capital-market channel, as the populations of 

the CEE MS hold only minimal amounts of foreign financial assets.  

As regards interest rate convergence, a distinction is to be made between the 

Baltic countries, in which nominal interest rate convergence has been advanced 

for years, with credible hard pegs in place. Interest rate convergence in Poland, 

Hungary and the Czech Republic, which employ flexible exchange rates, has 

reached different stages. While it has also been far advanced in the Czech 

Republic for years, local interest rates in Poland and (more so) in Hungary still 

display positive differentials to those in the euro area. In recent years, real 

interest rates have been lower in the Baltics than in the euro area, roughly similar 

in the Czech Republic (most recently somewhat lower), while they have been 

somewhat higher in Poland and Hungary. A rough estimate suggests that in July 

2008 (most recent data available at the time of writing this article) real interest 

rates on local-currency bank loans were about 1 percentage point lower in the 

Czech Republic than in the euro area (except consumer loans for which they are 

higher), while in Poland real interest rates on most loans (except long-term loans 

with fixed interest rates) were around 1 to 1.5 percentage points higher than in 

the euro area, in Hungary by about 2 percentage points (except for consumer 

loans and long-term loans with fixed interest rates). The picture is roughly 

similar for real government bond yields, except for long maturities where interest 

rate convergence is more advanced than for bank loans.
29

 

Thus, the prospective further fall in real interest rates due to euro area entry could 

still have an effect on the process towards euro adoption, in particular in Hungary 

and in Poland. These two countries‘ equilibrium credit levels will rise due to the 

higher net present value of future income streams (lower discount factor) and 

                                                                                                                                    

29 A closer look at the nominal interest rates charged on new local currency loans extended by MFIs in CEE MS to 

households and corporates (July 2008) suggests that interest rate convergence for the Czech Republic was almost 

complete, except for consumer loans (interest rate differential to the euro area: 5-6 ppt). In Hungary, interest rate 

differentials for loans to households were sizeable from 4 to 13 ppt, while interest spreads for enterprises were smaller, 

mostly in the range of 4 to 5 ppt (higher only for long-term loans). However, most loans to private non-banks (including 

cross-border loans) were denominated in foreign currency, especially more recent loans. In Poland, interest rate spreads 

ranged between 90 and 210 bp for most loan categories, except consumer loans and long-term loans, where spreads were 

higher. However, most loans to enterprises (including cross-border loans) as well as a large part of housing loans to 

households were denominated in foreign currency. 
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lower opportunity costs of servicing loans. To put this issue into perspective, the 

following points deserve mentioning: First, interest rate convergence has already 

made noticeable progress and is more advanced than it was in the Southern 

European EU countries before they embarked on the road to monetary union.
30

 

Second, interest rate convergence will tend to move ahead irrespective of euro 

adoption prospects, as countries continue improving their macro fundamentals 

and as integration with the euro area proceeds further.
31

 Third, effective interest 

rates in the three countries concerned are already lower than is implied in local 

currency lending rates, given the fact that part of the credit stock is denominated 

in foreign currencies (especially relevant in Hungary and in Poland)
32

 and that 

cross-border lending to non-banks (especially corporates) is a very important 

financing channel in all the three countries (see Chart 15). This last point 

suggests that interest rate convergence is more advanced than it may seem at first 

sight or, as the European Commission (2008) puts it, this has ―introduce[d] 

interest rate convergence 'through the back door' in some of the floaters‖. While 

this convergence involves potential costs, in terms of exchange and interest rate 

risks, it still is an important feature with respect to future monetary integration.
33

  

To illustrate this point, one may take the estimates in Égert, Backé and Zumer 

(2006) which suggest that a nominal interest rate reduction of 1 percent would 

lift the long-term equilibrium private sector credit level by 6.8 percentage points 

of GDP. If we assume that nominal interest rates may fall by 150 basis points due 

to euro area entry, this would imply that equilibrium private-sector credit may 

rise by about 10 percentage points of GDP.  The effect that a further reduction 

of inflation may have in the three floating countries (especially in Hungary) 

would also lift equilibrium credit levels, but considering the inflation targets in 

place in these three countries (and the favorable inflation performance Poland 

and the Czech Republic have displayed during recent years), this effect should 

not be accounted to euro area accession. (Moreover, trend inflation for the three 

floaters will most likely be higher after euro area entry than in the period before 

euro accession.) Moreover, the scenario sketched out here for illustrative 

                                                                                                                                    

30 UIP would suggest that nominal interest rate differentials reflect expected changes in nominal exchange rates plus risk 

premiums. However, as the European Commission (2008) points out, in practice home bias and other financial market 

frictions still allow for some persistent departure from UIP, especially in cases of CEE MS with floating exchange rates. 

31 The Czech Republic seems to be a case in point, lower interest rates there cannot be traced back to prospective euro 

area accession, as the country has no euro adoption strategy and the authorities do not plan to enter the euro area over 

the shorter to medium term. 

32 For several years, interest rates on euro-denominated loans extended in CEE MS have essentially fully converged to 

interest rates of comparable loans extended in the euro area. 

33 See also Brzoza-Brzezina (2005) and Schadler et al. (2005) who argue that CEE MS have already achieved a substantial 

degree of interest rate convergence which will limit the magnitude of credit booms after euro adoption.  
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purposes rests on the assumption that income expectations do not jump in the 

context of euro area entry but adjust only gradually, i.e. on evidence that the 

benefits of EMU participation are actually materializing.  

Looking at the prospect of possible credit booms in the context of euro adoption 

from an inter-temporal perspective, the following picture emerges. Tradable 

prices have largely converged. (Some limited gaps still exist in tradables price 

levels due to some differences in consumption patterns, e.g. with respect to the 

quality of the goods consumed, and due to pricing-to-market practices, see Égert 

2007.) As prices of tradables will, upon euro area accession, move broadly in line 

with euro area-wide dynamics (law of one price), there is, from the price side, no 

additional impetus to bring consumption of tradables forward (ceteris paribus). 

As interest rate convergence is the least far advanced in respect of consumer 

loans, interest convergence in this segment will increase the affordability of 

consumer durables and thus lead temporarily to additional demand in consumer 

durables until the optimization process has run its course. This will add to 

macroeconomic stabilization challenges and needs to be taken into account 

appropriately, especially in fiscal policy-making, during the euro area accession 

phase.  

As for non-tradables, price level gaps differ across countries and categories of 

goods and services. However, consumption of services and food is often time-

bounded, i.e. cannot be shifted much across time. The same is largely true for 

energy consumption (see Ross 2008). This implies that there is no significant 

potential for bringing consumption forward by taking out credit against future 

income. Affordability considerations may also play some role in the area of non-

tradables (e.g. repair services). If the additional room for taking out credit (due to 

lower interest rates) goes mainly into real estate, the key policy challenge is to 

prevent the build-up of over-optimistic expectations and the kicking-in of 

financial accelerator effects, as sketched out above. Apart from prudential action, 

fiscal incentives for mortgage lending should be reviewed and if possible phased 

out. In recent years, some of such schemes have in fact been abandoned or cut 

down, but a number of them still exist (see Enoch and Ötker-Robe 2007 as well 

as recent reports on IMF Article IV consultations). 

If the additional credit is used for fixed business investment, this would promote 

productivity and should be welcome. However, due to advanced interest rate 

convergence in this lending segment (access to cross-border finance and/or 
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domestic credit denominated in foreign currency), additional credit creation for 

business investment will presumably be limited. 

In sum, it seems that there is some potential for a rise in equilibrium credit levels 

due to euro area accession in the countries with floating exchange rates, but this 

prospective shift in credit levels would not seem to be exceptionally high and, 

in fact, lower than it had been in some Southern European EU countries (as 

interest rate convergence is already more advanced and credit constraints, 

especially on households and SMEs, were already loosened in past years). Still, 

there are risks, mainly in terms of too buoyant expectations, which suggest that 

a careful and cautious management of expectations is of the essence,
34

 and also in 

the event that credit were to be directed mostly to housing, which would increase 

the risk of a credit and housing price boom that could turn out to be not fully 

sustainable. If there are indications that such risks are materializing, they need to 

be addressed by early and resolute policy action to prevent boom-bust 

developments. If countries are capable of putting strong policies in place and 

carry them through, credit developments and financial deepening would 

presumably not fundamentally tip the cost-benefit equation of monetary 

integration. 

Box: Recent credit developments in the Baltic countries 
 

 

It is instructive to review the case of the Baltics, where access to credit and 

interest rate convergence took place roughly simultaneously and where interest 

rate convergence was almost complete (in nominal terms) due to the credible 

hard pegs in place in these countries.
35

 It is therefore not surprising that credit 

growth in the Baltics has been more pronounced than in the other CEE MS. Also, 

as both factors were at work in parallel, the potential for overoptimistic 

expectations was higher. Moreover, while the boom in the Baltics was driven by 

productivity advances, it became increasingly tilted to the real estate sector, as it 

went on, and housing loans contributed more strongly to overall credit growth 

than in most other CEE MS.  

                                                                                                                                    

34 This underlines the overriding importance of explaining the effects and implications of euro area participation to key 

stakeholders and the public, and of making sure that there is a broad-based understanding and acceptance of the trade-

offs and constraints involved. 

35 For the sake of brevity, this concise review focuses on the general thrust of developments in the three countries, i.e. 

mainly on the elements that have been common to the three countries.  
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Further factors that have apparently played a role were unusually low inflation 

rates during the early boom years (partly due to the rise of the euro, to which the 

Baltic states‘ currencies are pegged) which contributed to over-optimistic real 

income expectations, as did the length and the strength of the boom phase. Also, 

in the housing sector, the supply response was slow, which added to house price 

increases.  

Prudential supervisors took some prudential action to rein in credit growth, but 

shunned more assertive action, arguing that such measures would not be effective 

without the full backing of the supervising authorities of home countries. 

 As the downturn that began in 2007 is running its course, developments in bank 

asset quality will tell whether lending during the boom was sufficiently prudent 

to prevent banking sector fragility. (As the banking sectors are largely foreign-

owned, losses will have to be carried by foreign owners, which consider the 

Baltic market as their extended home market.) Credit dynamics slowed from 

mid-2007, when banks and borrowers reassessed risks and credit supply and 

demand began to fall in tandem. This shows that self-correcting forces are taking 

hold. But apparently moderation took place too late: As some banks started to re-

price risk, others took up the slack for some time expanding their market shares, 

so that overall credit dynamics moderated only with a lag.  

It is also noteworthy that fiscal policies in the Baltic countries, while recording 

fiscal positions close to balance or in surplus, tended to be pro-cyclical during the 

boom (see Rosenberg 2008). Also, some fiscal incentives were present that 

promoted mortgage lending and there was no tangible progress in reducing these 

incentives or enacting fiscal disincentives to mortgage lending.  

The wage adjustment channel was dysfunctional because of emigration (and 

some obstacles to immigration from non-EU countries), as labor market barriers 

were partly lifted upon EU accession. Remittances from (temporary) migrants 

also pushed demand for real estate further up. Moreover, global financing 

conditions until mid-2007 were exceptionally easy, which also contributed to the 

boom. World Bank (2008a) concludes (rightly so) that more pre-emptive action 

would have been more helpful in smoothing cyclical swings. (It remains to be 

seen how long and deep the downturn will be.)  

The main lesson to be derived from the Baltic credit boom is that policies should 
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 be sufficiently pro-active to choke off booms that appear to be increasingly fed 

by exuberant expectations (see also World Bank 2008). This general point is 

valid for other countries in the region as well, even though a plain replication of 

the Baltic boom in Poland, Hungary and the Czech Republic is unlikely.  

 
CONCLUDING REMARKS 

 

Joining the euro area holds potentially significant benefits in terms of growth and 

welfare. At the same time, participation in a monetary union can make 

macroeconomic stabilization more demanding. This challenge may be more 

pronounced for economies that have a much higher potential growth rate than the 

currency area as a whole, given that area-wide monetary policy may tend to be 

less optimal over the cycle for these countries than for other participants in a 

monetary union. At the same time, there are question marks about the feasibility 

and effectiveness of using an autonomous domestic monetary policy as a 

stabilization instrument in catching-up economies and there is a risk of exchange 

rate-generated shocks.   

As income and price level convergence go hand in hand, differentials in potential 

growth rates across countries within a single currency union will be associated 

with trend inflation differentials. For a smooth participation in a monetary union, 

inflation differentials that are not in line with underlying catching-up 

(productivity) dynamics need to be swiftly corrected, in order to forestall boom-

bust cycles and, possibly, lengthy periods of underperformance. To this end, 

macro stabilization and micro adjustment need to be sufficiently effective.  

Over the past years, CEE MS have made considerable progress in many areas 

that are of relevance for a smooth and successful future participation in the euro 

area, in particular as regards trade and financial integration. Further integration 

within the Single Market and, prospectively, through euro area entry will help to 

promote business cycle convergence, which in turn will facilitate macroeconomic 

stabilization challenges. 

To cope with stabilization challenges within the euro area, underlying fiscal 

positions will need to be strong and pro-cyclical fiscal policies will have to be 

avoided. Experience suggests that well-designed and binding fiscal rules are 

instrumental in bringing about such policies. EU fiscal rules provide such a 
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framework that is geared to promoting, over the next few years, the achievement 

of budget positions which will provide sufficient room for maneuver in case of 

downturns. However, it would seem to be in the interest of the CEE MS to abide 

by even more forceful policies in exceptionally buoyant cyclical situations, while 

in principle keeping the fiscal policy reaction function symmetrical.  

Price and wage flexibility as well as a further deepening of integration are key to 

fostering adjustment through the competitiveness channel. Backward-looking 

indexation schemes constrain flexibility and should be abandoned, while 

forward-looking behavior based on realistic expectations should be promoted to 

achieve swift adjustment when needed. Flexible prices and wages will also help 

to contain cyclical fluctuations (which in turn contribute to preventing fiscal 

policies from being confronted with insurmountable stabilization challenges). 

Furthermore, maintaining solid productivity growth, in particular in the tradables 

sector, will facilitate a fast regaining of competitiveness in case of adverse 

shocks, without having to rely too much on downward nominal wage adjustment. 

Credit booms may add to stabilization challenges, as they can augment real 

fluctuations. To cope with these issues, it will be instrumental to keep credit 

developments within sustainable boundaries. Excessive credit growth, i.e. credit 

growth that is based on overoptimistic expectations and/or coupled with asset 

bubbles, in particular, house price bubbles, needs to be kept in check. 

Supervision and prudential controls of banks will be key to avoiding over-

indebtedness and thus ensure financial stability, with positive knock-on effects 

on macroeconomic stability. On top of appropriate fiscal restraint, fiscal 

disincentives in particular as regards real estate-related borrowing will be 

particularly helpful in addressing such situations. 

The potential for large upward shifts in private-sector credit levels in CEE MS 

appears to be relatively limited. By now, the initial adjustment to credit levels 

implied by fundamentals has largely run its course. Integration of the banking 

and credit markets of CEE MS with the euro area is already far advanced; credit 

constraints have been loosened. Interest rate convergence is far advanced in the 

Baltic countries, where hard pegs are in place, but has also considerably moved 

ahead in the Central European countries that pursue inflation targeting combined 

with flexible exchange rates. Still, as simulations based on empirical research 

show, in these latter countries credit levels can be expected to shift, especially in 

Poland and Hungary, perhaps by 10 percentage points of GDP, due to the 
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completion of interest rate convergence in the context of a monetary union.  

Shifts on this order of magnitude do pose challenges but are certainly 

manageable if the right policies are put in place. Finally, two beneficial side 

effects of euro area entry should not go unnoticed:  First, euro area accession will 

promote deeper financial integration, which will allow for more risk sharing. 

Second, euro adoption will reduce exchange rate risks for foreign currency 

borrowing (both domestic and cross-border), which takes particularly high shares 

in the Baltic countries and in Hungary, and will thereby also reduce credit risk 

for banks that have extended such credit. 

To conclude, creating a robust policy framework that delivers macroeconomic 

stabilization and financial stability, coupled with a setting that provides for 

microeconomic flexibility to ensure smooth and swift adjustment, will be key for 

CEE MS to contain the costs and risks that are associated with prospective 

participation in a monetary union. At the same time, it will help, together with 

further structural reform efforts to sustain solid productivity growth, in particular 

in the tradables sector, to reap the full benefits of participation in a monetary 

union. Successful macroeconomic stabilization within a monetary union will be 

key to fostering long-term cohesion within the single currency area and will thus 

contribute to the lasting success of the euro.   
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Chart 1a: Economic Structures (Value-Added) 
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Chart 1b: Economic Structures (Employment) 
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Chart 2a: Trade Openness 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Slovakia Hungary Czech Rep. Slovenia Estonia Lithuania Latvia Poland

2002 2007 Euro area average 2002 Euro area average 2007

Degree of openness
total exports and imports as a % of GDP

Source: Eurostat.

 

 
Chart 2b: Trade Integration with Euro Area and Other Regions 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

Czech Republic Estonia Latvia Lithuania Hungary Poland Slovenia Slovakia

Euro area 13 EU-27 countries not in Euro area13 Extra EU-27

Share in total trade value (export plus imports)

In %

Source: Eurostat, OeNB.  



I PETER BACKÉ 

 36 

 
Chart 3a: 
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Note: Export classification based on 2-digit SITC following ECB (2005). 
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Chart 7a: Market share in world imports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chart 7b: Real Exchange Rate Developments 
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Chart 7c 
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Chart 8a: Credit Growth to the Private Sector (Non-Banks), Nominal 
Growth Rates 
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Chart 8b: Credit Growth to the Private Sector (Non-Banks), Real 
Growth Rates (CPI-Deflated) 
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Chart 9: Non-Bank Private-Sector Credit-to-GDP Levels 
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Chart 10: Share of Credit to Households in % of Credit to the Non-
Bank Private Sector 
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Chart 11a and 11b: Selected Banking Sector Assets and Liabilities 
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Chart 12a: Loans to Households and Corporations: Foreign-
Currency Loans in % of Total Loans 
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Chart 12b: Loans to Households: Foreign-Currency Loans in % of 
Total Loans 
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Chart 13: Deviations from Estimated Long-Run Equilibrium Private 
Sector Credit-to-GDP up to Q1/2008 
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Note: Negative (positive) values indicate that the observed private credit-to-GDP ratio is 

lower (higher) than what the fundamentals would predict. Deviations are displayed in the 

form of ranges that relate to the spectrum of equilibrium credit ratios resulting from the 

estimation results in Backé, Égert and Zumer (2006).  

Source: Eller, Backé, Égert and Zumer (2008). 
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Chart 14: Concentration of Creditor Banks in Terms of Country of 
Residence 
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łamach prestiżowych journali m.in. ―European Economic Review‖, ―Journal of 

International Economics‖, ―Journal of Money‖, ―Credit and Banking‖. 

 

NEW THEORIES OF OPTIMAL CURRENCY AREAS AND THEIR 
APPLICATION TO POLAND’S ADOPTION OF THE EURO: THE 
ASYMMETRIC-SHOCKS-ON-ITS-HEAD AND THE LENDER-OF-
LAST-RESORT THEORIES OF OPTIMAL CURRENCY AREA1 

 

14 October 2008 

 
INTRODUCTION 

 

In this paper we propose two new criteria to evaluate the appropriateness of a 

country joining a larger currency area. The first of these, asymmetric-shocks-on-

its-head, argues that far from being an argument for sticking to monetary 

autonomy, asymmetric shocks to real GDP provide an argument for adopting a 

common currency. The argument comes in three steps.   

First, independent monetary policy and a floating nominal exchange rate are not 

effective instruments for mitigating the consequences of asymmetric shocks.  In 

practice, monetary independence may well amplify country-specific shocks 

rather than dampen them. Second, standard portfolio diversification arguments 

support the view that the more asymmetric (the more uncorrelated or negatively 

correlated) GDP shocks are, the greater the benefits from international portfolio 

diversification (broadly defined). Third, financial portfolio diversification is 

greatly encouraged by having a common currency: home bias diminishes 

significantly when two countries share a currency. 

The lender of last resort theory of optimal currency areas starts from the 

observation that there is no such thing as a safe bank. Even a solvent bank can be 

brought down by a depositor run or market run. The central bank has to be able 

to act as lender of last resort and market maker of last resort so ensure the 

survival of even solvent banks. When much of the balance sheet of the central 

bank (or of the balance sheet of its domestic customers) is denominated in 

                                                                                                                                    

1 © Willem H. Buiter and Anne C. Sibert 2008 
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foreign currency, and specifically when there is either a large net foreign 

currency exposure or a large net short-term liability exposure in foreign 

exchange, the survival of banks faced with funding liquidity or market liquidity 

problems requires either a foreign currency lender of last resort or a domestic 

currency that is also a global reserve currency. There are but two serious global 

reserve currencies today: the US dollar and the euro.   

Iceland is a classic example of what can happen to a country with a banking 

sector that is large relative to the rest of the economy and that has short-term 

foreign exchange funding needs that outstrip the resources of its central bank. In 

Poland, the banks may have limited foreign currency exposure, but its domestic 

customers do not.  In particular, the household sector has borrowed 

overwhelmingly in foreign currency, including Swiss franc, euro and yen. The 

Polish banking system has therefore swapped its foreign exchange risk for credit 

risk through the unhedged foreign exchange risk assumed by its domestic non-

bank private sector. The fact that Hungary is in worse shape than Poland, both as 

regards its net foreign currency exposure and as regards the currency mismatch in 

the non-bank private sector is not really a source of much comfort. 

We doubt whether the National Bank of Poland has the resources to refinance the 

foreign currency exposure of the domestic private sector. Both refinancing risk 

(liquidity risk) and solvency risk due to a large depreciation of the zloty can 

therefore be avoided only by Poland adopting the euro and gaining access to the 

lender of last resort and market maker of last resort facilities of the Eurosystem. 

 

I. THE ASYMMETRIC-SHOCKS-ON-ITS-HEAD THEORY 
OF OCAS 

 

The conventional view that asymmetric shocks to the demand for or the supply of 

domestic output make a common currency undesirable is based on the view that 

national monetary policy can be used effectively to dampen undesirable 

fluctuations in the output gap. The economic theory underlying it is Keynesian, 

Old- or New-, because the ability of monetary policy to influence the real 

economy depends on the existence of nominal price or cost rigidities.   
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In the presence of a high degree of international capital mobility, the theory must 

be ‗augmented‘ to allow for the distinction between ‗IS‘ shocks and ‗LM‘ 

shocks.  In the limiting case of perfect international capital mobility, keeping the 

domestic nominal interest rate constant is the optimal output and price level 

stabilising response to a money demand (‗LM‘) shock. One way to achieve this is 

to have a credible fixed exchange rate regime. The most credible fixed exchange 

rate regime is a common currency.   

Even within a Keynesian setting, and even if the shocks perturbing the output gap 

are demand shocks (at a given domestic interest rate, a given exchange rate, a 

given price level and given expectations of future prices and exchange rates), the 

desirability of discretionary national monetary policy is questionable. It assumes 

(1) that the monetary policy authority is benevolent, (2) that the monetary policy 

authority is competent and (3), that asset markets, including the foreign exchange 

markets, are efficient. 

All three assumptions are questionable. The authorities could be malevolent or 

benevolent but opportunistic (incapable of credible commitment). They could be 

incompetent or the structure of the economy could be sufficiently complex and 

opaque as to make destabilising policy as likely as stabilising monetary policy. 

Monetary policy lags are long, variable and uncertain. Policy does not just have 

to contend with the outside lag (from the instrument to the economy) but also 

with the inside lag (the lag between the arrival of new policy-relevant 

information and the right decision being made and implemented). In addition, 

financial markets are far from efficient, even in the textbook sense of efficiency 

and certainly in the broader sense of setting prices conducive to socially efficient 

outcomes. Herding behaviour, panic, fear, exhilaration, mania, confidence and 

trust all powerfully influence asset prices and do so in unpredictable ways and in 

ways that cannot be easily harnessed to the pursuit of macroeconomic stability.   

So instead of acting as a buffer or as a shock-absorber, damping exogenous 

shocks and reducing the real resource cost of achieving a given necessary 

adjustment in the real exchange rate, changes in the nominal exchange rate may 

contribute to the amplification of shocks, to excess volatility and to possibly 

quite persistent misalignments of the real exchange rate. 

If the economy were Keynesian but simply too complex to stabilise effectively 

through the use of domestic monetary policy, the exchange rate regime would be 
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a matter of indifference from the point of view of stabilising real GDP. If, 

however, stabilising consumption rather than GDP is the purpose of policy, then 

even if GDP fluctuations either are exogenous or not amenable to systematic 

stabilisation through monetary policy, other more classical consumption 

stabilisation instruments may be available. 

 

THE DESIRABILITY OF ECONOMIC DIVERGENCE 

 

Whether real convergence (defined as convergence of per capita GDP levels 

among EU nations) is good or bad depends crucially on the scope for cross-

border redistribution and risk sharing. It is key to distinguish between first 

moment convergence and second moment convergence. First moment 

convergence concerns the convergence of expected levels or growth rates of real 

per capita GDP. Second moment convergence refers to the degree to which 

national deviations from the mean level or growth rate of real per capita GDP are 

positively or negatively correlated, that is, it refers to the conditional covariances 

between national real per capita GDP levels or growth rates. 

It is likely that first-moment divergence, which implies increasing inequality 

between national per capita GDP levels, even though it does not necessarily 

indicate inefficient use of resources in any nation, is likely to create increasing 

political tensions, unless there are effective mechanisms for redistributing income 

between nations to ensure that divergence per capita output levels need not imply 

divergent per capita consumption and economic wellbeing.   

Uncoupling of national consumption from national GDP can be done through a 

number of private, market-based mechanisms, through private non-market 

mechanisms and through cross-border fiscal transfers. Private market-based 

mechanisms include international financial portfolio diversification (especially 

ownership by residents of one nation of equity stakes in companies operating in 

other member countries) and international labour mobility. Private non-market-

based mechanisms include cross-border private transfers, such as remittances and 

charitable donations.   

International transfers can either be made by national governments or by a 

supranational European entity. In practice, in the EU, the redistributional role of 
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the supranational bodies is negligible: the total budget of the EU institutions is 

less than 1.25% of EU GDP, and about a third of that goes towards 

administrative costs. With the exception of the European Investment Bank, the 

EU institutions have to balance their budgets on a year-by-year basis. Clearly an 

average contribution of just over one percent of EU GDP can finance a 

significantly larger EU transfer (as a share of recipient GDP) to poorer countries. 

Even so, the redistributional role of the Commission is limited indeed.  Bilateral 

or multilateral intergovernmental transfers in the EU are not part of the political-

economic landscape.   

The same private and public mechanisms that provide redistribution can also 

provide insurance, that is, they can act as risk sharing mechanisms. Indeed, the 

difference between redistribution and risk sharing is very similar to the first 

moment vs second moment distinction we made for convergence. Redistribution 

concerns income or wealth-contingent transfers in the absence of uncertainty.  

Risk-sharing involves payments (or other actions-in-kind) contingent on the 

realisation of some unknown future random variable.   

First-moment divergence is at best neutral. This will be the outcome when (a) the 

divergence in real economic performance (productivity, efficiency) is not due to 

preventable or corrigible market failure or government failure, and (b) is made 

congruent with the Union‘s distributional/fairness objectives through effective 

and efficient redistribution. If either (a) or (b) fail to be satisfied, first-moment 

divergence is a problem – in all likelihood both an economic efficiency problem 

and a political fairness/distributional problem.   

If first-moment divergence is a problem in the EU and the EMU, and even if the 

divergence has been exacerbated by integrationist measures like the Single 

European Act (SEA) in 1986 or by the adoption of a common currency by 11 EU 

members in 1999, the policy implications are by no means obvious. Reversing 

the painfully achieved, albeit still very limited, deep integration pursued by the 

Single Market Programme (SMP) launched in 1992, would result in massive 

efficiency losses and would probably mean the end of the EU. Leaving EMU 

would make absolutely no economic sense for any of the 15 present members.   

Unlike first moment divergence, second moment divergence can, provided 

sufficient cross-border risk sharing is possible, be a highly desirable 

phenomenon.  In what follows, second moment divergence will be associated 
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with asymmetric shocks, that is, negatively correlated shocks to the levels or 

growth rates of real national GDP. This follows from a straightforward 

application of portfolio theory under uncertainty.   

For simplicity, view the monetary union as a closed system and ignore real 

capital formation. In the aggregate, therefore, the citizens of the Union consume 

the aggregate GDP of the Union. Under financial autarky and without labour 

mobility, each nation‘s residents own the assets that produce that nation‘s GDP.  

Since the abolition of slavery, human wealth (the present discounted value of the 

future earnings of a worker) cannot be traded either within or across national 

borders. Without international financial portfolio diversification, claims to the 

earnings of the domestic capital stock also cannot be traded across borders.  

Without labour mobility, and without cross-border fiscal transfers, it follows that 

each nation‘s consumers have to consume that nation‘s GDP. The variance of 

their national consumption is the variance of domestic GDP.  

When national equity markets become integrated into a single Union-wide equity 

market, risk sharing through risk trading, that is, through financial portfolio 

diversification becomes an option for capital income. Most of national GDP is, of 

course, national labour income, which is not perfectly correlated with national 

capital income and is unlikely to be spanned by the capital income claims of the 

entire union. Sharing labour income risk will therefore have to occur either 

through cross-border fiscal mechanisms or through labour mobility.  If these risk-

sharing mechanisms are sufficiently developed, asymmetric shocks or second-

moment divergence, becomes a boon rather than a bane.   

Consider the extreme case where there is either a complete set of risk-trading 

markets or a complete set of national-GDP contingent cross-border transfer 

payments. It is clear that, in this world, holding constant the variances of national 

GDP levels, a higher negative correlation between the national GDP levels means 

that Union-wide aggregate GDP will be more stable, and so will Union-wide 

aggregate consumption. With complete risk sharing, individual national 

consumption levels can perfectly match the behaviour of the aggregate Union-

wide consumption.   

Second-moment divergence is therefore welfare-enhancing when there are 

sufficient opportunities for cross-border risk sharing. The job of the Commission 

is to strive to encourage the creation of private and public (intergovernmental 
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and/or supranational) mechanisms for risk sharing. Both the SMP and the EMU 

are important mechanisms for boosting the scope for international portfolio 

diversification and cross-border labour mobility.   

There may also be a role for policy in ensuring that national GDP moments are 

not larger than is efficient in the light of the inherent uncertainty and 

unpredictability of the economic environment (tastes, technology, information, 

acts of nature, acts of God etc). Whatever may be achievable as regards reducing 

the variances of national GDP levels, however, households in the EMU should 

hope for asymmetric rather than symmetric shocks.   

As regards first moment divergence, the first-best strategy is to encourage 

optimal economic performance, including growth, in each nation state, and to 

agree on a set of socially acceptable cross-border redistribution policies if the 

efficient performance levels are too divergent to be politically acceptable. There 

is no reason to believe, in view of the vast structural differences between the 

members of the Union, that efficient levels and growth rates of real per capita 

GDP would be similar, let along convergent among Union members. Given the 

extremely limited set of public and private instruments for cross-border 

redistribution in the E(M)U, it is unlikely that much can be expected from 

policies to mitigate first moment divergence. 

 

EMU AND CROSS-BORDER PORTFOLIO DIVERSIFICATION 

 

We pointed to four mechanisms for cross-border risk sharing. First, the public 

sector can provide cross-border risk-sharing through contingent cross-border 

fiscal transfers.  Second, the private sector can provide cross-border risk-sharing 

through cross-border private transfers. Cross-border remittances are an example, 

as are private cross-border charitable transfers.  Third, the private sector can trade 

risk across national boundaries through international financial portfolio 

diversification. Such markets are well-established at for ownership claims to 

capital income. Fourth, it is in principle possible, without trading directly in 

claims on current and future primary labour income (which would be illegal since 

the abolition of slavery and indentured labour), for the private sector to create 

financial instruments promising a future payment stream benchmarked against 

observable and verifiable labour income developments at home and abroad.   
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Individual labour income is private information and is, within limits, a choice 

variable of the owner, the individual worker. There are obvious moral hazard and 

adverse selection arguments that will restrict the market for labour income-

contingent securities whose payoffs depend on the income of a single worker or a 

small number of workers. No such arguments apply against the issuance of 

labour income-contingent financial claims based on the labour income earned in 

an entire national economy or even in a significant sector, sub-sector or industry 

within a national economy. The creation of such social risk-trading instruments 

(GDP-contingent claims, aggregate labour income-contingent claims etc.) has 

indeed been proposed by such distinguished financial economists as Robert 

Shiller (1993, 2003).  Real-world examples of such instruments are no longer 

uncommon. A well-known example are Argentina‘s GDP growth contingent 

claims, issued following the default of 2003, which offer a payoff to investors 

only if Argentine real annual GDP growth exceeds three percent per annum. 

The fifth mechanism for sharing risk across national boundaries is migration, 

specifically labour mobility. When workers move across borders, typically from 

low wage to high-wage countries, individual labour income risk can be mitigated, 

even if measures of national labour income for the source country are not 

necessarily favourably affected. Migration is of course intimately tied up with 

remittances to relatives left behind. 

Monetary union strongly affects a nation‘s capacity to use the third (cross-border 

financial portfolio diversification) and the fourth (cross-border trade in Shiller 

securities) of these mechanisms for cross-border sharing of consumption risk. 

The great contribution of the EU to the depth and breadth of cross-border risk-

sharing and risk trading cannot be denied. The abolition of effectively all 

administrative and fiscal obstacles to international financial capital mobility is a 

core part of the Acquis. The Single European Act has permitted and continues to 

encourage unprecedented cross-border integration for all 27 EU members of 

financial markets and markets for financial services and products. The result has 

been a marked decrease in the home bias of the portfolios held by private 

investors in the EU and a huge increase in gross cross-holdings of securities 

across national boundaries.  

For the EMU members, the common currency has been a further important 

stimulus to financial market integration and development. European corporate 
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bond markets for euro-denominated debt are now larger than their US 

counterparts. While the exact nature of the cost savings and market-deepening 

effects of a common currency are hard to quantify, there can be little doubt that 

the creation of the common currency has dealt a further blow to home bias in 

portfolio allocation. 

Thus, a common currency permits improved cross-border consumption risk 

sharing through portfolio diversification. This will be more valuable, the greater 

the degree of second-moment real divergence among the countries of the EMU. 

 

II. THE LENDER-OF-LAST-RESORT THEORY OF OPTIMAL 
CURRENCY AREAS 

 

There is no such thing as a safe bank, even if the bank is sound in the sense that, 

if it could hold its existing assets to maturity, it would be able to meet all its 

contractual obligations. More generally, there is no such thing as a safe highly 

leveraged institution that borrows short and lends/invests long and illiquid.  

Government guarantees/support are required to make private financial 

institutions with leverage and asset-liability mismatch sustainable. Such support 

is provided in the first instance by the central bank acting as lender of last resort 

and market maker of last resort. 

When the short-term liabilities of the banks are denominated in domestic 

currency, there is no limit to the amount of appropriate liquidity the central bank 

can create - costlessly and instantaneously. It can simply print the stuff. The only 

constraints on its willingness to provide liquidity would be fear of moral hazard 

and fear of the inflation it might create. Moral hazard can be dealt with by pricing 

the liquidity support appropriately and by imposing regulatory requirements on 

entities borrowing from the central bank. The threat of inflation can be 

eliminated by the Treasury transferring resources to the central bank 

(recapitalising the central bank). 

When a significant share of the short-term liabilities of the banking system 

(broadly defined to include the AIGs of this world) is denominated in foreign 

currency, there are limits to the foreign currency liquidity support the central 

bank can provide. Foreign exchange reserves, credit lines and swaps are small 
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outside a small number of emerging markets. For the UK they were negligible 

until the beginning of the current financial crisis. So to act as a lender of last 

resort or market maker of last resort in foreign currency, the Bank of England 

would, in short order, have to approach the central banks of the only two 

countries/regions that have serious global reserve currencies: the USA (the US 

dollar makes up around 64 percent of global reserves) and the euro area (the euro 

accounts for around 24 percent). No doubt it would be possible for the Bank of 

England to arrange swaps with the Fed and the ECB (if the UK Treasury were to 

back such a request), but there would be a cost. This insurance premium for 

foreign exchange liquidity risk could make the City of London less competitive 

compared to institutions operating in the jurisdictions of the Fed and the ECB. 

Other countries are more vulnerable than the UK to a run on the foreign currency 

deposits of their banks or to a locking up of foreign currency wholesale markets. 

Iceland (where gross financial assets and liabilities reached almost 800 percent of 

GDP at their peak in early 2007 and the banking sector balance sheet in 2007 was 

around 900 percent of annual GDP, about twice the value of the UK‘s ratio of the 

banking sector balance sheet to annual GDP in 2007) is an example. Switzerland 

is another one, with a banking sector balance sheet of 660 percent of annual GDP 

in 2007. The Swiss problem aggravated by the fact that Switzerland is a 

Confederation where the central fiscal authority has very limited revenue raising 

powers. Unless a strong and solvent fiscal authority backs up the central bank, 

the central bank cannot hope to access a significant amount of foreign currency 

liquidity when an emergency strikes. 

The UK is more like Iceland than like the US or the euro area when we consider 

the size of its financial sector and especially the size of its external balance sheet. 

With gross foreign assets and gross foreign liabilities both close to 450 per cent 

of annual GDP, and with much of these assets and liabilities denominated in 

foreign currency, the UK is a highly leveraged entity - a hedge fund - and 

therefore vulnerable. In contrast, gross external liabilities of the US are around 

100 per cent of GDP. And the US dollar is one of two serious global reserve 

currencies. Sterling, with 4.7 per cent of the stock of global reserves is a minor-

league legacy reserve currency. 

It is true that London has prospered mightily with sterling in the past, even after 

sterling lost its world reserve currency status. But that was then - then being 

before the current global financial crisis. No-one had even considered the 
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possibility that all systemically important financial wholesale markets would 

seize up at the same time, making lender of last resort and market maker of last 

resort support from the central bank essential for the very survival of banks and a 

whole range of highly leveraged financial institutions. 

The Bank of England can, at best, be an effective lender of last resort and market 

maker of last resort in foreign currency at a cost - a cost that will undermine the 

competitive advantage of the City. At worst, if the fiscal credibility of the UK 

authorities were to be in doubt also (not an inconceivable event, given years of 

procyclical budgetary policy), the Bank of England would not be able to operate 

at all as a foreign currency lender of last resort and market maker of last resort. 

For the UK, there are just three conceivable ways to handle this problem.  The 

first is to run down the international financial activities of the City. The second is 

to become the 51st state of the USA. The third is to adopt the euro.  Only the 

third one is reasonable; the first is a waste of a potential comparative advantage 

and the second is infeasible. Adopting the euro happens to be an excellent choice 

for other reasons as well. 

 
III. THE LENDER-OF-LAST-RESORT THEORY OF OCAS 

 

There is no such thing as a safe bank, even if its assets are sound, in the sense 

that they would cover all obligations if held to maturity. Any highly leveraged 

entity that borrows short and lends long and illiquid is vulnerable to a speculative 

attack (run). A withdrawal of deposits, refusal to renew credit or inability to sell 

assets could force a bank into insolvency even if its assets were good, provided 

they could be held to maturity. 

A viable banking system therefore requires a central bank that can act as lender 

of last resort (to offer support against funding illiquidity) and market maker of 

last resort (to offer support against market illiquidity of its assets). 

A viable lender of last resort and market maker of last resort has to be able to 

provide ample liquidity in the currency to which the banks it wants to support are 

exposed. If the bulk of the banks' short-term liabilities are domestic-currency-

denominated, the central bank can always act as lender of last resort (LLR) and 
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market maker of last resort (MMLR), although the price of doing so may be 

excessive inflation.   

Excessive inflation will result from central bank domestic-currency LLR and 

MMLR operations, if the banks have a fundamental solvency problem (a 

solvency gap even if the assets could be held to maturity) rather than just a 

liquidity problem. In that case, the LLR and MMLR task can be fulfilled without 

excessive inflation only if the fiscal authorities can recapitalise the banks. 

When a large part of the short-maturity liabilities of the banking system or its 

customers are denominated in foreign currency, and if these short-term, liquid 

foreign currency liabilities are not hedged by liquid foreign currency assets, as 

was the case in Iceland, for instance, the central bank can act as foreign currency 

LLR and MMLR only to the limit of its foreign exchange reserves and its ability 

to borrow foreign exchange, through swaps with other central banks, credit lines 

or whatever. 

The ability of the central bank to borrow foreign exchange is ultimately limited 

by the ability of the sovereign to borrow foreign exchange. That in turn is limited 

by the ability of the sovereign to make (1) an internal fiscal transfer (now and in 

the future) from domestic households and firms to the state and (2) an external 

transfer of resources (now and in the future) to its foreign creditors. 

The internal transfer requires higher taxes or lower public spending.  The 

external transfer requires primary external surpluses (surpluses in the current 

account excluding net foreign investment income). That in turn requires a 

depreciation of the real exchange rate and probably a worsening of the external 

terms of trade.  

Both the internal transfer and the external transfer are painful and politically 

unpopular. The question then becomes whether it was credible that the 

government would be able and willing to put the domestic economy through the 

wringer required to guarantee the servicing of the external debt.  

There is a range of alternative ways of collateralising external borrowing by the 

authorities, that might not involve large-scale unemployment and excess 

capacity. Securitizing future revenues from natural resource endowments that 

have not yet been exploited can be an attractive option.   
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How would membership of a wider currency union, especially of a currency 

union whose currency is a global reserve currency, make a difference?  It would 

not make any difference if the problem of the banks had been one of fundamental 

insolvency - if the hold-to-maturity value of the assets was insufficient to cover 

its obligations. But if the problem were only one of illiquidity causing a non-

fundamental insolvency because the assets of the banks could be realised in the 

short run only at fire-sale prices, then membership of the eurozone would have 

permitted the banks to survive. Many of the illiquid assets of the banks could 

have been used as collateral at the discount window of the Eurosystem or in 

Eurosystem repos. Because the euro is a global reserve currency, there would 

have been no appreciable effect on the external value of the euro from the LLR 

and MMLR operations of the Eurosystem in support of the banks of any not too 

large member country. 

None of this would do any good if the banks' problem had been one of 

fundamental insolvency rather than illiquidity creating the risk of non-

fundamental insolvency. Even in the euro area, any country with a large banking 

system could face an unmanageable banking sector insolvency gap. The 

fundamental solvency gap of the banks could be too large to be manageable for 

the national fiscal authority. Only international aid, or fiscal risk insurance and 

fiscal burden sharing would help a country whose banking system's solvency gap 

exceeded the fiscal capacity of the national authorities. But if the country‘s banks 

are fundamentally sound, then membership of the euro area would have 

prevented a collapse. 

This financial stability of lender of last resort theory of optimal currency areas 

has obvious lessons here for other small and medium-sized countries with large, 

internationally exposed banking sectors and their own currencies. In Eastern 

Europe, Hungary, Poland and the Czech Republic. 
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INTRODUCTION 

 

This paper takes as a given that Poland will adopt the euro and asks how it 

should manage the transition.
2
 It considers the boom-bust problem that has 

afflicted economies around the time of euro adoption. It analyzes why those 

boom-bust cycles occurred. It explores the consequences. It asks what might 

have ensured superior outcomes. 

Poland is not Portugal, Greece, Ireland, Spain, Estonia, Lithuania or Latvia.  It 

is important, in other words, to avoid mechanical comparisons. Compared to 

other countries that did or are experiencing credit booms in the run-up to euro 

adoption, the growth of credit to the private sector has been relatively subdued.
3
  

The increase in housing prices has been relatively limited. Residential mortgage 

debt as a percent of GDP remains relatively low.
4
 The challenge is that it is not 

always clear in which direction the differences point. On the one hand, that 

Poland has not displayed similar excesses could mean that it has the problem of 

booming bank lending, excessive wage growth, and housing-market speculation 

under control.  Firm supervision and regulation, cautious monetary and fiscal 

                                                                                                                                  

2 The current plan is for euro adoption in 2011. 

3 Some might add the qualifier ―until recently.‖ 

4 To avoid misunderstanding, it is important to emphasize that all these are statements about Poland relative to 

comparator countries. 
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policies, and competitive product and factor markets may mean that Poland is at 

less risk of these excesses than its predecessors. On the other hand, it could 

simply be that euro adoption has remained sufficiently remote that there has 

been little reason to expect signs of its effects. But not long from now, as euro 

adoption draws near, the same dynamics evident in the early adopters may 

develop. Indeed, insofar as there is still scope for movements in prices and 

quantities, a displacement of Polish markets may occur.           

This is not the first paper to consider the credit-boom problem in the run-up to 

euro adoption.
5
 Nor is it the first to consider strategies for managing the 

transition in Central and Eastern Europe.
6
  But it differs from its predecessors in 

several ways. It does not focus just on member states that experienced 

pronounced booms in the run-up to euro adoption; it seeks to avoid the problem 

of selection bias by considering the population of relevant countries. And it 

looks more closely at Poland‘s situation, taking as its focus the structure of its 

financial markets and the organization of supervision and regulation.  

Section 2 describes the now familiar boom-and-bust scenario. Section 3 then 

reviews the experience of other catch-up economies that have adopted the euro. 

While highlighting the credit-boom-and-bust cycle experienced in some such 

countries, it also emphasizes the existence of heterogeneity within this subset of 

EU member states and points to the absence of destabilizing dynamics in some 

members. This then leads to a discussion of why experience has varied so 

widely. 

Section 4 through 6 then take a closer look at Poland. Section 4 looks more 

closely at credit market and real estate developments.  Sections 5 and 6 then ask 

whether Poland can avoid the kind of boom-bust cycle that has afflicted other 

catch-up economies adopting the euro. Section 5 analyzes Poland‘s 

susceptibility to a credit boom by estimating credit-market dynamics in a large 

sample of emerging market economies and using that model to forecast the 

evolution of private credit.  But forecasting exercises only being as reliable as 

the assumptions that go into them, some uncertainty about the country‘s 

                                                                                                                                  

5 See for example Blanchard (2006), Fagan and Gaspar (2008) and Martin and Schiknecht (2008). Appendix Table A is a 

summary of contributions to the literature that take the sort of econometric approach that we implement below. 

6 On this see Borowski and Brzoza-Brzezina (2004) and Darvas and Szapary (2008). 
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susceptibility nonetheless remains. Section 6 suggests that the outcome will turn 

on four issues.  First, how sharply will interest rates come down?  Second, how 

effectively will wage discipline be maintained? Third, will the government be 

able to resist pressures for increased spending? Fourth, will bank regulators 

effectively restrain the impulse for an unsustainable credit boom? 

Section 7 summarizes the implications of the preceding analysis. 

 
THE BOOM-BUST SCENARIO 

 

The standard boom-bust scenario for catch-up economies focuses on real 

interest rates. Prior to the adoption of the euro, real and nominal interest rates 

are high, reflecting capital scarcity and imperfect policy credibility. As 

accession to the euro area approaches, inflation and nominal interest rates 

converge toward euro-area levels.  Short rates are driven to equality by capital 

mobility and the ECB‘s practice of assigning the short-term sovereign debt 

instruments of all euro-area member governments to the same liquidity 

category, implying the same haircut when accepting them as collateral.  

Convergence of inflation tends to be slower: there is more inertia in product and 

labor markets, and catch-up economies continue to be characterized by 

relatively high inflation owing to the Balassa-Samuelson effect.   

The consequent decline in real interest rates will stimulate consumption and 

investment spending. Households and firms will demand additional credit to 

finance their spending, and the financial system will respond.  The decline in 

real interest rates will put upward pressure on asset prices, including the price of 

real estate.  Strong demand will make for a buoyant labor market, encouraging 

workers to escalate their wage demands. With investment up and savings down, 

the current account deficit will widen. Debt service costs having declined, the 

government will be tempted to increase spending. 

But if the strong growth of real wages persists, international competitiveness 

will deteriorate. Export growth will slow, and import competition will intensify. 

As profits are squeezed, firms will cut back on investment, and as growth slows, 
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households will curtail their consumption.  As demand falls off, unemployment 

will rise, and the country will discover that it is saddled with a real 

overvaluation that can be eliminated only through years of grinding deflation. 

There will be little scope for using stabilizing policy, since the country lacks 

monetary independence and the government will have accumulated a substantial 

debt. The party will be over. The souvenirs will be the memories and the 

hangover. 

A few observations about this story may be helpful.  First, the impact effect will 

depend on the extent of the drop in real interest rates, which will in turn depend 

on the change in nominal rates and on how far above euro-area levels they were 

prior to the transition. It will depend on the continuing inflation differential and 

on how far behind the euro area the country is in per-capita-income terms. We 

should not expect the same real interest rate effect in all cases. 

Second, the reaction of households and firms is not entirely irrational.  Lower 

real interest rates mean positive wealth effects for net foreign debtors. A lower 

cost of capital will mean faster growth for capital-scarce economies. It thus 

makes sense for firms to invest more. It makes sense for households to increase 

their consumption in anticipation of higher future incomes.  One would expect 

to see faster growth in the short run as the economy traverses to a higher 

capital/output ratio.
7
 One would expect to see transitional current account 

deficits since the increase in consumption precedes the increase in income. 

Third, it is necessary to add disequilibrium dynamics for this temporary 

acceleration to become an unsustainable boom followed by an extended 

recession. Real wages have to rise by more than is justified by the increase in 

the capital stock. Households have to boost their consumption by more than is 

justified by higher future incomes. The financial system has to increase credit to 

the public sector by more than is prudent given the fundamentals. The 

                                                                                                                                  

7 These are presumably the mechanisms through which membership in the EU and the euro area are supposed to give 

rise to what is known in EU parlance as ―convergence‖ – that is, to closing the gap between per capita incomes in the 

poorer and richer member stats. 
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government has to increase its spending by more than is warranted by the 

decline in debt-servicing costs.
8
   

Putting the point this way is not meant to deny these possibilities. To the 

contrary, it is natural for agents, never having seen this adjustment before, to 

extrapolate from the present. It is not surprising that they overreact.  But there is 

no reason to expect an equally severe overreaction in all times and places.  The 

extent to which real wages rise and competitiveness deteriorates will depend on 

the structure of the labor market. The extent of the credit boom will depend on 

the structure of the financial system and on how it is regulated.  Whether fiscal 

policy is a problem or a solution will depend on the political circumstances of 

the government. The extent to which everyone extrapolates the present and 

overreacts will depend on how many other catch-up economies have 

experienced such problems previously and how successfully lessons are drawn 

from their experience.
9
 

 

COMPARATIVE EXPERIENCE 

 

Figure 1 shows the behavior of real interest rates in catch-up economies 

adopting the euro, other recent entrants to the euro area, and Poland. A sharp 

drop in real rates (constructed here as the government bond rate adjusted for 

concurrent CPI inflation) is evident in Greece, Ireland, Portugal and Spain.  

Rates drop from more than five per cent to the neighborhood of zero in all four 

cases before moving back up.
10

 That there has been some reversal is not 

                                                                                                                                  

8 Not simply because, like other agents, it gets carried away by the boom but also because it may have been forced to 

contract public spending or raise taxes by more than is politically sustainable in the period when it was seeking to 

quality for admission to the euro area, creating a tendency to relax fiscal discipline immediately thereafter – something 

that the Stability and Growth Pact is designed to address but has not always succeeded in doing in practice. 

9 Another way of understanding these points is in the context of exchange-rate-based stabilizations, which are close 

cousins to euro adoptions. These are episodes where countries bring down inflation by pegging the exchange rate and—

hopefully—using that space to implement complementary policies. The decline in inflation is likely to be gradual (though 

how gradual is a matter of dispute; see Sargent 1986). Interest rates will come down faster. There will be a large capital 

account surplus and current account deficit as investment surges and flight capital is repatriated. Households will go on 

a spending spree. Unless fiscal policy is tightened or other measures are taken to damp down demand, there will be an 

erosion of competitiveness, and eventually boom will turn to bust.  This can be thought of as a more extreme version of 

the same phenomenon considered here. Models of the process include Calvo and Vegh (1999) and Antolia and Buffie 

(2006). 

10 It is not surprising that the timing and, indeed, the shape of this reversal is different in Ireland, given that country’s 

distinctive industry structure and sensitivity to global high-tech activity. 
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surprising: zero is not an equilibrium level for real interest rates. In all four 

cases the decline in real interest rates began several years before adoption of the 

euro.  In four cases it persisted for several years following the change-over.
11

 

It is harder to generalize about the remaining cases. In Slovenia real interest 

rates had already declined to low levels in 2003, and with the country‘s high 

income there was relatively little Balassa-Samuelson inflation. It is thus not 

surprising that there is not much evidence of a real interest rate decline as euro 

adoption drew near.  Malta and Cyprus similarly have relatively high incomes 

and well-developed financial systems. Evidently their relatively small and 

specialized economies make for volatile real interest rates, complicating 

inference. In Poland real interest rates measured on the same basis as in the 

other countries have already come down from 6 per cent to less than 4 per cent 

– that is, half way to a reasonable equilibrium level of 2 per cent. This would 

seem to imply that the need for a further adjustment and the danger of the 

associated dislocations, while still there, are less than in the first four cases. 

The figures that follow consider the experience of these same countries in the 

two years prior to euro adoption, in the two years following the changeover, and 

the two years after that (see Figures 2 to 4).
12

  For Poland we use the two most 

recent years of data at time of writing. 

Growth and inflation trajectories are heterogeneous, not surprisingly given that 

these variables are affected by myriad other influences in addition to euro 

adoption.
13

 Portugal appears unusual in that its growth rate already slowed in its 

first two years under the euro, a pattern that is not evident elsewhere. Either the 

competitiveness problem was unusually quick to develop in Portugal, or 

something else in addition to euro adoption was working to depress growth.
14

   

One explanation suggested by Blanchard (2006) is that Portugal‘s exports have 

a relatively low technology content, placing the country squarely in the sights of 

China. According to the Monetary Policy Committee of the European System of 

Central Banks (2005), some 60 per cent of Portugal‘s exports are relatively low 

                                                                                                                                  

11 In Portugal the trend was interrupted in 1999-2000. 

12 Data permitting. 

13 Notably events elsewhere in the EU and the world. 

14 Or both. 
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tech, compared to 30 per cent for the euro area. Sustaining output and 

employment growth thus would have required a decline in unit labor costs 

relative to other euro area members, where Portugal saw a substantial rise. This 

explains why Portugal‘s experience differed from Ireland‘s and Spain‘s, but it 

does not explain why it differed from Greece‘s. According to ESCB (2005), 

Greece had an even higher share of low-tech goods in its exports than 

Portugal—67 versus 61 per cent—in 2000-1. (In contrast, Spain had 41 per 

cent, Ireland 14 per cent). Evidently, something else was at work in addition to 

the technology content of exports. 

Another possibility is that real wages surged ahead even more strongly than in 

other catch-up economies, both before and after euro adoption, owing not to 

market behavior but to public-sector settlements. Comparing public- and 

private-sector wages shows that it was the former that led the increase. In 

Portugal spending ministries did not face hard budget constraints owing to the 

decentralized nature of fiscal policy making. The education ministry could 

agree to generous increases in teachers‘ pay (teachers being among their 

constituents) without having to worry about how to fund them.
15

 Hallerberg and 

Wolff (2006) show Portugal as having weaker budgetary institutions than 

Ireland and Spain according to their measures of procedural centralization and 

agenda-setting power of the finance minister. And with public-sector wages 

surging ahead, private-sector salaries followed.   

A related hypothesis is that Portugal entered the period with relatively large 

fiscal deficits as a result of weak budgetary institutions.
16

 Even member states 

with relatively large deficits in the late 1990s could become founding members 

of the euro area because they had the ability to prevent the project from going 

forward, something that is not true of new EU members seeking to join the euro 

area subsequently. And as a relatively small country, Portugal was then subject 

to stringent application of the Stability and Growth Pact, its deficit/GDP ratio 

                                                                                                                                  

15 In Portugal the relevant minister leads negotiations with the corresponding public-sector union; see European 

Industrial Relations Observatory (2007). 

16 The decentralization of budgetary procedures and the lack of agenda-setting power of the finance minister allowed 

primary expenditure as a share of GDP to rise from 34 per cent of GDP in 1990-92 to 37 per cent in 1993-5, 38 per cent 

in 1996-8 and nearly 41 per cent in 1999-2001. Data from Braga de Macedo (2007).   



III BARRY EICHENGREEN, KATHARINA STEINER 

 70 

having risen further to 4.2 per cent by 2001.
17

 That member states now seeking 

to adopt the euro will have to show greater fiscal discipline in the two preceding 

years (since they lack leverage to block the process) is reassuring from this 

point of view. That they may similarly be subject to stringent application of the 

Stability and Growth Pact is not unless one is sure that there would otherwise be 

a tendency for fiscal policy to run out of control.   

 

A CLOSER LOOK AT CREDIT AND REAL ESTATE MARKET 
DEVELOPMENTS IN POLAND 

 

In this section we take a closer look at developments in Poland. Our focus is on 

credit aggregates and developments in the real estate market. 

Since 2003, credit has grown more slowly in Poland than in any other Central 

and Eastern European country.
18

 Figure 5 shows that credit to households and 

firms followed a broadly similar pattern in Poland and in Central and Eastern 

Europe as a whole in the 1990s but diverged thereafter. To be sure, even before 

2000 there were differences between Poland and the rest of the region: in 

Poland credit to firms grew unusually fast in 1998; credit to households 

continued to increase until 2000 whereas it slowed down in the group of 

comparator countries. But the most persistent and visible divergences are after 

the turn of the century. In the CEE-10 as a group, credit to households expanded 

at rates in excess of 30 per cent per annum and peaking in 2004 at a growth rate 

of nearly 60 per cent.  In Poland, in contrast, the growth of credit to households 

has remained relatively subdued, hovering between 10 and 20 per cent per 

annum prior to 2006, when its growth rate reached 30 per cent.  Even then, this 

credit aggregate was growing at a slower path than the CEE-10 average. One 

explanation for this is that the classification of bank loans as nonperforming was 

relatively rigorous and stringent in Poland (at least through 2003). Having to 

classify a relatively large number of loans as nonperforming left Polish banks 

                                                                                                                                  

17 Application has become somewhat less stringent as the country’s doldrums have deepened, allowing the budget 

deficit to widen again.   

18Throughout our comparison group is the CEE-10 made up of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, 

Romania, Estonia, Latvia, Lithuania, Croatia and Bulgaria.  
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cash strapped (Breuss, Fink and Haiss 2004). See also Figure 6.  Subsequently, 

loans previously classified as substandard were reclassified as satisfactory, and 

credit to households took off (National Bank of Poland 2004).   

Credit to firms has grown more slowly both in Poland and the region as a 

whole.  But the contrast between Poland and the CEE-10 is equally dramatic. In 

Poland, credit to firms trended downward in the first half of the present decade, 

actually shrinking in 2004-5. This is in contrast to the CEE-10, where the 

growth rate was not only positive and significantly higher than in Poland but 

also trending upward.
19

 Investment by Polish firms was therefore relatively 

subdued.  Firms used a significant portion of their retained earnings to pay off 

foreign-currency-denominated liabilities. Possible explanations include the fact 

that demand growth was not as buoyant as in CEE-10 as a whole, the relatively 

strict classification of loans as nonperforming, which constrained lending to 

firms by Polish banks (as described above) and political uncertainty (including 

some discussion of the possibility of reversing earlier privatizations). As with 

credit to households, there are signs (in the data for 2006-7) that the period of 

very slow growth of credit to firms may now be over. Still, experience to date is 

rather different than in the rest of the region.   

Figure 7 disaggregates not by type of borrower but by currency of 

denomination. Again, broadly similar movements (punctuated by temporary 

divergences like the rapid growth of foreign-currency denominated credit in 

Poland in 1998) give way to persistent divergences after the turn of the century.  

Between 2002 and 2007, both the domestic-and foreign-currency components of 

credit to the private sector grow more slowly in Poland than in the rest of the 

region.
20

 Again, there are hints that the period of relatively subdued credit 

growth may be coming to an end.  In particular the growth of foreign-currency-

denominated credit shoots up in 2006 at the same time that its growth is 

decelerating in the rest of the region. In 2007, Poland follows the trend of the 

comparator group with a decrease in foreign currency credit. The majority of 

                                                                                                                                  

19 The Czech and Slovak Republics also experienced negative growth rates of credit to firms at the beginning of the 

decade, but those growth rates recovered fast. 

20  While private credit in foreign currency in CEE-10 increased by 23 percentage points between 2002 and 2005, it 

declined from 19 percent in 2002 to -3 percent in 2005 in Poland.    The only other country besides Poland where the 

growth of private credit was consistently negative in this period was the Czech Republic. 
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Polish foreign currency loans are denominated in Swiss francs, but there are 

also foreign currency loans in euros and U.S. dollars. The bulk of these foreign 

currency loans are housing loans secured by mortgages.
21

 This suggests where 

risks may be concentrated going forward.
22

 

The prices associated with these quantities can be seen in Figures 8-9.  Figure 8 

does not point to big differences between Poland and the rest of the region in 

the cost of domestic- and foreign-currency-denominated borrowing.
23

  Figure 9, 

which again distinguishes households and firms, is more suggestive.  The main 

change in recent years has been the significant decline in the cost of loans to 

Polish firms, which was concentrated in the period 2001-2003. This may have 

been due to growing competition from foreign banks, whose presence in the 

Polish market increased significantly in this period. The cost of borrowing has 

also declined for households, but less dramatically. The result is that borrowing 

costs for Polish firms are now indistinguishable from those of firms in the euro 

area. Polish households, in contrast, continue to face significantly higher costs 

than their euro-area counterparts. This suggests that if there is going to be a 

further drop in interest rates with euro adoption, this will be mainly evident in 

loans to households, including those for housing-related purposes. Evidently, 

this is where concerns over the credit-boom-and-bust phenomenon need to 

focus. 

Finally, the real estate market has behaved differently in Poland than the rest of 

the region (see Figure 10). In the five years ending in 2007, housing prices rose 

by less than 2 per cent per annum, slower than anywhere else in Central and 

Eastern Europe (Egert and Mihaljek 2007). The behavior of rents is consistent 

with the relatively subdued behavior of prices: since the turn of the century 

rents on cooperatively owned properties have essentially been flat in nominal 

terms, while rents on privately and communally owned properties have risen by 

about 6 per cent per annum, this in a period when CPI inflation has been 

averaging 3.5 per cent. But house prices as a share of disposable income are the 

lowest of any EU country. The share of housing loans in total commercial bank 

                                                                                                                                  

21 See Polish National Bank (2007). 

22 We will have more to say about the Polish housing market below. 

23 See Luca and Petrova (2007) for an analysis of drivers of foreign currency credit to firms in CEECs. 
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lending to households was lower than in any country but the Czech Republic.
24

  

The ratio of mortgage debt to GDP as of the end of 2006 was lower than 

anywhere in the European Union except Romania and Slovenia. The rate of 

growth of that ratio from 2002 through 2006 was slower than anywhere but 

Slovenia. Mortgage debt per capita is lower than anywhere but Romania.  Loan-

to-value ratios on typical new mortgages are as low or lower than anywhere in 

the EU but Hungary.
25

 All this said, real estate prices have been frothy in the 

center of Warsaw, and the fastest growing component of credit to households 

has been for housing.
26

 Roughly 40 per cent of those loans are foreign-currency 

denominated. Again this points to the likely location of risks in the not-too-

distant future. 

The fact that bank credit to the private sector as a share of GDP remains low—

at 30 per cent in 2006 considerably lower than in most of the comparator 

countries—similarly suggests that there may be scope for a lending surge.  In 

Ireland, Portugal and Spain the ratio of private credit to GDP was in the range 

of 45 per cent to 75 per cent prior to the adoption of the euro and rose to more 

than 100 per cent subsequently. Using earlier data, Cottarelli, Dell‘Ariccia and 

Vladkova-Hollar (2003) estimated an equilibrium ratio of bank credit to the 

private sector to GDP for a country with Poland‘s characteristics on the order of 

70 per cent. Their estimate should now probably be regarded as a lower 

bound.
27

 The size of the disequilibrium thus points to the non-negligible 

possibility of a credit boom. 

 

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF CREDIT MARKET DYNAMICS 

 

One way of addressing the question of whether Poland is likely to experience a 

credit boom is to build a model of the determinants of private credit (as a share 

                                                                                                                                  

24 Egert and Mihaljek (2007), Table 2. 

25 Data in this and the preceding four sentences are from Miles and Pillonca (2008). 

26 IMF (2008b), Figure 1, p.21. 

27 The estimates in Egert, Backe and Zumer (2006) point to somewhat higher equilibrium levels, although the authors 

emphasize the uncertainty surrounding their estimates. Those in Kiss, Nagy and Vonnak (2006) suggest somewhat lower 

equilibrium levels. Details are in Appendix A. 
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of GDP) and to extrapolate on the basis of forecasts of the independent 

variables. We use a balanced panel of annual data for 50 middle-income 

countries including Poland and covering the period 1996-2006.
28

 We estimate a 

model which includes factors driving demand and supply for credit (building on 

previous studies such as Cottarelli, Dell‘Ariccia and Vladkova-Hollar 2005):  

 

                                     -   +      -       + 

  PCGDP = ƒ (INTR, RGDPC, INFL, INDX)              (1) 

 

where PCGDP is the ratio of private credit to GDP, INTR is the average 

nominal interest rate, RGDPC is GDP per capita in constant prices, INFL is the 

year-on-year CPI inflation rate, and INDX is a financial openness index 

measuring the absence of capital controls. (LN in the table below indicates that 

a variable is expressed in logs). Specification tests tell us that the data should be 

entered in logs rather than levels; in the one case where this is not clear (that of 

capital account openness), we enter the variable both ways. We also include 

country dummies where these are needed to pick up shifts in the structural 

relationship.
29

   

Expected signs of the variables are indicated above where they appear in eqn. 1. 

We expect the interest rate to enter negatively: as interest rates come down, 

whether for reasons of euro adoption, because of unrelated capital inflows or 

otherwise, we expect private credit to boom. Higher levels of per capita income 

are indicative of economic and financial development and stability conducive to 

the growth of credit markets and the demand for credit.  Low and stable 

inflation should similarly be conducive to the development of credit markets. 

Finally we expect a more open capital account (a higher value of INDX) to be 

                                                                                                                                  

28 The sample is based on the World Trade Organization of middle-income countries.  The Czech Republic, Estonia, 

Hungary, the Slovak Republic and Trinidad and Tobago graduated to the high-income category into 2006 according to 

the WTO, as did Slovenia in 1997 and Singapore somewhat earlier.  The country list and other information related to 

estimation are in Appendix B. 

29 Most of these are quite intuitive.  The list of retained country dummies is Brazil starting in 1998 (currency crisis and 

inflation stabilization), Colombia starting in 2000 (new reporting system for data), the Dominican Republic starting in 

2003 (banking crisis), Indonesia starting in 1999 (currency and financial crisis), Suriname starting in 2002 (new data 

reporting system), Ukraine starting in 1998 (new and improved data reporting system) and Guyana (reason for the 

structural break not clear to us). 
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associated with a higher private credit ratio insofar as this is indicative of a 

more liberalized financial environment. 

Results are in Table 4. The ―a‖ columns show the estimates when we control for 

country fixed effects. (The two variants differ by whether capital account 

openness is entered in levels or logs.) All coefficients are statistically significant 

and enter with their expected signs; the r-squared is relatively high, and the 

Hausman test accepts the use of country fixed effects. Estimates including time-

fixed effects (not reported) differ in that the coefficient on INDX is not 

significantly different from zero, but this version has a relatively low r-squared 

and, in any case, the Hausman test rejects the use of time fixed-effects in favor 

of period-random effects. We therefore report instead estimates using period 

random effects in the ―b‖ columns. The Hausman test accepts this specification, 

the distribution of residuals is normal, and the coefficients are all significant. 

The one anomaly here, for which we don‘t have an explanation, is the negative 

coefficient on the capital account openness variable.  Finally in the ―c‖ columns 

we include both country fixed and time random effects.
30

 The coefficients are 

all significant and have the expected signs. We take this as the preferred 

specification.
31

 

Using this model we can ask whether Poland is a significant outlier. We 

construct the fitted value of private credit to GDP for Poland for 2006 and 

compare it with the actual value.  As expected, the actual value of private credit 

as a share of GDP (33.3 per cent) is well below the fitted values shown in Table 

5. Our preferred specification in column 2c suggests that the credit/GDP ratio in 

2006 should have been 10 percentage points higher than its actual value. (The 

country-fixed-effects-based estimates point to slightly smaller discrepancies but 

are basically compatible. The time random effects estimates, with their 

                                                                                                                                  

30 We also considered a variety of other estimators, such as country random effects and two way random effects, all of 

which yielded broadly compatible results but none of which were obviously preferred on the basis of the standard 

specification tests. 

31 We also conducted a number of sensitivity analyses of the results.  Most of the results were robust to estimating the 

equation in first differences; only the coefficient on the interest rate showed instability.  Estimating the equation for the 

Central and Eastern European countries again produced similar results, although a smaller sample meant lower levels of 

precision.  In addition, limiting the sample to Central and Easern Europe allowed us to enter a measure of nonperforming 

loans (as a share of GDP) – data that we do not have for other regions – which turned out to be statistically significant as 

well.  We did some exploration with other explanatory variables – the ratio of public debt to GDP and a measure of 

corruption/transparency were statistically significant in some specifications.  But we stuck with our initial specification 

for purposes of counterfactual simulation so as to limit the danger of data mining. 
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anomalous coefficients on the openness index among other things, point to 

much larger discrepancies.) 

Say that the discrepancy disappeared in two years (that the credit/GDP ratio 

rose by 5 percentage points in each year). With nominal GDP growing at 5 per 

cent, private credit in nominal terms would have to be expanding at almost 10 

per cent a year.
32

 This suggests that there is scope for at least a modest credit 

boom if Poland converges to predicted levels of credit in a relatively short 

period of time. That said, annual rates of growth of nominal credit of 10 per 

cent are not as alarming as those seen in some other euro-adopting countries.  

And a ratio to GDP of 43 per cent is not as alarming as the ratios in excess of 80 

per cent in countries like Estonia and Latvia in 2006. 

A more speculative way of using this model is to assume forecasts for the 

independent variables for 2010 and to compute the predicted value of the 

dependent variable. We extrapolate the independent variables linearly on the 

basis of recent growth rates. We then extrapolate the dependent variable, asking 

what the credit ratio will look like in 2010 if things continue unchanged.   

If the situation in 2005-06 persists, extrapolation suggests a credit/GDP of 58 

per cent, up from 33 per cent in 2006. Again this points to an annual rate of 

growth of nominal credit slightly in excess of 10 per cent.
33

 If we extrapolate all 

the independent variables and use our preferred model (column 2c), we get a 

predicted ratio for 2010 of 52 per cent. This suggests an annual average rate of 

nominal credit growth on the order of 8 ½-9 per cent. 

 

IS THERE A BOOM-BUST CYCLE IN POLAND’S FUTURE? 

 

How much at risk is Poland of the kind of boom-bust cycle that has afflicted 

other catch-up economies adopting the euro? The answer turns, in our view, on 

four issues. First, how dramatically will interest rates come down? Second, will 

                                                                                                                                  

32 There are of course second-round effects: the rise in the denominator of the credit/GDP will raise credit growth a bit 

more according to our estimates. 

33 Again assuming nominal GDP growth of 5 per cent per annum. 
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wage discipline be maintained? Third, will the government be able to resist 

pressure for increased public spending? Fourth and finally, will bank regulators 

effectively restrain the impulse for an unsustainable credit boom? Our answer to 

the first question, ―not that dramatically,‖ is somewhat reassuring. Our answers 

to the second, third and fourth questions, alas, are maybe, maybe and maybe. 

 

 
HOW DRAMATICALLY WILL INTEREST RATES COME DOWN?  

 

Poland‘s real interest rates have already come down half-way from typical 

catch-up-economy levels to post-euro-adoption levels, as noted above, both 

because nominal interest rates are relatively low and because growth is five per 

cent, lower than in cases like Ireland in the 1990s. This suggests that the 

financial impulse will be less than in earlier catch-up economies adopting the 

euro. However, as shown in Figure 15, disaggregated interest rates on loans to 

households are still much higher in Poland than in the euro area. The decline in 

interest rates has been due mainly to the decline in rates on credit to firms which 

still leaves scope for a significant impulse from declining rates on credit to 

households. 

 

WILL WAGE DISCIPLINE BE MAINTAINED? 

 

A key question is how labor-market institutions will respond. As interest rates 

come down with the adoption of the euro and spending increases, will the 

pressure of demand pass through into wage settlements, eroding the 

competitiveness of exports? Evidence on what kind of labor market 

arrangements encourage appropriate adjustments and which ones are conducive 

to the kind of problems alluded to in the preceding sentence is notoriously 

fragile.  For what it is worth the hump-shaped hypothesis of Calmfors and 

Driffill (1988) suggests that both highly decentralized and highly 
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centralized/coordinated systems are likely to work relatively well in this 

context. In highly centralized and coordinated labor markets, social pacts can be 

negotiated to restrain the growth of wages in the boom period. In relatively 

atomistic markets, wages will be free to adjust downward when the boom ends.  

In intermediate systems where union membership and bargaining coverage are 

extensive but not encompassing or well coordinated, these happy outcomes are 

less likely. Different sectoral unions will not internalize the implications of their 

wage setting for wage setting by other sectoral unions. Leapfrogging will occur.  

It will be difficult to negotiate a social pact to restrain wage inflation. Similarly, 

when the boom ends, there will be resistance to being the first union to agree to 

wage reductions. Insiders, who shape union policy, will have different 

incentives than their unemployed brethren.   

Poland appears to be fairly far out in the direction of competitive labor 

markets.
34

 Union density is low by EU standards (union coverage somewhat 

less so, reflecting the ability of the government to extend agreements by 

employers to non-unionized workers in the same sector when this is a ―vital 

social interest‖).
35

 Employment protection legislation is modest by the standards 

of Greece, Spain and certainly Portugal (which had the most restrictive 

regulations at the beginning of the present decade).
36

  Wages in different sectors 

appear to move differently depending on the particular demand conditions 

facing them.
37

 There is a very large effective number of unions, according to 

Visser (2004) the largest number of any EU country. Historically, there has 

been a relatively low correlation between public sector wages and real wage 

growth in Polish manufacturing, which militates against Portugal-style wage 

inflation driven by public sector settlements.
38

   

All this is reassuring.  Indeed, labor market developments in recent years have 

not been too bad.  While productivity growth and labor force participation may 

not be all that could be hoped for, the growth of unit labor costs has been 

                                                                                                                                  

34 Precise rankings differ. That of Visser for 2003 ranks only France and the UK head of Poland in terms of degree of 

labor market decentralization. See Visser (2004). 

35 This is required under the terms of the Labour Code (OECD 2004). 

36 See OECD (2004) and Boeri and Garibaldi (2006). 

37 See Stockhammer and Onaran (2006). 

38 Boeri and Garibaldi (2006) find a lower correlation in Poland and Hungary than in any of the other Central and Eastern 

European economies (they do not, however, consider the Baltics). 
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contained, and competitiveness has been maintained.
39

 Through 2007 the unit-

labor-cost-based real exchange rate was still below 2000 levels, an evolution 

that compares favorably with that in Hungary, the Czech Republic and (even) 

Slovakia.
40

 

Less reassuring are two additional observations. First, relatively competitive 

labor markets are likely to be less good at restraining wage growth during the 

boom than facilitating adjustment during the bust. The euro-adoption boom will 

be real: with lower interest rates, spending will surge, and with additional 

demand for domestic goods, labor markets will tighten and wages will surge.  

This suggests that Poland will not avoid the boom-bust cycle, although the bust 

may be less painful than elsewhere.  Second, there is less than full agreement on 

the hump-shaped hypothesis. We may know less about how institutional 

arrangements translate into labor market outcomes than the preceding 

discussion suggests. 

 

WILL THE GOVERNMENT BE ABLE TO RESIST PRESSURE FOR 
INCREASED SPENDING?  

 

Among the sources of wage pressure in the boom period are permissive public-

sector pay policies. This is a specific instance of the general problem of 

inadequate fiscal discipline in booms. Theory suggests what kind of fiscal 

institutions are conducive to the maintenance of fiscal discipline. The budgetary 

process should be centralized and give the finance minister agenda-setting 

powers. Parliament should have limited options for disregarding the minister‘s 

deficit target. There should be obstacles to legislative amendments to the budget 

in mid-year, but the finance minister should have options for restoring balance 

if the deficit widens. 

                                                                                                                                  

39 This is consistent with the view of Boeri and Garibaldi (2006) that not too much should be made of the slow growth of 

employment, which reflects the continuing efforts of firms to streamline and reduce labor hoarding. 

40 IMF (2008b), p.6. 



III BARRY EICHENGREEN, KATHARINA STEINER 

 80 

Hallerberg and von Hagen (2006) consider Poland‘s fiscal institutions in this 

light.
41

 They give the country poor marks for budget preparation. Although the 

finance minister has agenda setting power—he circulates a document specifying 

the target deficit—spending ministers can respond to his circular with individual 

budget bids, and their response can lead to changes in the budget balance figure. 

Importantly, the final decision on the government‘s budget proposal is made by 

the full cabinet, not the finance minister, creating common-pool problems of a 

sort likely to result in excessive deficits. Poland does better at the legislative 

stage. Parliament cannot change the deficit target submitted by the government. 

The government can call for new elections if parliament fails to adopt a budget. 

Finally, the country scores high in terms of implementation. Changing the 

budget in mid-course is difficult (a supplementary law is required), transfers of 

expenditures across budgetary categories require the approval of the finance 

minister, and the finance minister has the power to block expenditures when the 

deficit widens unexpectedly.  Weighing these considerations, Hallerberg and 

von Hagen rank Poland slightly above the Central and Eastern European 

average, behind Estonia, Latvia and Slovenia but ahead of the Czech Republic, 

Slovakia, Lithuania, Bulgaria, Hungary and Romania.
42

 

There is some reassurance in the fact that the three Central and Eastern 

Europeans coming in ahead of Poland are all strong-currency countries. (One 

has already adopted the euro, one has a currency board, and one operates within 

the narrow-band ERM-II.) Overall, Poland comes close to matching their 

combination of budgetary discipline and flexibility.
43

 It falls short mainly 

because of the weakness of the finance minister. Although the finance minister 

can veto transfers of funds across spending categories and take steps to narrow 

the deficit when it widens, as noted above, he requires the consent and support 

of his cabinet colleagues heading up the various spending ministries when 

                                                                                                                                  

41A number of other studies undertake this exercise, including Ylaoutinen (2005), Gleich (2006), and Frabizio and Mody 

(2006). The advantage of the Hallerberg and von Hagen study is that the authors trace the evolution of Poland’s 

budgetary institutions over time. 

42 The data for these other countries are for 2002, their indicators not having been updated subsequently.  Timing 

appears to explain why the estimates in different studies differ. Thus, there was a new constitution in 1997 and a new 

Public Finance Act in 1998 that significantly strengthened budgeting institutions in Poland.  There also have been 

changes over time in the power of the finance minister (which was greater in 2001 than 2006), and there are differences 

in assessment depending on whether indices are constructed on the basis of interviews with policy makers or statutory 

provisions. See the discussion in Hallerberg and von Hagen (2006), p.36. 

43 According to this particular ranking. 
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formulating the budget, which often results in his being at their mercy. Polish 

finance ministers have repeatedly resigned or been dismissed for failing to get 

their cabinet colleagues to agree to spending limits. This does not provide 

reassurance for how the government will respond to the pressure for public 

spending created by a euro-accession boom. The picture, perhaps inevitably, is 

mixed. 

 
WILL REGULATORS RESTRAIN THE IMPULSE FOR AN 
UNSUSTAINABLE CREDIT BOOM? 

 

The question here is whether the financial system is well regulated, creating 

confidence that boom-and-bust dynamics will continue to be avoided as euro 

adoption approaches. In support of a positive answer is the fact that Polish 

banks are well capitalized.
44

 There is the fact that the Commission for Banking 

Supervision (the precursor of the current Polish Financial Supervisory 

Authority) promulgated a set of best practices for mortgage-related lending in 

2006. The hope is that this will encourage banks to carefully manage both the 

rate of growth and composition of their mortgage lending. 

It may help to put these issues in context. Financial reform in Poland started 

with the Balcerowicz plan in 1990. This plan combined liberalization with 

macroeconomic stabilization and aimed at creating the legal, economic, 

financial and administrative conditions needed for transformation to a 

functioning market economy. Excessive issuance of money was halted, and 

interest rates were raised to contain inflation.
45

 The National Bank of Poland 

(NBP) was prohibited by the parliament from extending long-term credits to the 

government. Cheap credits and preferential lending by the central bank to state 

owned firms were curtailed. Supervision of the lending business of commercial 

banks was reinforced.  

                                                                                                                                  

44 See e.g. Cottarelli, Dell’Ariccia and Vladkova-Hollar (2003). 

45 Among the main challenges was the establishment of a stable, convertible, national currency, the reduction of the high 

government deficit and external debt burden. Establishment of a demand and supply driven price system, privatization 

and the establishment of free trade were only some of the additional measures included in the Balcerowicz plan. For 

more details see Sachs and Lipton (1990). 
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Yet the volume of non-performing loans continued to rise during the transition 

recession of 1991-2.
46

 Banks had little incentive to provision against potential 

loan losses and some had not accumulated enough capital reserves. In 1992, 

supervision was intensified to prevent gambling to survive. Tighter capital 

requirements were implemented and the NBP acquired the legal power to 

enforce capital adequacy and loss provisioning standards. The law also imposed 

limits on how much a bank could lend to a single borrower.
47

 Polish banks were 

twinned with Western banks to increase their knowledge of modern banking 

techniques. Employees were offered additional training.
48

 Foreign banks were 

asked to rehabilitate a private domestic bank in financial distress when entering 

the Polish market.  

Despite these efforts, the quality of Polish banks‘ credit portfolios remained 

poor (Barisitz 2007). An Enterprise and Bank Restructuring Program (EBRP) 

was therefore adopted in 1993 to address the undercapitalization and bad loan 

problems. Specialized regional banks were obliged to undergo credit 

evaluations to qualify for the program.  For those who qualified, one-time 

recapitalization based on the value of their non-performing loan portfolios at the 

end of 1991 followed. Banks were also obliged to work out restructuring 

agreements with bad debtors or forced bankruptcy reorganization or liquidation 

of those debtors within a fixed period. This approach strengthened financial 

discipline on firms and forced banks to develop and provide adequate risk 

assessment capacities.
49

 Restructuring was extended to the cooperative banking 

sector in 1994. Two cooperative banks (PKO BP and PEKAO SA) and the state 

agricultural bank (BGZ), were recapitalized in a more centralized approach 

compared to the above mentioned program (Barisitz 2007).
50

 

In the mid 1990s, new accounting principles were introduced and a general 

deposit insurance scheme was implemented. Bank privatization continued, 

                                                                                                                                  

46 See Barisitz (2007). 

47 No loan could be for more than 10 percent of capital and total loans to a single borrower could not exceed 15 percent 

of capital (Mondschean and Opiela 1997). 

48 The IMF and the World Bank supported this effort (Mondschean and Opiela 1997). 

49 At the same time, the restructuring agreements with bad debtors failed to achieve fundamental changes in the 

management and operation of non-financial firms. The restructuring agreements which banks signed with debtors dealt 

primarily with financial conditions and did not address fundamental management or operational changes on the part of 

the debtor. 

50 According to Reininger, Schardax and Summer (2001), costs of recapitalization in Poland were lower than in any other 

CEE country . 
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although the state treasury retained significant stakes. As a result, unclear 

property rights hampered bank restructuring. In 1997, banking supervision was 

reorganized and management processes modernized. A new independent 

Commission for Banking Supervision responsible for identification and decision 

making concerning the design of supervisory regulations was established. 

Executive power remained with the NBP. Foreign owners meanwhile were 

allowed to control a majority of the equity of banks and the last remaining 

stakes of the state treasury were sold to private owners.
51

 Competition in 

banking increased with foreign owned banks expanding domestic retail 

business.  

Harmonization with EU legislation accelerated with the run-up to EU accession.  

In 1999 the NBP set two pre-accession priorities within the National Program of 

Preparations for Membership in the European Union (NBP, 1999): the 

adjustment of the NBP for operation within the European System of Central 

Banks and the harmonization of Polish banking regulations with Community 

legislation.  In 2004, with Poland‘s accession to the EU, European legislation on 

banking, such as the single banking license which aims at facilitating the set-up 

of branches in different European countries, was introduced in the Polish 

market. In 2005, banking supervision was again enhanced with the 

implementation of risk-based consolidated supervision. 

In 2006, ―Recommendation S‖ (issued by the Commission for Banking 

Supervision on March 15
th
, 2006) was introduced with the goal of improving 

the banks‘ practices concerning credit exposure and strengthening risk 

management and disclosure to comply with international practices. The risk 

weight on housing loans with loan-to-value ratios exceeding 50 percent was 

raised to 100 percent. Default risk assessments and regular stress tests for the 

banks‘ mortgage portfolios were recommended. More information is to be 

provided to customers to increase their awareness of risks of foreign-currency 

borrowing. Banks were advised to offer zloty loans first. They were instructed 

not to apply lower customer creditworthiness standards when extending foreign 

currency loans. Regulators also warned that further steps to curb foreign 

                                                                                                                                  

51 For more details on privatization and consolidation of the Polish banking sector, again see Mondschean and Opiela 

(1997). 
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currency lending would be implemented as necessary. All this suggests that 

vigorous supervision and regulation limit the danger of an unsustainable credit 

boom in the run-up to the euro.   

At the same time, there are weaknesses in the supervisory framework. Barisitz 

(2007) identifies ―the often arbitrary and inefficient application of new 

regulations in Poland which also reflects lingering deficiencies of the court 

system. Attaching collateral can be costly. Information systems on credit 

histories have room for improvement.‖ Due to the short lending history in 

Poland, foreclosure practices remain largely untested. IMF (2007a, p.30) has 

observed that attempts to clamp down on foreign currency and housing credit 

growth might simply drive business into the nonbank sector, which would 

increase supervisory challenges without reducing the associated risks. 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

Financial stability in Poland has rested in recent years on a combination of 

systematic and idiosyncratic factors that have moderated the rate of credit 

growth. By systematic factors we mean things like a relatively strict approach to 

loan classification and other prudential regulations, especially before 2004. By 

idiosyncratic factors we mean things like the behavior of housing prices.
52

 The 

result has been to leave credit aggregates below the levels in other Central and 

Eastern European economies and below the levels one would expect on the 

basis of the experience of emerging markets generally. 

This observation frames the question of whether Poland is at risk of a boom-

and-bust-like credit cycle in the run-up to euro adoption. On the one hand the 

fact that Poland is an outlier, credit-growth wise, accentuates the danger of a 

boom if one believes in mean reversion. Our econometrics indicate that the fall 

in interest rates that will flow from expectations of euro adoption will further 

feed that boom. On the other hand, the fact that interest rates have already 

                                                                                                                                  

52 Housing price developments are of course a consequence as well as a determinant of credit-market developments, 

although they are affected also by other factors. 
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converged part way to euro-area levels (and more extensively than in earlier 

adopters that experienced a sharp fall in rates and a pronounced credit boom), 

especially in the case of lending to firms, suggests that this shock may be less 

intense in Poland. And it is certainly conceivable that the same policies and 

country characteristics (not always visible to the econometrician) that have 

restrained credit growth in the past may continue to do so in the future. 

The broader literature also points to two sets of factors, the first of which makes 

the danger of an unsustainable credit boom more immediate, the second of 

which makes it more remote. In the first category are the continuing limitations 

of the supervisory framework and the weakness of the finance minister in the 

budget-making process. In the second are a record of rigorous prudential 

supervision and the existence of relatively competitive labor markets.   

Thus, while Poland is not doomed to follow other euro adopters that have 

experienced disruptive boom-and-bust cycles in the run-up to the euro, neither 

should this risk be minimized.  Policy makers must remain vigilant as the date 

of euro adoption approaches, and they must then act in response to movements 

in interest rates, wages, housing prices and credit aggregates signaling the 

immanence of this danger. 

A final somewhat reassuring factor is that Poland‘s transition to the euro is 

unlikely to occur for several more years. By that time a number of additional 

catch-up economies presumably will have made the move to the single 

currency. Polish officials are aware of the danger of the credit-boom problem 

that can accompany entry (Rybinski 2007). The more countries that suffer from 

it—and the more that demonstrate how it can be successfully averted— the 

more likely Polish policy makers are to draw appropriate lessons. 
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APPENDIX A: RELATED WORK ON DETERMINANTS OF CREDIT 
GROWTH 

 

Author 
Brzoza-Brzezina 

(2005) 

Kiss et al. 

(2006) 

Backe et al. 

(2006) 

Cottarelli et al. 

(2003) 
IMF (2007) 

Time span 
1995/Q4-2003/Q4 

Quarterly data 

1995-2004 

Annual data 

1993/Q4-2004/Q4 

Quarterly data 

1973-1996  

Annual data 

1998/Jan-

2005/Dec 

Monthly data 

Country 

sample 

CEE-11 

 

 

CEE-8, selected 

euro countries 

Total of 43 

developed and 

transition 

economies 

24 countries from 

North and Latin 

America, 

Southeast Asia 

and Western 

Europe  

PL 

Research 

question 

Identification of 

determinants of 

private credit 

development > 

simulation of 

possible loan 

developments 

Identification of 

determinants of 

private credit 

development and 

the equilibrium 

credit/GDP levels 

Identification of 

determinants of 

private credit 

development > 

analysis of the 

equilibrium 

credit/GDP level 

Identification of 

determinants of 

private credit 

development, the 

equilibrium 

credit/GDP level > 

trend forecasts 

Identification of 

determinants of 

private credit 

development 

Method 

VECM for 

individual 

countries 

Dynamic panel, 

error correction 

framework, 

pooled mean 

group estimator, 

IV technique 

Dynamic panel, 

pooled and fixed 

effect OLS, 

DOLS, MGE 

Random effects 

GLS estimation 

procedure 

OLS 

Dependent 

variable 
Real private credit 

Aggregated and 

disaggregated 

credit/nom. GDP 

Private 

credit/nom. GDP 

Private 

credit/nom. GDP 

Change of real 

disaggregated 

private credit 

Explanatory 

variables 

Real 3-month 

money market rate 

Real short term 

interest rate 

Nominal short and 

long term interest 

rate 

Dummy variables 

to account for 

structural breaks 

of the dependent 

variable 

Change in real 

average gross 

wages 

 Real GDP 
GDP/capita (PPP 

based) 

GDP/capita (PPS 

based); industrial 

production 

GDP/capita (PPP 

based) 

Change in 

industrial 

production 

  Inflation (CPI) Inflation (CPI) 

Inflation index to 

account for 

variability and 

threshold effects 

Non performing 

loans 

   
Bank credit to the 

public sector 

Stock of public 

debt/nom. GDP 

Change in 

unemployment 

rate 

   

Financial 

liberalization 

index 

Liberalization 

index and index 

on entry 

restrictions 

Change in real 

policy rate 

   

Existence of 

public and private 

registries 

Accounting index  

   Housing prices Legal origin  

  

Source: Own compilation. 
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APPENDIX B: DATA AND SOURCES 

 

Country sample: 

23 Latin American countries: Argentina (AR), Belize (BZ), Bolivia (BO), 

Brazil (BR), Chile (CL), Colombia (CO), Costa Rica (CR),  Dominican 

Republic (DO), Ecuador (EC), El Salvador (SV), Guatemala (GT), Guyana 

(GY), Honduras (HN), Jamaica (JM), Mexico (MX), Nicaragua (NI), Panama 

(PA), Paraguay (PY), Peru (PE), Suriname (SR), Trinidad and Tobago (TT), 

Uruguay (UY), Venezuela (VE) 

6 South-, East-Asian countries: China P.R.: Mainland (CN), Indonesia (ID), 

Malaysia (MY), Singapore (SG), Thailand (TH) 

21 Central, Eastern and Southeastern European countries (CEECs):   

Albania (AL), Belarus (BY), Bulgaria (BG), Croatia (HR), Czech Republic 

(CZ), Estonia (EE), Hungary (HU), Latvia (LV), Lithuania (LT), Moldova 

(MD), Republic of Montenegro, Poland (PL), Romania (RO), Russia (RU), 

Slovak Republic (SK), Slovenia (Sl), Ukraine (UA), Turkey (TR) 

Korea, Albania, Bosnia and Herzegovina (BA), Montenegro, the Republic of 

Serbia and Turkey were excluded from the sample in order to have a balanced 

panel. 

Time span: 

1996 - 2006 

Although the short time span suggests using quarterly data, we apply annual 

data and follow Brzoza-Brzezina (2005, 24) who argues that ―since the new 

Member States have undergone a deep transformation and their time series are 

not particularly long, models, especially based on quarterly data, are not always 

of top quality.‖ 

 

 

 



III BARRY EICHENGREEN, KATHARINA STEINER 

 88 

APPENDIX C: VARIABLES AND DEFINITIONS 

 

Private credit: claims on the private sector, stocks 

Source: IMF (2008b). 

 

Interest rate: lending rate, percent per annum, averages; AR, BO, CL, DO, SV, 

NI, PE, UY: lending rate (foreign currency, USD), percent per annum, seasonal 

adjusted 

Source: IMF (2008b). 

GDP Nom.: nominal gross domestic product, flows 

Source: IMF (2008b); United Nations Statistics Division (2008; SR, 2002-2004); WIIW 

(2008). 

 

GDP Deflator: GDP deflator at constant prices (2000=100), averages 

Source: IMF (2008b); Econstats (SR). 

 

Inflation: change in consumer price index, percent per annum, averages, 

exchange rate index 

Source: IMF (2008b). 

 

Index of financial liberalization: index measuring the extent of openness in 

capital account transactions 

Source: Chinn and Ito (2007). 

 

Dummy variables: 

Brazil: sturctural break in private credit to GDP (pcgdp), 1998-2006, no reason 

indicated. 

Colombia: structural break in pcgdp, 2000-2006, new reporting system for data. 

Dominican Republic: structural break in pcgdp, 2004-2006, no reason indicated. 

Guyana: structural break in pcgdp, 1998-2002, no reason indicated. 

Indonesia: structural break in pcgdp, 1999-2006, no reason indicated. 

Suriname: structural break in pcgdp, 2002-2006, data based on changed and 

improved classification system of data. 

Ukraine: structural break in pcgdp, 1998-2006, changed and improved 

classification of data. 

Source: IMF (2008c). 
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Table 1.  Growth of credit in CEE-11, 2002-2006 
 
 

 

 Growth of private credit in percent of nom. GDP Growth of credit to 

general government in 

percent of nom. GDP  total to households to firms 

in domestic 

currency 

in foreign 

currency 

Poland 0.70 8.49 -5.83 1.42 -1.18 7.74 

Croatia 3.34 12.81 3.33 7.82 1.63 18.11 

Czech 

Republic 
6.62 20.57 0.07 7.80 -1.93 -29.17 

Hungary 14.34 24.19 10.15 4.97 29.99 21.66 

Slovakia 9.03 21.60 3.71 3.85 11.62 14.36 

Slovenia 13.38 12.00 13.93 -4.56 41.65 1.41 

Romania 20.35 55.84 10.16 26.81 15.15 na 

Latvia 21.74 41.24 11.42 8.39 29.30 -9.72 

Estonia 24.84 31.50 19.77 27.82 23.96 -2.80 

Bulgaria 24.09 39.22 17.58 21.07 28.01 40.74 

Lithuania 30.13 53.36 21.65 27.81 31.88 -20.85  

Note: Trend growth rate of credit ratios to nominal Gross Domestic Product (GDP); Least 

square regressions of the natural logarithm variable series on a time trend are used to 

obtain the trend growth rate of the available observations. 

Table 2.  Main Initiatives Affecting the Banking Sector, 1989-
2007 
 

1989 Banking Act and Act on the National Bank of Poland 

Introduction of two-tier banking system: nine regional banks, private banks admitted 

1990 January: Balcerowicz plan for Poland‘s transformation to a market economy 

1991 Recapitalization of banks to cover losses from currency devaluation (based on 

Balcerowicz plan) 

1992 Tightening of banking supervision (capital adequacy and loss provisioning standards) 

Conditional licensing scheme (foreign bank-financed recapitalization of some small 

credit institutions) 

1993 Enterprise and Bank Restructuring Program (EBRP): decentralized recapitalization 

scheme for regional state owned banks; initiation of hard budget constraints 

1994 Act on restructuring of cooperative banks (PKO BP and PEKAO SA) and BGZ (state 

agricultural bank) 

Bank Guarantee Fund (implementation of a deposit insurance scheme) 

1995 Implementation of new accounting principles (in accordance with EU guidelines) 

1997/

1998 

Reorganization of banking supervision: Independent Commission for Banking  

Supervision in charge of identifying tasks and taking decisions; executive power 

remains with the NBP 

1999 NBP sets priorities within the national program of preparations for membership in the 

European Union 

2001 Economic slowdown coincides with cost cutting and rationalization measures; 

Financial situation of PKO BP and BGZ remains fragile, restructuring measures for 

both; KBC assists Kredytbank with capital injection 
2002 

2004 Accession to European Union, European banking regulations valid 

2005 Adoption of risk-focused consolidated supervision 

2006 Recommendation S for improvement of banks‘ credit exposure 

 

 Source: Barisitz (2007) and NBP (2001). 
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Table 3. Rental Rates in Poland, 1996-2006 
 
 

Year 

Rent of dwelling owned 

by a co-operative 

Rent of communal 

or company dwelling 

in zl/1m2 

1996 0,67 0,83 

1997 0,89 1,05 

1998 1,12 1,33 

1999 1,35 1,63 

2000 1,61 1,98 

2001 1,53 1,83 

2002 1,38 2,17 

2003 1,38 2,28 

2004 1,41 2,41 

2005 1,44 2,56 

2006 1,50 2,75 

 
 

 

Source: Personal correspondence with Central Statistical Office of the Government of 

Poland  
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Table 4.  Determinants of Private Credit Developments in 44 
Emerging and Transition Economies, 1996 to 2006 
 

              

            Explanatory variables Dependent variable: lnpcgdp         

                 Estimation method (1a) country fixed 
effects 

(1b) time 
random effects 

(1c) country 
fixed and time 
random effects 

(2a) country 
fixed effects 

(2b) time random 
effects 

(2c) country 
fixed and time 
random 
effects 

              

constant 2.425*** 4.380*** 2.650*** 2.793*** 4.280*** 3.167** 

  (6.569) (28.414) (7.949) (7.594) (27.786) 7.989 

Lnintr -0.102** -0.294*** -0.141** -0.110*** -0.299*** -0.16** 

  (-2.456) (-6.884) (-2.489) (-2.588) (-7.197) (-2.476) 

Lnrgdpc 0.160*** 0.078*** 0.139*** 0.139** 0.086*** 0.109** 

  (5.244) (5.268) (3.019) (4.524) (6.572) (2.071) 

lninfl, -0.075*** -0.302*** -0.053** -0.080*** -0.301*** -0.074*** 

  (-3.811) (-13.031) (-1.997) (-4.184) (-13.617) (-1.982) 

lnindex_finliberalization, 0.127*** -0.044** 0.140***       

  (5.126) (-2.520) (5.883)       

index_finliberalization       0.040*** -0.016*** 0.036*** 

        (5.710) (-3.259) (3.374) 

dummy_Brazil -0.353*** 0.346*** -0.381*** -0.336*** 0.354*** -0.359*** 

  (-8.162) (5.845) (-10.631) (-7.676) (6.524) (-8.925) 

dummy_Colombia -0.283*** -0.109*** -0.313*** -0.300*** -0.105*** -0.350*** 

  (-4.312) (-3.389) (-5.992) (-4.320) (-3.683) (-5.266) 

dummy_Guyana 0.202*** 0.570*** 0.206*** 0.199*** 0.592*** 0.205*** 

  (9.503) (14.706) (9.793) (9.540) (17.644) (9.489) 

dummy_Indonesia     -0.853***     -0.886*** 

      (-10.241)     (-11.229) 

dummy_Suriname 0.591*** -0.160*** 0.563*** 0.550*** -0.144*** 0.499*** 

  (6.682) (-3.276) (5.054) (5.708) (-3.063) (4.179) 

dummy_Ukraine 2.192*** -0.270* 2.169***       

  (10.972) (-1.754) (9.541)       

Adj. r2 0.951 0.347 0.834 0.952 0.347 0.799 

F-Value (sign. of r2)   182.105*** 29.559*** 46.885*** 187.650*** 33.056*** 38.055*** 

  

*Static panel data model. GLS estimates with country-fixed or random effects using EViews 

5.1. No. of observations 484. t-statistics in parantheses, based on heteroskedasticity-

robust standard errors (White cross-section s.e. and cov.; d.f. corrected). Asteriks indicate 

the significance of the coefficients at the 10% (*), 5%(**) and 1%(***) levels. The Hausman 

test on fixed effects confirmed the reported estimation results at the 5% level. The Jarque 

Bera test confirmed normal distribution of the residuals. Dummy variables control for 

structural breaks in the time series of the dependent variable. See the Appendix for 

definitions and sources of the variables. 

  

Source: See text. 
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Table 5. In-sample Actual and Predicted Values of Private Credit 
to GDP for Poland, 2006 (in percent) 
 

       

  actual pcgdp 

(a) 

predicted value of 

pcgdp (b) 

absolute deviation 

(a-b) 

1a 33.29 41.22 -7.93 

1b 33.29 59.71 -26.42 

1c 33.29 41.85 -8.56 

2a 33.29 43.27 -9.99 

2b 33.29 60.58 -27.29 

2c 33.29 43.61 -10.32 

 
 

Source: See text. 

 

Table 6.  Linear Extrapolation of Credit/GDP Ratio and Forecast 
Based on Estimated Relationship and Linear Extrapolation of 
Independent Variables (in percent) 
 

extrapolated 

pcgdp 2010 (a) 

predicted value of 

pcgdp (b) 

absolute deviation 

(a-b) 

58.28 48.47 9.80 

58.28 83.37 -25.09 

58.28 49.88 8.40 

58.28 52.21 6.07 

58.28 85.20 -26.92 

58.28 52.40 5.87 

 
 

Source: See text. 
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Figure 1: Real Interest Rates around the Time of Euro Adoption 
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MALTA
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 Figure 2: Selected Macroeconomic Variables 
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Figure 3: More Macroeconomic Variables 
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Figure 4: Yet More Macroeconomic Variables 
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Figure 5: Growth of Credit to the Private Sector by Debtor (1996–
2007) 
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Definition: Loans to households include loans to households and non profit institutions 

serving households (NPISH); loans to firms include loans to non financial firms and non 
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Source: OeNB (2007) 

 

Figure 6:  Share of Nonperforming Loans in Total Loans, Poland 
and CEE-10, 1996-2006 
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Source: EBRD (2008). 
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Figure 7:  Growth of Credit to the Private Sector by Currency 

(1996–2007) 
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Definition: Private credit in domestic and foreign currency includes credit to households 

and firms. 

Source: OeNB (2007) 

Figure 8:  Nominal Interest Rates on Loans by Currency 
Denomination (1996–2007) 
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Definition: CEE-6 include Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania and Slovenia.Average 

interest rates on loans denominated in (and/or indexed to) foreign and domestic currency. 

The data do not distinguish between credit to the private and public sector. Longer time 

series on interest rates of foreign currency loans are not available. 

Source: OeNB (2007), National Bank of Poland (2008). 
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Figure 9:  Nominal Interest Rates on Loans to the Private Sector by 
Debtor (1996–2007) 
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Definition: Average annual interest rate on loans.  

Source: National Bank of Poland (2008) and Economist Intelligence Unit (2008). 

Figure 10:  Comparative Housing Prices, Poland vs. CEE-10 (1996 
– 2007) 
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Definition: The index of housing prices is constructed as a weighted average of index of 

actual rentals for housing prices, index of imputed rentals for housing prices, index of 

maintenance and repair of dwellings prices, index of water and miscellaneous domestic 

services prices, and index of electricity, gas and other fuels prices. 

Source: Euromonitor International (2008). 
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doradcą prezydenta USA, Williama Clintona. Jest autorem wielu książek i 
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euro. Autorzy tego opracowania przewidują, że euro prześcignie dolara jako 

dominującą walutę w międzynarodowym systemie walutowy w okresie 

następnych 15 lat.  

 

SHOULD CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES JOIN THE EURO? A 
REVIEW AND UPDATE OF TRADE ESTIMATES AND 
CONSIDERATION OF ENDOGENOUS OCA CRITERIA1  

 

21 July 2008 

 

Twelve countries have acceded to the European Union (EU) since 2004, 

including five transition economies in Central Europe, the three Baltic republics 

and two more in Eastern Europe (along with Cyprus and Malta). One transition 

                                                                                                                                    

1 The author would like to thank Dora Douglass and Clara Zverina for research assistance and the Weatherhead Center for 

International Affairs at Harvard. 
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economy, Slovenia, joined the European Economic and Monetary Union (EMU), 

adopting the euro, as envisioned in the Maastricht Treaty, in 2007. Should the 

others follow suit? The advantages of belonging to such a currency area are fairly 

straightforward. They include most notably the promotion of trade and growth. 

The disadvantages are a bit more complicated but include most notably the loss 

of the ability to pursue an independent monetary policy.
2 

What would it take for 

the advantages to outweigh the disadvantages? 

The well-known theory of optimum currency areas weighs the advantages of 

fixed exchange rates against the advantages of floating.
3
 One standard textbook 

criterion is  synchronization of the business cycle or what is called in the jargon 

―symmetry of shocks.‖
4
 If the candidate country experiences economic 

downturns when and only when the rest of the EMU experiences economic 

downturns, it will not be giving up much to allow its monetary policy to be set in 

Frankfurt. The interest rates that suit the rest of the euroland are likely to suit the 

candidate country as well. If cyclical correlation is low, on the other hand, having 

to accept the interest rate constraint is more likely to be a hardship. 

Figure 1 illustrates the loss of monetary independence by showing how 

Slovenia‘s interest rates converged to euro interest rates in the year before it 

formally joined EMU in January 2007. 

 

                                                                                                                                    

2 Frankel (2004) offers a more complete review of the arguments for fixed versus floating exchange rates in emerging 

markets. 

3 Mundell (1961), of course, coined the phrase ―optimum currency area.‖ Tavlas (1992) surveyed the literature. 

4 I would prefer to reserve the word ―symmetry‖ to describe a structure in which, for instance, the Central European 

countries all have the same correlation patterns as each other, regardless of whether those correlation numbers are high or 

low. Unfortunately, the literature long ago adopted ―symmetry of shocks‖ as a synonym for cyclical synchronization or 

correlation. 
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I will particularly emphasize the endogeneity of cyclical correlations with respect 

to the decision to seek economic and monetary integration in the first place. The 

argument is that a link to the euro, like accession to the EU, promotes trade with 

Western Europe, which in turn raises the cyclical correlation, which in turn 

makes the country in question a better candidate for the EMU. That the creation 

of a common currency could alter patterns of international trade was one of the 

original motivations of the EMU‘s architects. Nevertheless, it is only relatively 

recently that academic researchers have found convincing evidence that this is a 

major effect. This paper will explain what has been learned from recent research 

on (1) the effect of common currencies on trade among members,
5
 (2) the further 

implications for the benefits of a common currency, and (3) the further 

implications for the costs of a common currency as reflected in cyclical 

correlations - an important, but endogenous, criterion for membership in an 

optimum currency area. The paper concludes with thoughts about whether the 

countries of Central and Eastern Europe are ready to join the EMU. 

 
THE EFFECT OF COMMON CURRENCIES ON TRADE AMONG 
MEMBERS 

 

Until ten years ago, economists were skeptical about whether a reduction in 

exchange rate variability gives a substantial boost to trade. The skepticism had 

both a theoretical and an empirical basis. Theoretically, the argument was that 

importers and exporters can hedge exchange rate uncertainty. Empirically, 

econometric studies found little evidence that exchange rate variability had an 

adverse effect on trade. 

The problem with the theoretical argument, however, is that forward and futures 

markets (1) do not exist for most countries and for most longer-term horizons, (2) 

come with transactions costs when they do exist, and (3) come also with risk 

premiums, which can drive a wedge between the forward rate and the expected 

future spot rate. The problem with the empirical evidence is that it (1) was based 

mostly on time series, where it was difficult to sort out other influences on trade, 

                                                                                                                                    

5 Not considered here are the effects of the EMU on those who stay out. If there were evidence of trade diversion from 

monetary union, it would suggest that periphery countries would be worse off remaining outside of the EMU than they 

would be if the EMU had never been created. Fortunately, the evidence seems to go the other way. The Frankel and Rose 

(2002) estimates of currency union effects reject the hypothesis of trade diversion in general. The results of Micco, Stein, 

and Ordoñez (2002), which are updated to 2001, find the same with respect to United Kingdom–EMU trade in particular. 

The (limited) evidence is reviewed in Frankel (2003). 
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and (2) was based mostly on large industrialized countries.
6
 When smaller 

countries were included in cross-section studies, some effects started to show up. 

This was particularly true for studies of bilateral trade. Data on trade among 100 

countries offer 9,900 observations for each year (100  99). Having that volume 

of data allows the researcher to control for such other important determinants of 

trade as country size, bilateral distance, and common borders, as in the gravity 

model, thereby obtaining better estimates.
7
 

The most important discovery was made by Andrew Rose (2000), who looked at 

a data set that included many very small countries and dependencies. To begin 

with, he found a statistically significant effect of bilateral exchange rate 

variability on bilateral trade. But, beyond that, he found a large effect of common 

currencies on bilateral trade. Enough small countries use some other country‘s 

currency (most of them either the U.S. dollar, the French franc, the pound 

sterling, the Australian or New Zealand dollar, or the South African rand) that it 

was possible to isolate the effect. His remarkable estimate, which by now he has 

replicated in various forms many times, was that a common currency triples trade 

among members. 

A threefold effect is very large, and the finding was, understandably, greeted 

with a lot of skepticism. We consider now the various critiques of the gravity-

based estimates. 

 
THE CRITIQUES 

 

Rose‘s remarkable tripling estimate has by now been replicated in various forms 

many times. But no sooner had he written his paper than the brigade to ―shrink 

the Rose effect‖
8
 – or to make it disappear altogether – descended en masse. 

These critiques sometimes read to me as ―guilty until proven innocent.‖ 

It is understandable that a threefold effect was greeted with much skepticism, as 

this is a very large number. There are five grounds for skepticism, as I classify 

                                                                                                                                    

6 Surveys of this earlier literature are included in Edison and Melvin (1990) and Goldstein (1995). 

7 E.g., Frankel and Wei (1995 a,b).  The gravity model is comprehensively explained in Frankel (1997). Applications to the 

European Community include Aitken (1973), Havrylyshyn and Pritchett (1991), Hamilton and Winters (1992), Brada (1993), 

and Winters (1997).  

8 The phrase is from Richard Baldwin (2006). Baldwin’s survey of the critiques concludes in the end that there is a Rose 

effect, but that it is probably substantially smaller than a tripling. That is fine with me. If Rose had come up with a 30% 

effect on trade from the beginning, everyone would have considered that large and important. 
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them. Each of these arguments is potentially potent in the context of assessing the 

euro‘s effect on European trade patterns, if for no other reason than the claims 

that the Rose finding has always been spurious. But the critiques need to be 

assessed.   

The first critique is the proposition that one cannot necessarily infer from cross-

section evidence what would be the effect in real time of countries adopting a 

common currency. Most pre-1999 members of currency unions had essentially 

never had their own national currencies, but instead used an external currency 

either since independence (e.g., Panama) or earlier in the case of former colonies 

who only achieved their independence in the post war period (e.g., the CFA 

countries in Africa or the Eastern Caribbean Currency Area). 

Second are allegations of missing variables. The statistical association between 

currency links and trade links might not be the result of causation running from 

currencies to trade but might arise instead because both sorts of links are caused 

by a third factor, such as colonial history, remaining political links, 

complementarity of endowments, or accidents of history. Another alleged 

missing variable is a country‘s ―multilateral resistance,‖ to trade or a more 

specific measure of remoteness. 

The third critique also concerns causality: the endogeneity of the currency 

decision. Countries choose as partners for currency links the neighbors with 

whom they trade the most, rather than the other way around. Perhaps the 

endogeneity of the currency union decision, and the simultaneity of other 

regional trade-promoting forces, has been stronger among developing countries 

than among European countries. In other words, much of the correlation 

observed for currency unions among other countries may be spurious.   

Fourth, the estimated effect on trade simply seems too big to be believable. 

While this judgment is explicitly a gut-reaction, it is widely shared. Furthermore, 

an influential argument by Van Wincoop, to the effect that the question has been 

mis-parameterized and that the true effects are substantially smaller, seems to 

support it. 

Fifth, Rose‘s evidence came entirely from countries that were either small (e.g., 

Ireland, Panama) or very small (e.g., Kiribati, Greenland, Mayotte). Thus it was 

not clear that the estimates could be extended to larger countries. European 

economies tend to be large – some, particularly Germany, very large – while the 
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set of non-EMU currency union countries tends to be small, some of them very 

small. If the currency union effect is substantially more important in small highly 

trade-dependent countries, that could readily explain the small estimates for 

Europe. 

While each of these five arguments has some validity, to each there is a better 

response than one might expect.  

 
TIMES SERIES DIMENSION 

 

First, regarding the time dimension, a logical interpretation is that, even if the full 

comparative statics effect were to obtain in the very long run after a change in 

regime, there are very substantial lags. It would not be surprising, as we have 

evidence of long lags in the effects on bilateral trade of such variables as 

colonization and the formation of FTAs. 

Even 30 years may not be the long run effect. The effect may keep rising for a 

long time. We know that other gravity influences leave an effect on bilateral 

trade many decades after the cause has been removed. One piece of evidence is 

the slow speed of adjustment in general estimated in models with lags.
9 

 Frankel 

(1997) discusses lagged effects historically for the cases of FTAs and political 

unions. Another important example is the effect that colonial relationships have 

even decades after independence, and even after controlling for continuing 

linguistic, political, or other links. Consider as an illustration a trivia question: 

what is Congo‘s largest trading partner? Not one of its neighbors, nor a large 

country, as the simple gravity model would lead you to expect; it is Belgium, the 

old colonial master, with whom ties were abruptly severed 35 years ago.
10

 Even 

when the original reason for a high level of bilateral trade has disappeared, the 

stock of capital that firms have invested in the form of marketing and distribution 

networks, brand-name loyalty among customers, and so forth, lives on for many 

years thereafter. The word hysteresis is sometimes applied to this phenomenon, 

suggesting that the effect is considered to be permanent. Panama reports sending 

                                                                                                                                    

9  Eichengreen and Irwin (1998) . 

10  Kleiman (1976) finds that about one-quarter of the (2- to 4-fold) bias of colonial times remains for countries that have 

been independent for two decades.   Anderson and Norheim find longer lags in the effects of colonial status. Wang and 

Winters (1991) and Hamilton and Winters (1992) find significant effects for UK ex-colonial relationships (though not 

French) as late as 1984-86.    
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more than half its exports to the United States; perhaps one reason is that it has 

been on the US dollar for over a hundred years. 

Subsequent research on time-series data finds that a substantial share of the 

tripling that Rose had estimated from the cross-section data, which is presumably 

the long-run effect, shows up within a few decades of a change. Using a 1948-97 

sample that includes a number of countries which left currency unions during that 

period, Glick and Rose (2002) find that trade among the members was twice as 

high in the currency union period as afterward. This suggests that roughly two-

thirds of the tripling effect may be reached within three decades of a change in 

regime. (This reasoning assumes symmetry with respect to entry into and exit 

from currency unions.)   

 
OMITTED VARIABLES 

 

The second objection concerns the possible influence of omitted factors. Rose did 

a thorough job of controlling for common languages, colonial history, and 

remaining political links.
11 

The large estimated effect of a common currency 

remains. It seems very possible that there remain other omitted factors (e.g., 

accidents of history) that influence both currency choices and trade links. 

Nevertheless, Rose‘s various extensions of the original research - these 

robustness tests together with the time-series results (Glick and Rose) and the 

common use of fixed effects - reduce some of the force of this critique. 

The omitted variable that is probably of greatest concern to the critics comes 

from the influential Anderson-Van Wincoop paper, and is variously called 

―multilateral resistance term‖ or – a more concrete manifestation – 

―remoteness‖.
12

 A country‘s remoteness is defined as average distance from all 

trading partners, a weighted average based on the sizes of the trading partners; it 

is expected to have a positive effect on trade between a pair of countries, 

controlling for the more obvious negative effect of the distance between them 

                                                                                                                                    

11 While it is admirable how many factors Rose controls for, I agree with Baldwin and also Melitz (2001) in regarding as a 

―nuisance‖ Rose’s persistent habit of calling these ―nuisance parameters.‖ These coefficients are of interest in their own 

right, and also help gauge the persuasiveness of the overall model. 

12  Baldwin wants to call it the ―relative prices matter‖ term. 
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bilaterally. Baldwin and Van Wincoop are a bit fanatical on this point: anyone 

who omits the relevant terms is not fit to be received in polite society.
13

 

The Anderson-Van Wincoop (2001) model is an important contribution, both as 

theoretical foundation for the gravity model and in offering an argument that 

some of the border effects may have been quantitatively over-estimated. Rose 

and van Wincoop (2001) find that taking multilateral resistance and trade-

diversion into account should, a priori, knock the estimated value of the euro on 

bilateral trade down from tripling to 58% (among the original euro members). 

But the model‘s insistence on the role of trade-diversion may be too doctrinaire. 

If I understand correctly the aspect of the Anderson-van Wincoop theory that 

leads to numerical estimates of the effects of borders and currencies that are 

sharply reduced in magnitude (though still significant), it is the property that the 

elimination of borders or currency differences within a region theoretically 

entails substantial diversion of trade away from the rest of the world and thus an 

increase in multilateral resistance. But such trade-diversion from currency 

unions, whatever its basis in theory, is not observed in the data, by and large.
14 

 

Thus, the argument for imposing the constraints from this particular theory may 

not be as strong as it otherwise would be. Furthermore, even if one goes along 

with van Wincoop in imposing the constraint, the currency union term apparently 

remains high (1) compared to its standard error, (2) compared to what we all 

thought ten years ago, and (3) compared to what happens to the FTA term when 

it too is knocked down by imposing the van Wincoop constraint. 

 
CAUSALITY PROBLEMS 

 

The endogeneity of a country‘s choice of exchange regime is perhaps the most 

intractable problem with the Rose-style estimates. After all, optimum currency 

area theory suggests that countries should peg if they are small and open, and 

should peg to the partners with which they trade a lot.
15

 El Salvador decided to 

adopt the dollar because it traded a lot with the United States, rather than the 

                                                                                                                                    

13  As it happens, I am one of those who long ago included remoteness in some of my gravity estimates (though not all).     

I devoted two pages to the subject in Frankel (1997, 143-144), and noted that it sometimes makes a difference to the 

results. The resistance to Canadian-U.S. trade is an example where it makes a difference;  Wei (1996 ) found that 

controlling for remoteness helped knock down the home country bias from around 10 to around 3.   Another may be the 

finding of a huge apparent effect of Pacific Islanders adopting the Australian dollar, in Nitsch (2001).   

14 For example, the UK does not appear to have lost trade to euroland as a result of the euro. Begg, et al (2003), Frankel 

and Rose (2002), Frankel (2003), Micco, Ordoñez and Stein (2003), and Chintrakarn (2008).     

15 McKinnon (1963). 
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other way around. In that case the Rose finding would be spurious. Controlling 

for exogenous third factors such as colonial history is a partial correction, but not 

a complete one, because they do not completely determine trade patterns.   

One might reasonably ask why the same logic would not apply equally to the 

decisions by European countries to join the euro. Clearly the countries that have 

been most firmly committed to European monetary integration from the 

beginning (say, Germany, the Netherlands and Luxembourg) have been those 

that were the most thoroughly integrated with each other anyway. Those that 

have stayed out tend to be those that are less integrated. If this is enough to 

produce a tripling in the context of other countries, why is the estimated effect so 

low in Europe? 

Many of the critiques of the Rose results, after pointing out a problem of omitted 

variables or endogeneity or one of the other legitimate problems, offer an alleged 

way to address it and then report that the currency union effect disappears.
16

 My 

own view is that many of these responses in effect throw out most of the data in 

the name of addressing the (correctly emphasized) issues of endogeneity or 

country size. Or they do something similar: put in a great many dummy variables 

or fixed effects, often one for every pair of countries. This approach seems these 

days to be considered not just good econometric practice, but essential; we are 

told that we are not allowed so much as a peek at evil studies that neglect to do 

this.  But my view is that since the finding of statistical significance arose only 

when Rose put together a large enough data set for it to show up,
17 

there is little 

information gained in reducing the data set sharply and then noticing the loss in 

statistical significance. The statistical power lies in the cross-country variation. 

Throw that out, and one may be left with little.
18

 

That said, the complete bilateral data set is so large and the statistical relationship 

is so strong that there is some firepower to spare, and it is worth using some of it 

to try to get at the problems of endogeneity and missing variables. Including 

fixed effects for countries and/or years has become standard. The results 

generally hold up. Adding fixed effects for pairs of countries is a bit more 

problematic. Rose (2001) himself tried adding pair fixed effects to his original 

                                                                                                                                    

16 See Rose (2001) for a reply to one, and his Web site (http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/RecRes.htm#CUTrade) for 

more.  

17 Earlier gravity studies had not found major evidence of currency link effects on bilateral trade, presumably because the 

data sets were too small to include many examples of countries with institutionally fixed exchange rates: Thursby and 

Thursby (1987), DeGrauwe (1988), Brada and Mendez (1988), and Frankel and Wei (1993, 1995, 1997).      

18 Frankel (1990). 
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data set, and found that the currency union dummy lost all significance, while 

pointing out that it is hard to see how it could have been otherwise, since all the 

action is in the bilateral cross-section. The same with Pakko and Wall (2001). 

Klein (2002), who deliberately focuses on US bilateral data alone, is one of many 

examples of throwing out enough data until the results become insignificant. 

Persson (2001) is another, despite the virtues of the matching estimator. When 

Rose tries the matching estimator on a larger data set, he found a significant 

(though smaller) effect (2.6.3). 

More persuasive still is a before-and-after study such as Glick and Rose. It 

eliminates the problem that Panama has always (since independence) been on the 

dollar because it has always traded with the US, much as Luxembourg has 

always had a currency union with Belgium (at least since the Latin Monetary 

Union of 1865), because it has always traded with Belgium. Rather these results 

show that when a country enters or leaves a currency link, its bilateral trade 

responds accordingly. But none of this is to deny that endogeneity remains a 

likely problem. Attempting to deal with it should be a priority. For example, an 

evolution in trade patterns may come first, with the currency decision following. 

In theory, Ireland may have switched its currency allegiance from British to the 

continent in response to shifting trade patterns rather than as a cause of them. 

 
IMPLAUSIBLE MAGNITUDE OF THE ESTIMATE 

 

Fourth, although those who claim that the tripling number is too large to sound 

plausible have a point, they tend to neglect two counterarguments. In the first 

place, the estimated effect of currency unions is on the same order of magnitude 

as the estimated effects of FTAs or, if anything, larger. 
19

 When one applies some 

of the variant estimation strategies, such as the Rose-van Wincoop re-

parameterization, so that the estimated effect of currency unions falls, the 

estimated effects of regional trading arrangements tend to fall in tandem. The 

point estimates, significance levels, and necessary methodological qualifications, 

are comparable across the two kinds of unions. In the second place, the estimated 

effects of currency unions are almost as big as the famous estimated effects of 

                                                                                                                                    

19 Baldwin cites approvingly an assertion of Berger & Nitsch (2005) that it is implausible, even crazy, to think that the trade 

effect of the euro could be as large as the trade effect of EU. But this finding is common. If critics were to apply the same 

tough standards to both customs unions and currency unions, they would likely find the estimated magnitude at least as 

large in the latter case as in the former. As traditionally specified, this is a tripling.    
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borders (home bias), e.g., in the Canada-US context, which is at least as big as a 

factor of three.
20

 This home bias is surprising, but is a fact of life. Something 

needs to explain it, and there are not very many candidates other than exchange 

rate variability. Thus, the Rose findings remain a challenge to the traditional 

views of international economists, who believed that trade barriers were far more 

important than either currency differences or other remaining barrier frictions. 

 
COUNTRY SIZE 

 

The fifth critique was the claim that the result from pre-1999 currency unions are 

relevant only for small countries, which are highly trade dependent, but are less 

relevant for larger countries such as those in Europe. A partial response has been 

possible all along: there has been no evidence of the monetary union effect 

varying with size, within the available sample. But if one suspects a threshold 

effect, above which the monetary union effect diminishes, and one posits that 

euro members are the first to be big enough to lie above that threshold, then this 

could explain the gap. The question whether the largest economies are truly 

different can only be answered with data from those countries. Fortunately, the 

euro experiment is now almost ten years old, and so we should hope to be able to 

answer the question. But to do so we would have to expand our view beyond the 

sort of data set used by Micco, Ordoñez and Stein and others, which was limited 

to European countries or at most to the set of industrialized countries, and to nest 

it within the larger sort of data set used by Rose, which captures trade among all 

countries. 

 
UPDATED ECONOMETRIC INVESTIGATION OF THE TRADE 
EFFECTS OF THE EURO 

 

This part of the paper will address two tasks: first, to see if the effects of the euro 

to date are still relatively small, even with the addition of the few extra years of 

data that are now available, and second, to try to explain the gap. Three candidate 

explanations are the most obvious possibilities: 

                                                                                                                                    

20 McCallum (1995), Helliwell (1998), Wei (1996), and Nitsch (1990, 1991). 
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 Time is needed for gradual adjustment. 

 Currency union effects for large countries are fundamentally different from 

those for small countries. 

 Earlier estimates from pre-1999 samples of currency unions were biased 

upward by endogeneity. 

 
FIRST POST-1999 RESULTS ON EFFECTS OF THE EURO ON 
EUROPEAN TRADE PATTERNS 

 

By roughly the five year mark, 2004, enough data had accumulated to allow an 

analysis of the early effects of the euro on European trade patterns. The general 

finding was that bilateral trade among euro members had indeed increased 

significantly, but that the effect was far less than the one that had been estimated 

by Rose on the larger data set of smaller countries. Micco, Ordoñez & Stein 

(2003) found in a data set of European countries that trade between pairs of the 

first 12 EMU-joiners rose significantly between 1999 and 2002, an estimated 

15% beyond what could be explained by growth and other factors. The estimates 

of the euro effect in a larger set of 22 industrialized countries ranged from 6 to 

26%, depending on dummies. The authors expressed a preference for estimates 

that allowed for pair dummies, and produced a somewhat smaller estimate of the 

effect: 4-16%.
21

 These magnitudes were less than in the Rose studies. As the 

authors pointed out, however, the effects were not only statistically significant 

but also economically important, especially considering that the sample covered 

only the first four years of the EMU, a period in which the euro did not even 

circulate. 

Other evidence from the first five years confirmed the finding. Bun and Klaassen 

(2002, p.1) updated gravity estimates and found that ―the euro has significantly 

increased trade, with an effect of 4% in the first year‖ and a long-run effect 

projected to be about 40 percent. Flam and Nordström (2006) found an effect of 

26% in the change from 1995-98 to 2002-05. Berger and Nitsch (2005) and De 

                                                                                                                                    

21 Earlier, the preferred Micco, Ordoñez and Stein (2002) estimates of ―differences in differences‖ showed that between 

1992 and 2001 the boost to intra-EMU trade was about 18 to 35 percent, depending on whether using country-pair 

dummies, or conditioning on the standard gravity variables. 
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Nardis and Vicarelli (2003) reported similarly positive results. More recently, 

Chintrakarn (2008) finds that two countries sharing the euro have experienced a 

boost in bilateral trade between 9 and 14%. Overall, the central tendencies of 

these estimates seems to be an effect in the first few years on the order of 10-

15%.
22

 

Studies with price data have tended to confirm that the euro is facilitating 

arbitrage among the markets of member countries. Looking at price data across 

pairs of European cities, Rogers (2001, 2002) and Engel and Rogers (2004) find 

evidence of convergence in the 1990s, but not post-1999. In the European auto 

market, Goldberg, Koujianou, and Verboven (2001) find gradual convergence 

over the period 1970-2000. Goldberg and Verboven (2004) nail down EMU, per 

se, as a significant determinant of this convergence. Other positive findings come 

from Allington, Kattuman and Waldman (2005) and Parsley and Wei  (2001b). 

It seems that the trade effects of monetary union are not, after all, limited to small 

countries. 

We can now update the results, as another four years of data have become 

available since the first wave of studies that included Micco, Ordonez and Stein. 

See Table 2. We find that the effect of the euro on bilateral trade remains highly 

significant statistically during the years 2003-2006, but that the point estimate is 

no longer rising. Rather, it appears to have leveled off at approximately 0.1, still 

very far below the Rose tripling estimate. In the EU-only sample, the coefficient 

on intra-euroland trade rises to a highly significant estimated level of .036 in 

1999, but does not rise any further thereafter. In the sample that includes all 

developed countries, the euro effect continues to rise only imperceptibly, from 

.047, reaching .048 in 2006. (Here we follow the literature in restricting the 

sample to industrialized countries and to the recent period, although results in 

Frankel, 2008, suggest that this may be a mistake.) 

 

 

 

                                                                                                                                    

22 Studies with price data have tended to be more mixed, but some confirm that the euro is facilitating arbitrage among 

the markets of member countries.  Looking at price data across pairs of European cities, Rogers (2001, 2002) finds 

evidence of convergence, but in the 1990s, . In the European auto market, Goldberg, Koujianou, and Verboven (2001) find 

gradual convergence over the period 1970–2000.   Goldberg and Verboven (2004) nail down EMU, per se, as a significant 

determinant of this convergence.  Other positive findings come from Allington, Kattuman and Waldman (2005) and Parsley 

and Wei  (2001b).  Engel and Rogers (2004) are more negative.  
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Table 2: Estimated effects on bilateral trade patterns in the first 
eight years of the euro 
 

17

Update: € effect continues strong, 2001-2006

EMU Impact on Trade - Includes Data from 1992 - 2006. 

Includes Year and Country-Pair Fixed Effects.

Developed Sample EU Sample

Coefficient Std. Error Coefficient Std. Error

EMU2 - 1993 -0.0489 0.0457 -0.0137 0.0352

EMU2 - 1994 -0.0297 0.0463 -0.0060 0.0352

EMU2 - 1995 -0.0258 0.0458 -0.0113 0.0352

EMU2 - 1996 -0.0300 0.0461 -0.0132 0.0352

EMU2 - 1997 -0.0138 0.0464 0.0007 0.0352

EMU2 - 1998 0.0315 0.0463 0.0453 0.0352

EMU2 - 1999 0.0205 0.0468 0.0707 0.0358 **

EMU2 - 2000 -0.0064 0.0469 0.0719 0.0358 **

EMU2 - 2001 0.0650 0.0469 0.1621 0.0355 ***

EMU2 - 2002 0.0698 0.0469 0.1306 0.0354 ***

EMU2 - 2003 0.1102 0.0469 ** 0.1334 0.0354 ***

EMU2 - 2004 0.1160 0.0467 *** 0.1507 0.0354 ***

EMU2 - 2005 0.0940 0.0469 ** 0.1385 0.0354 ***

EMU2 - 2006 0.0806 0.0481 * 0.1450 0.0354 ***

Log of Product of Real GDPs 0.6623 0.0378 *** 0.4090 0.0341 ***

Free Trade Agreement 0.0066 0.0163 -0.0669 0.0232 ***

EU (dropped) (dropped)

EU Trend 0.0000 0.0017 -0.0019 0.0015

Real Exchange Rate of Country 1 -0.0184 0.0032 *** 0.0006 0.0029

Real Exchange Rate of Country 2 -0.0004 0.0027 0.0074 0.0024 ***

Observations 2850 1170

Within R
2

0.998 0.999

Between R
2

0.650 0.804

Overall R
2

0.920 0.929

Notes: * significant at the 10% level; ** significant at the 5% level; *** significant at the 1% level

 

Why does the effect show up the year before EMU? It is likely that currency 

unions can start to have substantial effects on trade even before they have 

formally gone into effect. This pattern is familiar from other studies, not just with 

respect to monetary unions but also with respect to FTAs (such as the European 

Union and its forerunners) and political unions.
23

 The most obvious interpretation 

is that once the negotiations, which typically have been going on for many years, 

are far enough along that the union appears very likely to take place, 

businessmen move quickly to try to establish a position in what is expected to be 

a large new market opportunity, perhaps to get a ―first mover advantage‖. (This 

argument works best, theoretically, in the case of markets destined for imperfect 

competition. But even in perfectly competitive markets, firms might want to get 

started early if there are transition costs associated with rapid investment in a 

new market.)   

[Baldwin (Section 5.1) regards as suspicious the striking fact that the estimated 

effect in euroland appears suddenly in 1998, even though EMU did not take 

effect until January 1999. Even allowing the principle that business perceptions 

                                                                                                                                    

23 E.g., Frankel (1997). 
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of imminent monetary union can set the date, rather than waiting for 1999, he 

claims ―right up to March 1998, skeptics doubted that monetary union would be a 

reality‖. But statistics from financial markets tend to identify June 1997 as the 

breakpoint in perceptions.
24

 So I find it plausible that businesses had started 

reacting in a measurable way by 1998.] 

A more important question is why the estimated effects on intra-euro trade, in the 

range of 10-20%, remain so much lower than the effects estimated by Rose and 

others on large data sets that included many smaller and less developed countries, 

in the range of doubling or tripling. Frankel (2008) considers what appear to be 

the three leading explanations: it takes time for the effects on trade to rise to their 

full magnitudes, monetary unions have much smaller effects on large countries 

than small, and the Rose estimates on smaller countries were spuriously high as a 

result of the endogeneity of the decision to form a currency union. Surprisingly, 

the evidence runs counter to all three explanations. For the moment, the gap 

remains something of a mystery. 

 
THE BENEFITS OF MONETARY UNION  

 

Boosting trade is of interest primarily as a determinant of economic performance. 

(Non-economic motivations for encouraging trade, such as binding countries 

together politically, are outside the scope of this study.) But there are several 

sorts of ways that an increase in trade among members of a group feeds into the 

question of the economic advisability of opting for a common currency. The 

increase in trade can influence the benefits of a common currency, or the costs. 

One reason that trade patterns are relevant has to do with the advantage of a 

common currency for exporters and importers. The fact that the elimination of 

exchange rate uncertainty makes life easier for those engaged in trade will be 

more important, the higher is the share of trade in GDP, even if the level of trade 

does not change. Also, a fixed exchange rate will help stabilize the price level, 

the higher is the share of trade in GDP. For these reasons, McKinnon (1963) 

argued that a key factor determining the advisability of fixing the exchange rate 

                                                                                                                                    

24 On June 15, 1997, implied probabilities of joining Germany in EMU in 1999 were 100% for Belgium and France and over 

70% for Finland, Spain and Portugal (calculations from JP Morgan based on spreads in the interest rate swap market). A 

similar statistic from Goldman Sachs on the probability of EMU taking place on January 1, 1999, shot up above 75% after 

the Stability Pact was agreed in June 1997.    
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is the ratio of tradable goods to GDP. Thus openness has long been on the 

standard textbook list of optimum currency area criteria. One implication is that 

if trade among the members of the EU is increasing over time, then they will 

satisfy the optimum currency area criteria more strongly in the future than in the 

past. A related implication is that even if a country does not satisfy the optimum 

currency area criteria ex ante, if it joins a currency area anyway and enough time 

passes to increase trade with other members substantially as a result of the 

common currency, it may satisfy the optimum currency area criteria in the future. 

In Frankel and Rose (1996, 1998), we called this the endogeneity of the optimum 

currency area criterion. 

The second factor has to do with the long-run determination of growth. Trade is 

not just another sector. Theory and empirical evidence suggest that trade is good 

for the level or growth rate of income. Currency unions raise openness, and 

openness raises real income. Frankel and Rose (2002) combine estimates of the 

effects of a common currency on trade and the follow-up effects of higher trade 

on GDP, to derive estimates of the effects of common currencies on GDP. Table 

1 shows that membership in a typical currency union raises the ratio of trade to 

GDP by an estimated 10 to 26 percent. But joining a currency union with 

particularly important trading partners (e.g., large and close neighbors) can have 

a larger impact. For example, if Poland were to join the EMU and thereby triple 

trade with euro countries, its ratio of total trade to GDP would eventually more 

than double, from 0.50 to 1.12. Once the increase in trade was realized, the 

estimated effect would be to raise real income by 20 percent over the subsequent 

20 years - quite a substantial effect, if it is accurate. Similarly, if Hungary were to 

join and thereby triple trade with the euro area, its ratio of trade to GDP would 

also eventually more than double (from 0.76 to 1.83), and its real income would 

increase by 35 percent.
25 

 

                                                                                                                                    

25 These calculations take existing trade patterns as the baseline. Presumably, trade between Hungary/Poland and EU 

members will continue to increase between now and the time that an EMU counterfactual becomes relevant. 
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Table 1. The Effect of Currency Union Membership on Aggregate 
Trade/GDP 
 

Currency union 0.12 

(0.02) 

0.19 

(0.03) 

0.10 

(0.02) 

0.26 

(0.04) 

0.14 

(0.02) 

Political union 0.12 

(0.03) 

0.41 

(0.05) 

0.19 

(0.03) 

0.04 

(0.02) 

0.13 

(0.03) 

Log real GDP per 

capita 

0.12 

(0.01) 

0.06 

(0.01) 

0.12 

(0.01) 

0.25 

(0.02) 

0.15 

(0.01) 

Log population –0.19 

(0.01) 

–0.17 

(0.01) 

–0.23 

(0.003) 

–0.07 

(0.03) 

–0.17 

(0.01) 

Log land area –0.06 

(0.01) 

–0.08 

(0.01) 

  –0.05 

(0.01) 

Island –0.10 

(0.02) 

–0.02 

(0.03) 

  –0.07 

(0.02) 

Landlocked area –0.04 

(0.02) 

0.01 

(0.03) 

  –0.04 

(0.02) 

Remoteness –0.15 

(0.03) 

0.06 

(0.05) 

–0.27 

(0.03) 

–0.67 

(0.15) 

–0.12 

(0.03) 

Log RoW real GDP 0.37 

(0.02) 

0.19 

(0.04) 

0.41 

(0.02) 

0.25 

(0.03) 

2.89 

(0.15) 

Log import tariff rate  –0.06 

(0.01) 

   

Fixed effects    Country 

fixed 

effects 

Year 

fixed 

effects 

Number of 

observations 

4,236 1,777 4,236 4,236 4,236 

R2 0.57 0.60 0.55 0.88 0.59 

RMSE 0.416 0.396 0.423 0.228 0.409 

 
 

 

Source: Frankel and Rose 2000.  

Note: Regressand is log of trade/GDP, from Penn World Table.  

Robust standard errors are recorded in parentheses. GDP = gross domestic product; RMSE 

=Root Mean Squared Error; RoW = Rest of World. 

 

 

 
THE IMPLICATIONS OF TRADE PATTERNS FOR THE COSTS OF A 
COMMON CURRENCY: ASYMMETRIC SHOCKS 

  

The last factor concerns cyclical fluctuations. If joining a currency union has 

advantages, such as promoting trade or stabilizing the price level, what is the 

countervailing attraction of retaining an independent currency? Why don‘t all 
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countries fix their exchange rates or join currency unions? The most important 

advantage of flexible exchange rates is to retain the ability to respond to cyclical 

downturns by means of monetary policy – a reduction in real interest rates, a real 

depreciation of the currency, or both – and to respond to cyclical booms in the 

opposite direction. But this advantage is less important if the domestic economy 

is highly correlated with the other countries in a prospective currency area (i.e., if 

shocks are usually ―symmetric‖), because the changes in monetary policy that the 

other member countries choose will also be appropriate for the domestic 

economy. This is another key tenet of optimum currency area theory. But cyclical 

correlations are not timeless, unchanging parameters. If trade among members of 

a currency area increases, then the cyclical correlation is likely to change as well.  

Artis and Zhang (1995) find that most European countries‘ incomes were more 

highly correlated with that of the United States during 1961 - 79 but (with the 

exception of the United Kingdom) became more highly correlated with Germany 

after joining the European Exchange Rate Mechanism.
26 

Fatas (1997) also found 

increasing correlation within Western Europe. More recently, Darvas and 

Szapáry (2004) found that with the advent of the EMU, the synchronization of 

GDP (and components of GDP) among the members has continued to increase.  

In Frankel and Rose (1998), we found on a broad cross-section of industrialized 

countries that an increase in bilateral trade raises the bilateral cyclical correlation. 

The geographic determinants of bilateral trade, via the gravity model, are used as 

instrumental variables to deal with what is otherwise likely to be the endogeneity 

of trade. (In other words, a pair of countries could show high trade links together 

with high cyclical correlation, but the connection could be spurious: both could 

be the result of currency links). Clark and van Wincoop (2001) found that the 

historical lack of cyclical synchronization within Europe, as compared to within 

the United States, is explained by the lower level of internal trade (and to a lesser 

extent the higher degree of sectoral specialization).  

Calderón, Chong, and Stein (2003) point out that the experience of developing 

countries might be different, in that the composition of their economies differs 

from that of high-income countries. They extend the finding – that trade links 

lead to cyclical correlation – to a larger sample of 147 countries, a majority of 

                                                                                                                                    

26 Eichengreen pointed out that such correlations may be the result of loss of monetary independence rather than 

increased trade. But Clark and van Wincoop find that a common monetary policy is not, in fact, the reason why the cyclical 

correlation among regions of the United States is higher than among European countries over the past few decades. 
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them developing countries, again using the gravity model to control for the 

endogeneity of trade. They find that the estimated effect on cyclical correlations 

is not quite as strong for developing countries as it is among pairs of 

industrialized countries. They attribute the difference to the dominance of 

interindustry trade for developing countries, versus intraindustry trade among 

high-income countries.
27 

 

Researchers have begun to look at the cyclical patterns in Central and Eastern 

European (CEE) countries. Boone and Maurel (1998, 1999) find high 

correlations of CEE countries with the German economy in particular. Fidrmuc 

(2004) examines all European countries, using output data through 2001; he 

confirms that correlations with the German economy increased for Hungary and 

Poland during the 1990s and that the correlation for Hungary is one of the highest 

in Europe but that the correlations are much lower in other CEE countries.
28

  

Darvas and Szapáry (2004) examined eight CEE countries joining the EU in 

2004. They found that three have achieved a high degree of synchronization with 

the EMU economy: Hungary, Poland, and Slovenia during 1998 - 2002, as 

compared with 1993 - 97. The implication is that these three now best satisfy the 

convergence criterion for joining the EMU optimum currency area. The lesser 

EMU correlation for the Czech and Slovak republics is attributed to financial 

crises in the late 1990s, and the lack of any EMU correlation for the Baltics is 

attributable to their greater relative exposure to Russia and Sweden. It is no 

coincidence that the EU makes up a higher share of the exports of Hungary, 

Poland, and Slovenia than of the exports of the other CEE countries (Figure 6 in 

Darvas and Szapáry, 2004). One could also note the importance of geographical 

proximity in determining trade links and cyclical correlations: except for the 

Czech Republic, the CEE countries that border the euro area are the ones with 

high EMU trade links and correlations.  

The effect of trade on cyclical correlation holds as much when high bilateral 

trade originates in low bilateral exchange rate variability or adoption of a 

common currency as it does when the bilateral trade originates in proximity, 

common membership in free trade areas, or other determinants. This is another 

instance of the endogeneity of the optimum currency area criteria. A country is 

                                                                                                                                    

27 Torres and Vela (2003) find that growing trade links between Mexico and the United States have synchronized the 

business cycle. 

28 Others who find increasing cyclical correlations for some CEE countries include Babetski, Boone, and Maurel (2002) and 

Frenkel and Nickel (2002). 



IV JEFFREY FRANKEL 

 125 

more likely to be suited to join a monetary union ex post than ex ante, because 

the cyclical correlation will have gone up in the meantime. 

The internal history of the United States is consistent with these findings. 

Rockoff (2001) argues that it took 150 years before the United States met the 

criteria for an optimum currency area, asymmetric regional shocks having posed 

severe problems for much of the nation‘s history.  

All these findings contradict an earlier surmise of Eichengreen (1992, pp. 14–16), 

Bayoumi and Eichengreen (1994, pp. 4-5), and Paul Krugman (1993). These 

authors suggested that, because a higher trade level would lead to greater 

specialization, it would also lead to lower synchronization of shocks.
29

 Their 

view that specialization works against common currencies and that 

diversification of the economy works in favor of it, goes back to Kenen (1969).  

In the growing literature on endogenous optimum currency area criteria, it is 

common to assume that the debate about whether trade raises cyclical 

correlations as Frankel and Rose (1998) claim,
30

 or lowers it as Krugman and 

Eichengreen claim, turns on whether the trade is primarily intraindustry or 

interindustry. Fidrmuc (2001, 2004) and Imbs (2003) extend the econometric 

estimation to take specific account of intraindustry trade as a determinant of 

cyclical correlation. The reasoning is that shocks in a world of interindustry trade 

take the form of shifts from one industry to another: one country‘s loss is the 

other‘s gain, yielding negative correlations. In a world of intraindustry trade, 

industry shifts are assumed to affect all the product varieties produced in 

different countries, thus yielding positive correlations. Tests by these authors 

seem to confirm the argument that intraindustry specialization is in fact the 

source of positive cyclical correlations, driving out total bilateral trade as an 

explanatory factor. 

                                                                                                                                    

29 ―Theory and the experience of the US suggest that EC regions will become increasingly specialized, and that as they 

become more specialized they will become more vulnerable to region-specific shocks. Regions will, of course, be unable to 

respond with counter-cyclical monetary or exchange rate policy‖ (Krugman, 1993, p. 260). Hughes Hallett and Piscitelli 

(1999) call this ―the traditional view‖ and add some modeling of demand-driven transmission, which had otherwise been 

missing from this debate. (The No Campaign [2001, p. 40] in the United Kingdom is among those asserting that the EMU is 

likely to generate a degree of specialization that undermines the insulation against shocks necessary for a common 

currency.) 

30 Evidence in Honkapohja and Pikkarainen (1992) also supports the idea that countries with a high degree of 

specialization are more likely to find it desirable to peg their exchange rate. But Imbs (1999) claimed that trade is not, 

after all, a big determinant of cyclical correlations. According to Kalemli-Ozcan, Sorensen, and Yosha (1999, 2001), the 

degree of risk sharing via integrated capital markets is the interesting determinant of industrial specialization and cyclical 

symmetry. 
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I believe that several things may be wrong with this argument. First, a large share 

of trade today is in inputs and intermediate products. Think of iron ore that is 

made into steel, which is in turn made into machinery parts, which are made into 

the finished machine tool that is used in the production of something else. It is a 

similar story with computers. A positive shock at one point in the chain of value 

added in one country will tend to have positive spillover effects at the other 

points along the chain in other countries (e.g., Kose and Yi, 2001). Thus, trade in 

inputs and intermediate products gives rise to positive correlations and yet may 

be recorded as interindustry trade. Nevertheless, this is ultimately an empirical 

question, as Calderón, Chong, and Stein (2003) point out, and empirical studies 

such as Fidrmuc (2004) do indeed seem to find that intraindustry trade links are 

associated with cyclical correlation and interindustry trade links are not. 

The second objection concerns supply versus demand shocks and may be harder 

to reject. It is worth stepping back for a moment to realize that we should be 

more interested in demand shocks than supply shocks. Recall that the point of the 

whole exercise is to see how much countries are giving up when they abandon 

independent/discretionary monetary policy. Discretionary monetary policy is not 

much good at addressing supply shocks anyway. Therefore, it does not much 

matter whether a country shares them with its neighbors.
31

 Discretionary 

monetary policy is more useful in addressing demand shocks. For these, bilateral 

transmission could come from either intraindustry trade or interindustry trade. A 

shortfall in demand, originating for example in a decrease in velocity or a fall in 

investment, will be transmitted to trading partners as a reduction in demand for 

imports of all sorts – varieties that are in the same industry as well as products in 

different industries. If the partners are unable to respond to shocks because they 

have given up their monetary independence, this will be less of a hardship to the 

extent that the common monetary policy is determined by a set of countries all 

experiencing the common loss in demand. But the distinction between 

intraindustry and interindustry trade may be less useful than often supposed. The 

more important question may be demand shocks versus supply shocks.
32

 

                                                                                                                                    

31 Admittedly, having one’s own currency is more useful for terms of trade shocks than it is for domestic supply shocks, in 

that it allows equilibration to external balance without imposing deflation—automatically so in the case of a floating 

currency.  

32 In this regard, it is interesting that Babetski, Boone, and Maurel (2002) find progressive CEE countries–EU convergence 

for demand shocks over the last decade but divergence for supply shocks. 
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ARE CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES READY TO JOIN THE 
EURO? 

 

I believe that whether Europe experiences a large asymmetric shock within the 

next few decades will largely determine whether the euro proves on net to benefit 

its members. The early 1990s saw a German spending boom associated with 

reunification, which implied a temporary real appreciation of the mark against 

the pound and other European currencies; fortunately, monetary integration had 

not proceeded so far as to make such a realignment impossible. Today it would 

not be possible.  

One cannot predict the important shocks of the future. Their unpredictability is 

what makes them shocks. Possible shocks that would hit the eastern half of the 

continent more than the western half include repetitions of past instability in the 

former Soviet Union, which might particularly affect the Baltics, or of financial 

crises such as that experienced by the Czech Republic in the late 1990s. If such a 

shock occurs in one of the countries that are planning to join the euro, even the 

other candidates lucky enough to escape the direct impact would likely be hit 

indirectly. The reason is the contagion phenomenon that has been so evident in 

past crises: Western Europe, 1992-93; Latin America in 1982, 1994-95, and 

1998–99; East Asia. 1997-98; and other emerging markets subsequent to the 

Russian default of 1998.  

Some of the CEE countries probably do not meet the optimum currency area 

criteria as well currently as do the existing members of the EMU. An argument 

for joining anyway is the endogeneity of the optimum currency area criteria. By 

adopting the euro, these countries will eventually promote trade with the rest of 

the euro area and increase the cyclical correlation. The increased trade will in 

turn further increase the advantages of a common currency, while the increased 

correlation will reduce the disadvantages of a common currency. Thus, the CEE 

countries may eventually qualify ex post even if they do not ex ante. On the other 

hand, the risks of asymmetric shocks in the meantime are substantial.  

Trade links with the euro area have risen over the last decade anyway, as trade 

that had for half a century or more been distorted by enforced dependence on the 

Soviet Union reverts to more natural patterns. CEE countries now trade roughly 

as much with the euro area as the countries of the euro area trade with each other 
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(Backé and Thimann, 2004, Charts 2.1 and 2.2; Boeri, 2004, Figure 1; Darvas 

and Szapáry, 2004). Trade with Western Europe can be expected to rise quite a 

bit more in reaction to the formal accession of the eight to the EU in 2004. Along 

with trade links, cyclical correlations can be expected to rise further. The shift in 

trade patterns and correlations will be drawn out over time because the effects of 

membership in an FTA or a common market develop with long lags.
33 

 Therefore, 

the risk-averse strategy would be to wait five years or more for EU membership 

to take hold and integration to proceed further. By then, the convergence would 

have proceeded far enough that asymmetric shocks and contagion would pose 

less of a danger. Another factor working in favor of waiting is the opportunity to 

learn by watching the experiment unfold in the euro area (and-more 

unpredictably-among any additional joiners).  
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O CHARAKTERZE KORZYŚCI I KOSZTÓW WEJŚCIA POLSKI DO 
STREFY EURO  

 

Wrzesień 2008 

 
I. WPROWADZENIE 

 

Zagadnienie korzyści i kosztów przyłączenia się naszego kraju do systemu 

europejskiego pieniądza będzie celowe rozpatrzyć w trzech horyzontach 

czasowych: 1/ najpierw długookresowym (okres od kilkunastu do kilkudziesięciu 
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lat lub dłuższy), 2/ następnie średniookresowym (odcinek czasu o długości od 

kilku do kilkunastu lat), 3/ na końcu krótkookresowym (czas od chwili obecnej 

do momentu wprowadzenia euro). 

Historyczna doniosłość projektu włączenia polskiej gospodarki w mechanizm 

wspólnej waluty sugeruje zacząć od analizy tych korzyści i kosztów, które będą 

przez Polskę z tego powodu uzyskiwane i ponoszone w długim okresie. Bowiem 

nie co innego jak spodziewane dodatnie saldo dwóch przewidywanych strumieni 

- korzyści i kosztów - w ramach całej dziejowej epoki, jaka została 

zainaugurowana wejściem Polski do Unii Europejskiej, nadaje właściwy sens 

całemu przedsięwzięciu. To dlatego sądzę, że w ogóle dyskusje na ten temat 

trzeba zaczynać właśnie od próby sięgnięcia spojrzeniem daleko do przodu, 

mimo wszelkich ograniczoności i elementów niepewności, jakie na takich 

przewidywaniach ciążą.  

Zacznę zatem od próby wskazania korzyści,  by potem przejść do tego, co się 

rozumie jako niedogodności, albo koszty, których można się spodziewać po 

uczestnictwie w obszarze euro w długim i bardzo długim okresie. Jedne z tych 

korzyści zaczną napływać od razu, już od pierwszej chwili po zastąpieniu złotego 

pieniądzem europejskim. Inne objawią się dopiero z czasem i będą uzyskiwane 

indywidualnie lub zbiorowo w sposób ciągły w trakcie całej dającej się teraz 

przewidywać przyszłości. Przy tym, jak się okaże, koszty będą przeważnie 

skoncentrowane we wczesnym etapie drogi dojścia. Trzeba się jednak liczyć z 

tym, że niektóre okoliczności uważane przez wielu za negatywy, albo „koszty‖, 

pozostaną z nami na trwałe. Dotyczy to przede wszystkim  – jak to się zwykło 

określać – „utraty suwerenności monetarnej‖ Wyłania się tylko pytanie, czy nad 

publiczną debatą na ten temat nie ciąży jakieś zasadnicze, a dość 

rozpowszechnione nieporozumienie, dające także pożywkę demagogicznym 

interpretacjom tej sprawy. 

 

II. EFEKTY DŁUGOOKRESOWE SYSTEMU WSPÓLNEJ 
WALUTY  

 

Do korzyści ciągłych, uzyskiwanych od początku i przez wszystkich, osoby 

fizyczne jak i podmioty gospodarcze, indywidualnie jak też zbiorowo, już od 
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chwili wprowadzenia wspólnego pieniądza i przez cały czas jego istnienia 

(dlatego mogących uchodzić za wybitnie długookresowe), należy zaliczyć:  

 

   oszczędności płynące ze zniesienia transakcyjnego kosztu wymiany 

odrębnych walut na siebie nawzajem;  

   definitywne wyeliminowanie ryzyka walutowego (w tym zwłaszcza 

kursowego), czyli – w alternatywnym ujęciu – trwałe oszczędności na 

kosztach ubezpieczania się od tego rodzaju ryzyka w obrocie handlowym 

jak też kapitałowym. 

 

Już sama łączna skala oszczędności na kosztach transakcyjnych wymiany walut, 

choć zależna od głębokości zaangażowania się przedsiębiorstw i społeczeństwa 

w wymianę gospodarczą i osobową z zagranicą, a zatem zróżnicowana w 

zależności od kraju, jest w każdym z nich na obszarze Europy całkiem pokaźna.
1
 

Udział handlu zagranicznego w dochodzie narodowym Polski, choć wciąż tylko 

średnio wysoki na tle innych gospodarek europejskich, w ciągu minionych 

dwudziestu lat stale się powiększał. Szczególnie szybki wzrost obrotów miał 

miejsce i następuje nadal właśnie w relacjach z resztą obszaru Unii Europejskiej. 

Można dlatego śmiało twierdzić, że już tylko z tego powodu permanentne 

utrzymywanie odrębności walutowej oznaczałoby rezygnację ze znaczących 

korzyści, nawet jeśli stanowią one z pozoru mało ważący ułamek wartości każdej 

indywidualnej transakcji.
2
 Tak jak transakcyjny koszt wymiany pieniędzy 

dawałby o sobie znać w sposób ciągły i narastający, gdyby polski obszar 

walutowy pozostawał odrębny, a wolumen obrotów wciąż się powiększał, tak 

również korzyść z unifikacji obiegu pieniężnego z obiegiem unijnym będzie 

miała również charakter ciągły i narastający (tym bardziej, że usunięcie tego 

elementu kosztu najprawdopodobniej dodatkowo zwiększy wolumen obrotu, a 

może podniesie także tempo jego wzrostu). Koszt transakcyjny wymiany walut i 

                                                                                                                                    

1 Przed utworzeniem euro dokonywano eksperymentów polegających na tym, że jakaś osoba wybierała się w podróż 

objazdową po wszystkich krajach Unii Europejskiej specjalnie po to, by rozeznać skalę kosztów transakcyjnych, jakie niesie 

ze sobą wielość walut w obrębie integracji europejskiej. Dysponując dla potrzeb takiego eksperymentu pewną wyjściową 

sumą w walucie jednego z krajów członkowskich UE, osoba taka wymieniała ją sukcesywnie na pieniądze innych krajów 

członkowskich, do których kolejno przybywała. Na końcu takiego tournee okazywało się zazwyczaj, że po zamianie tego 

co pozostawało na walutę wyjściową, wartość wspomnianego funduszu reprezentowała sobą tylko połowę tej sumy, z jaką 

dana osoba wybrała się w podróż.      

2 Istnienie tego typu kosztu transakcyjnego zmniejsza zresztą rozmiary obrotów poniżej potencjalnie możliwych, tak iż 

obecna skala tych obrotów nie daje pełnego wyobrażenia o rozmiarach tej korzyści. 
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oszczędności, jakie dają się na nim osiągnąć, nie są jednak argumentem 

najważniejszym, jaki można przytoczyć na rzecz unifikacji krajowego obiegu 

pieniężnego ze strefą euro.  

Ekonomiści są na ogół zgodni co do tego, że o wiele większe znaczenie niż 

pożytek z eliminacji kosztu transakcyjnego wymiany walut ma samo zniesienie 

niepewności dotyczącej stabilności kursu, a więc wyeliminowanie ryzyka 

kursowego w pełnym zakresie obrotu gospodarczego z tym obszarem - ze 

wszystkimi tego konsekwencjami w krótkim jak i długim okresie. Istnienie tego 

typu ryzyka jest bardzo poważną barierą ograniczającą rozwój międzynarodowej 

współpracy gospodarczej. Ryzyko kursowe tłumi nie tylko wymianę handlową 

na wszystkich jej płaszczyznach, ale obciąża szczególnie dotkliwie i znacząco 

zawęża międzynarodowy obrót kapitałowy. Ogranicza skalę inwestowania 

przedsiębiorstw zaangażowanych we współpracę gospodarczą z zagranicą i 

kieruje tę działalność w kierunkach mniej dla kraju korzystnych niż byłoby bez 

tego możliwe. Ryzyko kursowe jest więc także czynnikiem hamującym wzrost 

produktu do podziału i ogólnego dobrobytu społeczeństwa. A istnieje ono tak 

długo, jak długo istnieją różne jednostki monetarne i opiewające na nie znaki 

pieniężne. 

Wspólny pieniądz likwiduje to ryzyko na całym obszarze, na jakim krąży. Gdy to 

ryzyko definitywnie znika, to przestaje też istnieć niepewność i koszt 

ubezpieczania się od niego w transakcjach handlu zagranicznego, tak samo jak w 

trans-granicznych operacjach finansowych. Związana z tym korzyść powiększa 

się w sposób proporcjonalny do wzrostu obrotów. To m.in. właśnie z tych 

względów dany kraj jest tym bardziej predestynowany do uczestnictwa w unii 

walutowej, im większa jest waga obrotu gospodarczego z zagranicą w jego 

produkcie narodowym. A ponieważ proces wzrastania tych udziałów ma wymiar 

czasowy, więc można przyjąć, że jeżeli udziały obrotów w produkcie faktycznie 

się zwiększają, to i zdatność gospodarki do uczestniczenia w systemie waluty 

zwiększa się z upływem czasu. Tak to również ujmuje nowsza wersja teorii 

optymalnego obszaru walutowego (McKinnon).  

Te dwa typy korzyści (eliminacja kosztu transakcyjnego i ryzyka kursowego), 

bezpośrednio uzyskiwane i niejako namacalnie doświadczane w skali „mikro‖ - 

ale sumujące się ostatecznie w korzyść ogólnospołeczną na poziomie „makro‖ - 

są wprawdzie, ze zrozumiałych powodów, najmocniej eksponowane przez 

zwolenników międzynarodowego pieniądza w dyskusjach  na temat celowości 
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jego przyjęcia. Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że nawet wzięte pod uwagę 

łącznie, bynajmniej nie wyczerpują one całego zestawu racji jakie przemawiają 

za tym rozwiązaniem. Mniej oczywiste, bo nie od razu stwierdzalne empirycznie, 

a jednak w długim okresie jeszcze ważniejsze niż te pożytki, są inne zalety 

systemu wspólnej waluty na wielkim, zintegrowanym obszarze gospodarczym.
3
  

Otóż, argumenty gospodarcze prawdziwie przechylające szalę, a wciąż jeszcze - 

jak się wydaje - niewystarczająco doceniane przez znaczny nurt opinii społecznej 

w Polsce, wypływają bezpośrednio z samego sedna nowożytnej myśli 

ekonomicznej. Dokładniej mówiąc, z podstawowych tez klasycznej teorii 

ekonomii, odnoszących się do natury i źródła bogactwa narodów.  Tez, bądź co 

bądź, nigdy dotąd nie podważonych, lecz ponad wszelką wątpliwość 

zweryfikowanych przez doświadczenie dziejowe. W każdym razie historia 

gospodarcza jednoznacznie potwierdza tezę, że autentyczny rynek ze wszystkimi 

jego przymiotami istnieje naprawdę dopiero wówczas i tylko wówczas 

udostępnia wszystkie pożytki w postaci przejrzystości systemu cen, jasności i 

porównywalności elementów rachunku ekonomicznego, korzyści skali i 

kreatywnego nacisku konkurencji, kiedy w obiegu krąży jeden, wspólny, 

budzący zaufanie pieniądz. Warunkiem jest by spełniał on bez zarzutu każdą z 

niezbędnych funkcji pieniądza: powszechnie stosowanego miernika wartości, 

środka wymiany i środka przechowywania wartości. Wielkie, a także 

niedoceniane znaczenie ma również fakt, że pożytek z posługiwania się nim we 

wszystkich jego funkcjach jest tym większy, im więcej ludzi się nim posługuje i 

są oni gotowi akceptować go we wszelkich transakcjach oraz zastosowaniach.
4
  

Jeden wielki, wspólny rynek – którego spoiwem jest wspólny pieniądz – okazał 

się być potężnym kołem napędowym postępu ekonomicznego Tych prawd nie 

sposób kwestionować, mimo że nie daje się dostarczyć ścisłych, 

matematycznych dowodów ich prawdziwości.
5
 Chodzi w tym kontekście w 

szczególności o znaczenie, jakie dla zamożności społeczeństw i perspektyw jej 

wzrostu ma istnienie rozległego, chłonnego i jednolitego rynku – rynku towarów, 

                                                                                                                                    

3  Pierwszoplanowa, a niekiedy rozstrzygająca rola przypisywana tak często wspomnianym dwom zaletom wspólnej waluty 

europejskiej z góry, acz bezpodstawnie, przesądza o konkluzji jaka wtedy wypływa z debaty na ten temat. A sprowadza się 

ona do tezy, że właściwie pożytki, jakich można oczekiwać pod postacią przyśpieszenia wzrostu gospodarczego nie będą 

na tyle duże, by zrównoważyć niedogodności oraz niebezpieczeństwa takiego rozwiązania i przechylić szalę na jego 

korzyść.  

4 To jest to, co się czasem nazywa „efektem sieci‖ (network efect) przez analogię do użyteczności włączonego w sieć 

komputera – im więcej wykorzystujących to urządzenie, tym większy pożytek z tego samego komputera. 

5  Ale też zgodzić się trzeba z tymi, którzy sceptycznie odnoszą się do możliwości ściśle rachunkowego wykazania 

ekonomicznej opłacalności decyzji o przystąpieniu do strefy euro i odłożenia tego kroku do chwili, kiedy z tego rachunku 

jasno wyniknie ilościowo ujęta suma korzyści większa niż także liczbowo wyrażony koszt (co nie powinno jednak być 

rozumiane jako opowiedzenie się piszącego te słowa za natychmiastowym, forsownym marszem w tym kierunku, by celu 

tego dopiąć jak najszybciej, bez względu na okoliczności). 
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usług, kapitału i pracy. Taki stan rzeczy tworzy też większe utrudnienia dla 

chcących stosować praktyki monopolistyczne. Wspólna waluta likwiduje przez 

to ważne niewidzialne bariery, które w innych warunkach ograniczałyby obrót 

towarowo-usługowy i przepływy zasobów produkcyjnych do tych zastosowań, 

które zapewniają najkorzystniejszy efekt ogólnospołeczny. Znosi także różne 

utrudnienia w ruchu osobowym. Dopiero jedna waluta tworzy naprawdę 

jednolity, wielki, wspólny rynek, w którym konkurencja rozwinąć może całą 

swoją pobudzającą i pro-efektywnościową moc. Taka sytuacja tworzy optymalne 

warunki i zachęca do wdrażania innowacji.  

Warto przypomnieć przy tej okazji, że dokument, który dał decydujący impuls 

ewolucji Europy w kierunku unii walutowej, a mianowicie tzw. „Raport 

Delors‘a‖ oraz pierwsze towarzyszące jego pojawieniu się zasadnicze 

naświetlenia teoretyczne (przede wszystkim „One Market–One Money‖), 

nawiązują wprost do tego klasycznego rozumienia roli wielkiego, rozwiniętego 

rynku i znaczenia jednolitego, zdrowego, cieszącego się powszechnym 

zaufaniem pieniądza jako fundamentu i warunku jego należytego 

funkcjonowania. Zaczerpnięte z klasycznej tradycji, ponadczasowe w istocie, 

argumenty zastosowane we wspomnianym Raporcie do zachodnioeuropejskiej 

grupy gospodarek, zachowują pełną ważność w stosunku do Unii Europejskiej 

poszerzonej o nowych członków.  

Warto jednak w tym miejscu podkreślić charakterystyczny moment, który z całą 

mocą uwypukla również najnowsza myśl ekonomiczna, kiedy zajmuje się tym 

tematem. Chodzi mianowicie o to, iż system wspólnego pieniądza to coś 

znacznie więcej niż system stałych kursów w ramach mozaiki walut (jakim był 

np.  system z Bretton Woods), do którego zresztą odnosiła się w całości 

tradycyjna teoria optymalnego obszaru walutowego. Nowsza teoria ekonomii 

podkreśla dodatkowe, a niezmiernie doniosłe, wcześniej nie dostrzegane zalety 

systemu wspólnej waluty. Ukazują one wysoce kreatywny wpływ unifikacji 

walutowej na handel i wzrost, który idzie znacznie dalej niż wcześniej 

wspomniane pożytki tego rozwiązania. Znalazło to wyraz w radykalnie nowym, 

„endogenicznym‖ pojmowaniu kryteriów tzw. optymalnego obszaru walutowego 

– tj. zestawu warunków, których spełnienie predestynuje kraj do wejścia w unię 

walutową z pozytywnym efektem dla poziomu życia jego społeczeństwa. 

Przedstawiciele teorii endogeniczności optymalnego obszaru walutowego stoją 

na stanowisku, że unia monetarna, nawet stworzona w warunkach 
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niekompletnego spełnienia kryteriów optymalnego obszaru walutowego (w 

tradycyjnym rozumieniu tej koncepcji sformułowanej przez takich teoretyków 

jak R. Mundell, McKinnon czy P. Kenen), spontanicznie wyzwala procesy 

wiodące do nadrobienia niedociągnięć pod tym względem i spełnienia po wejściu 

kryteriów, o jakich mowa. Takie sens ma teza, że w pewnym zakresie unia 

walutowa w formie systemu wspólnego pieniądza sama stwarza sobie podstawę 

umożliwiającą i uzasadniającą jej istnienie oraz ekonomiczną efektywność. 

Jednym z mechanizmów napędowych tego endogenicznego procesu 

samorzutnego kształtowania racji własnego istnienia przez system wspólnego 

pieniądza jest redukcja tzw. „home bias‖. Pod tym pojęciem rozumie się pewną 

naturalną preferencję, jaką w większości krajów, przynajmniej wyżej 

rozwiniętych, cieszą się produkty krajowego pochodzenia w porównaniu z 

jakościowo podobnymi produktami zagranicznymi (co zwykle wynika z samego 

lepszego rozumienia ich cech, uwarunkowań prawnych itp.). Wyzwala to 

znaczny potencjał owocnego rozwoju handlu międzynarodowego, który bez tego 

nie zostałby w obecnym stopniu zrealizowany. 

Niewątpliwy jest także „katalizujący‖ wpływ wspólnego europejskiego pieniądza 

na proces kształtowania się zunifikowanego rynku kapitałowego. Uczestniczenie 

w jednolitym obszarze stabilnego pieniądza otwiera krajowi wybitnie ułatwiony 

dostęp do zewnętrznego zasobu akumulacji zdolnej istotnie zasilić jego własną 

pulę oszczędności. Inna sprawa, że pełne wykorzystanie tej możliwości zależy 

także od takich warunków, jak istnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry 

pracowniczej oraz wystarczającej elastyczności mechanizmów rynkowych. W 

każdym razie bycie częścią takiego obszaru gospodarczego stwarza możliwość 

partycypacji w płynących stąd efektach, nawet jeśli nie następuje to 

automatycznie, lecz wymaga spełnienia przy tym innych jeszcze warunków. 

Uczestnictwo w strefie euro i dzięki temu dostęp do takiego rynku jest jedną z 

największych atrakcji, które mogą przyciągać do systemu wspólnej waluty kraje 

stojące jeszcze na zewnątrz niego, niezależnie od ich traktatowych zobowiązań. 

Bardzo istotne znaczenie dla perspektyw wzrostu w ramach obszaru wspólnej 

waluty nowych gospodarek członkowskich ma przy tym nie tylko ułatwienie 

dostępu do zasobów finansowych tego rynku, lecz również możliwy dla nich na 

tej podstawie transfer technologii. 

Jeden wielki rynek, którego integrującym czynnikiem jest system monetarny 

oparty na wspólnej jednostce pieniężnej, to bez wątpienia jeden z kluczowych 
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elementów wyjaśniających zagadki szczególnego dynamizmu wzrostowego, 

jakim odznaczyły się w przeszłości gospodarki odnoszące szczególne sukcesy 

rozwojowe. Dopiero bowiem w takich warunkach można było w pełni 

wykorzystać wszystkie zalety konkurencji w zakresie wyboru źródeł 

zaopatrzenia, kierunków produkcji i zbytu, a także szanse, jakie dostarczała 

możliwa tylko na takiej bazie duża skala produkcji. Wtedy zyskiwano też 

podstawę dla bardziej dogłębnego wykorzystania potencjału tkwiącego w 

specjalizacji zakładów i branż oraz innowacyjności ludzi. Prawdy te pozostają 

aktualne także obecnie, kiedy okazji do ich potwierdzającego sprawdzenia w 

praktyce dostarcza współczesna rewolucja naukowo-techniczna.  

Długookresowa korzyść z uczestnictwa w systemie wspólnej waluty polega 

sprzede wszystkim na zasadniczym uwiarygodnieniu i przez to umocnieniu 

samego fundamentu stabilizacji monetarnej gospodarki uczestniczącej w takim 

systemie. Umożliwia to nie tylko niskie krótkoterminowe stopy procentowe na 

całym takim wielkim obszarze, ale także niskie stopy długoterminowe, które 

m.in. w istotny sposób determinują działalność inwestycyjną firm. Jest to 

możliwe tylko wtedy, kiedy są podstawy do wytworzenia się przekonania, że 

wspólna polityka pieniężna została konsekwentnie ukierunkowana na utrzymanie 

stabilnej wartości wewnętrznej pieniądza. Strategia i polityka monetarna EBC 

daje taką gwarancję. Potwierdza to dziesięcioletnie już doświadczenie. I 

niewątpliwie tkwi w tym także wielka szansa rozwojowa do wykorzystania przez 

Polskę.  

Można twierdzić, że szansy takiej nie jest w stanie zagwarantować uczestnictwo 

w obszarze gospodarczym, nawet wielkim i otwartym (w znaczeniu braku barier 

wewnętrznych dla obrotów handlowych, kapitałowych i przepływów ludzi), ale 

poćwiartowanym na odrębne, narodowe obszary walutowe. Stwierdzenie to 

byłoby prawdziwe także, gdyby kursy były absolutnie i wiarygodnie stabilne i to 

nawet gdyby nie było ani kosztu transakcyjnego wymiany ani ryzyka kursowego. 

System odrębnych walut ze stałymi kursami nie czyniłby integracyjnego 

ugrupowania tworem stabilnym. Wynika to z dobrze znanej zasady, 

potwierdzonej przez teorię ekonomii, tak samo jak przez doświadczenie,  a 

mianowicie z zasady „trójkąta niespójności‖ ( luźno tłumacząc termin 

„impossible triangle‖) – tj. z „prawa‖ niemożności równoczesnego utrzymania 

stałych kursów, otwartości na przepływy kapitałowe i autonomicznej polityki 

pieniężnej państw członkowskich w takim bloku.  
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Pełna otwartość, w tym także otwartość na rosnące strumienie kapitałowe 

wewnątrz ugrupowania (przy wszystkich korzyściach, jakie to może dawać) staje 

się nieuchronnie źródłem poważnych napięć, kiedy polityka pieniężna nie jest 

scentralizowana, jak jest scentralizowana w rdzennej strefie euro. Polska, 

wprowadzając kurs stały względem euro i zatrzymując w obiegu złotego, 

utraciłaby nie tylko autonomię polityki pieniężnej, ale też nie miałaby 

najmniejszego wpływu na działania Europejskiego Banku Centralnego, w orbicie 

którego by się i tak znalazła. Główna stopa procentowa byłaby dla Warszawy 

dyktowana we Frankfurcie bez możności jakiegokolwiek bezpośredniego 

wypowiedzenia się przez NBP na ten temat tam, gdzie byłaby ona faktycznie 

ustalana. Stałe kursy i równoczesna pełna otwartość na przepływy kapitałowe 

stoją bowiem z samej ich natury w konflikcie z autonomiczną polityką pieniężną 

państw otwartych na siebie nawzajem. Każde z państw musi ostatecznie zdobyć 

się na decyzję, który z tych trzech dezyderatów najlepiej jest poświęcić – czy 

poświęcić otwartość na wymianę (najgorsza z opcji i sprzeczna z już obraną 

drogą ku integracji), czy raczej stałość kursów (co oznacza powrót do ryzyka 

kursowego), czy też raczej zrezygnować z możności samodzielnego ustalania 

stopy krótkoterminowej. Bo, oczywiście, za cenę dopuszczenia do możliwości 

niekontrolowanych przesunięć się kursu, albo też przywrócenia  reglamentacji 

walutowej (czyli naruszenia zobowiązań i więzi integracyjnych) autonomię 

polityki pieniężnej można by próbować utrzymywać dalej, także w całej dającej 

się przewidywać przyszłości. Narzuca się tylko pytanie - czy by się to naszemu 

krajowi na pewno opłacało? Są podstawy, by dać na to pytanie odpowiedź 

zdecydowanie negatywną. 

Wprawdzie można twierdzić, że w sytuacji krajów takich jak Polska i inne kraje 

Europy środkowej - tj. nowicjuszy w gronie członków UE – prawdopodobnie 

dało by się jeszcze do pewnego czasu zachować określony zakres swobody w 

ustalaniu stopy krótkoterminowej, nawet gdyby kurs narodowej waluty został 

zafiksowany. Należy jednak pamiętać, że tę swobodę mogłoby dać nie co innego 

jak tylko względna „ułomność‖ aktywów finansowych danego kraju w oczach 

wysoko rozwiniętej zagranicy, a dokładniej: niepełna wiarygodność ich wartości 

w porównaniu z analogicznymi aktywami krajów członkowskich strefy euro.  

Byłoby tak z racji dostrzeganego w takim kraju ryzyka, które czyni aktywa 

dwóch obszarów niedoskonale substytucyjnymi względem siebie. I właśnie to 

(paradoksalnie) daje takiemu krajowi (krajom) ów margines względnej swobody 

w polityce pieniężnej. Rzecz jednak w tym, że cały zaawansowany już proces 
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konwergencji sprowadza się właśnie do tego, iż stopniowo maleją ryzyka ciążące 

na gospodarce przechodzącej proces przygotowawczy do członkostwa. Dlatego 

też margines swobody polityki pieniężnej, o jakim tu mowa, nieustannie się 

zwęża.  

Polska gospodarka, tak jak inne gospodarki naszego rejonu Europy przechodzące 

tę samą drogę, coraz bardziej traci możność równocześnie pożytecznego dla niej 

i swobodnego operowania instrumentem stopy. Dzieje się to już obecnie i to 

nawet od dłuższego czasu. Stopa EBC musi coraz bardziej być brana pod uwagę 

przez Radę Polityki Pieniężnej przy decyzjach dotyczących urzędowej polskiej 

stopy, czy tego chcemy czy nie chcemy. Zignorowanie tego aspektu sprawy grozi 

poważnymi i to (w miarę upływu czasu) coraz poważniejszymi perturbacjami 

wewnętrznymi. Tym samym, czy komuś się to podoba czy nie podoba, to co się 

tradycyjnie nazywa „suwerennością‖ polityki pieniężnej stopniowo, lecz 

nieustannie topnieje. Trzeba przy tym dodatkowo odnotować, że następuje to 

mimo tego, iż kurs waluty krajowej nadal jeszcze formalnie pływa.  

Rzecz bowiem w tym, iż w kraju integrującym się z resztą  kontynentu coraz 

mocniej kurs pływający - mechanizm do pewnego momentu nie tylko 

pożyteczny, lecz wręcz nieoceniony - staje się wraz z upływem czasu (jeśli 

konwergencja postępuje) gospodarczo coraz bardziej kosztowny i dolegliwy. Jest 

tak tym bardziej, że zwiększają się potencjalne strumienie kapitału, które mogą 

zacząć przepływać i przesuwać kurs w niepożądanym kierunku. Rosnące skala i 

udział (w PKB) obrotów handlowych i kapitałowych równocześnie potęguje 

ciężar ryzyka walutowego i koszt jego ubezpieczenia. Możliwy ruch kursu o 

jakiś procent jest też dla gospodarki wewnętrznej w oczywisty sposób bardziej 

destabilizujący, kiedy stopień jej sprzężenia z innymi gospodarkami jest większy, 

niż kiedy to „zrośnięcie się‖ gospodarek jest mniejsze. I tak w procesie 

gospodarczej integracji przychodzi kiedyś moment, po którym dolegliwości 

(koszty) zmienności kursu coraz bardziej dominują nad pożytkami giętkości 

kursu jako amortyzatora wstrząsów. Istotne znaczenie ma przy tym fakt, że kurs 

jest coraz bardziej zależny od potencjalnie coraz większych transferów kapitału, 

w tym „gorącego pieniądza‖ o spekulacyjnym charakterze, co niepomiernie 

zwiększa koszt utrzymywania „floatingu‖, czyli kursu swobodnie zmiennego. A 

taki właśnie mechanizm funkcjonuje dotąd w Polsce.  

Niedogodności te można by próbować zmniejszyć, ale dało by się to osiągnąć 

tylko przez prowadzenie polityki pieniężnej w taki sposób, aby nie byłoby 
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powodów do zakłócających równowagę transferów, tj. kiedy stopa procentowa w 

kraju małym albo średnim (jak Polska) byłaby utrzymywana na tym samym 

poziomie, na jakim jest za granicą. Takie postępowanie byłoby jednak, 

oczywiście, niczym innym jak rezygnacją de facto z autonomicznej polityki 

pieniężnej, czyli w istocie byłaby tym, co jest nazywane „wyzbyciem się 

monetarnej suwerenności‖. Jak widać, sama rosnąca współzależność gospodarek, 

ich otwarcie i coraz ściślejsze ich zazębianie się ze sobą przez handel, ruchy 

kapitału i przepływy ludzi, stopniowo ale nieuchronnie odziera gospodarkę (która 

nie dominuje na rynku międzynarodowym) i jej politykę pieniężną z atrybutu 

monetarnej autonomii. I to dzieje się w dłuższym okresie całkiem niezależnie od 

tego czy się tam kurs usztywnia, czy pozostawia pływającym.  

Wobec takiego obrotu spraw, zwolennicy zachowania w nieskończoność 

odrębnej waluty narodowej i kursu osiągają na długą metę cel akurat odwrotny 

względem deklarowanego. Bo w istocie właściwie rozumiana suwerenność 

monetarna kraju nie ważącego mocno na międzynarodowym rynku dóbr i 

kapitału – jeśli ma być zgodna z zachowaniem zdrowego pieniądza i stabilnie 

rosnącego produktu krajowego – daje się najskuteczniej utrzymać w warunkach 

integrującej się Europy właśnie przez wejście do strefy wspólnej waluty i 

uzyskanie pewnego przynajmniej wpływu od wewnątrz na to, co robi Europejski 

Bank Centralny. Najgorszym zaś rozwiązaniem i kompletnym pozbawieniem się 

międzynarodowego znaczenia w sprawach monetarnych jest wtedy właśnie 

pozostanie na stałe poza obszarem wspólnej waluty. Oznacza ono bowiem, siłą 

rzeczy, bierne doznawanie skutków faktycznej zależności, jaka się z czasem 

nieuchronnie ujawnia. 

  

III. ŚREDNIOOKRESOWE PROBLEMY SYSTEMU WSPÓLNEJ 
WALUTY 

 

Podkreślić tu trzeba raz jeszcze, że uwagi powyższe dotyczą tylko długiego 

okresu. W okresie krótszym, mianowicie kilku- albo nawet kilkunastoletnim, 

który należy traktować jako średni ze względu na wielopokoleniowy (w 

zamierzeniu) charakter przedsięwzięcia unii, bilans korzyści i kosztów 

uczestnictwa w strefie euro dla kraju takiego jak Polska niekoniecznie będzie tak 

samo jednoznacznie pozytywny jak w okresie długim. Prawdopodobnie pod 
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różnymi względami wypadać on będzie różnie, z końcową oceną po części 

zależną od wag przypisywanych przez oceniających różnym aspektom procesu 

rozwoju.  Wewnątrz takiego krótszego (bo zdefiniowanego powyżej jako średni) 

horyzontu czasowego – w odróżnieniu od okresu długiego – próby prognoz 

pożytków i niedogodności nie muszą się już opierać na analogiach historycznych 

i ustaleniach abstrakcyjnej teorii ekonomii (choćby wysoce wiarygodnych), ale 

mogą się podpierać zarówno analizą teoretyczną jak też konkretnymi 

doświadczeniami minionego dziesięciolecia funkcjonowania systemu wspólnej 

waluty europejskiej.  

Przy bezdyskusyjnym sukcesie
6
 systemu wspólnej waluty w aspekcie 

logistyczno-funkcjonalnym, jak również sukcesie w aspekcie monetarno-

strategicznym, doświadczenie to pokazuje, że dziesięcioletnie funkcjonowanie 

europejskiego pieniądza przyniosło także rozczarowania i wewnątrz-integracyjne 

napięcia. Nie sposób ignorować faktu, że pomimo osiągnięć EBC w zakresie 

utrzymania niskiej inflacji, umocnienia wiarygodności nowej waluty 

(poświadczonej przez rynki niskimi i do niedawna niemal jednolitymi w całym 

obszarze długoterminowymi stopami procentowymi), także mimo sukcesów w 

integracji niektórych segmentów rynku finansowego Unii, mechanizm 

wspólnego pieniądza europejskiego jest ostro krytykowany, zarówno wewnątrz 

strefy euro, jak i na zewnątrz niej. Przede wszystkim, wini się go często za to, że 

– jak twierdzą krytycy – w istotnej mierze przyczynił się on do wytłumienia 

dynamiki wzrostu w niektórych rejonach Unii. Ponadto, wskazuje się na znaczne 

rozpiętości w tempach wzrostu PKB różnych krajów. A  towarzyszyły im też od 

początku wyraźne różnice w tempach inflacji.   

W początkowym okresie funkcjonowania euro konwergencja nominalna 

wyraźnie stymulowała konwergencję realną, przyśpieszając wzrost regionów i 

krajów mniej zaawansowanych, chociaż inflacja była tam także przez cały czas 

wyższa niż w pozostałej części Unii. Przy jednolitej nominalnej stopie 

procentowej w całej strefie monetarnej skutkowało to w tych rejonach relatywnie 

niższą, a czasem nawet ujemną realną stopą procentową. I wszystko wskazywało 

na to, że był to właśnie istotny czynnik pobudzenia. To m.in. dlatego Irlandia, 

Hiszpania, Portugalia, Grecja – rosły początkowo prędzej, wykazując stale 

inflację wyższą od przeciętnej. Równocześnie gospodarki takie jak np. Niemcy i 

                                                                                                                                    

6 Sukces tego przedsięwzięcia pod wymienionymi względami (czego nikt nie neguje) odzwierciedlił się przede wszystkim w 

dopięciu zasadniczego celu - stworzeniu jednolitego, europejskiego obszaru monetarnego ze wspólnym pieniądzem 

cieszącym się przykładną stabilnością siły nabywczej, powszechnym zaufaniem i mocną pozycją międzynarodową.   
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Austria w minionym dziesięcioleciu odznaczały się tempem inflacji na ogół 

niższym niż tempo przeciętne i wzrastały również powoli.  

Zarysował się jednak z czasem kierunek ewolucji zmierzający do zmiany tych 

tendencji. Bo różnice temp inflacji wprawdzie się nie powiększały, nawet 

minimalnie zwężały, ale trwały i utrzymują się dalej, wykazując bardzo oporny 

charakter. Z tego powodu między tymi dwoma grupami członków strefy 

nastąpiły z czasem zasadnicze przesunięcia pod względem relatywnej 

konkurencyjności w handlu międzynarodowym. Wskaźnik kursu realnego 

gospodarek z szybszą inflacją zaczął się podnosić, a tych drugich obniżać. 

Skutkiem tego są teraz, od dłuższego już czasu, pogłębiające się deficyty 

handlowe krajów na początku szybko rosnących i nadwyżki bilansów 

handlowych w krajach bardziej gospodarczo zaawansowanych, które wcześniej - 

bezpośrednio po wprowadzeniu euro - rosły wolniej. W tych pierwszych rosnące 

deficyty są coraz mocniejszym hamulcem wzrostu, a w tych drugich nadwyżki 

stają się coraz potężniejszym motorem nakręcania wzrostu. W ten sposób 

uruchomione zostały siły najpierw niwelujące, a potem przywracające różnice 

między tempami wzrostu PKB krajów członkowskich. I proces ten, choć powoli, 

postępuje dalej, nasuwając niebezpieczeństwo powiększania rozpiętości 

poziomów rozwojowych między członkami wysoko rozwiniętymi i mniej 

rozwiniętymi gospodarczo.  

Wskazane tu dziesięcioletnie już doświadczenie krajów wchodzących w skład 

strefy euro jest niewątpliwie ostrzeżeniem dla krajów dążących do wejścia tam w 

bliskiej przyszłości. Można i należy założyć, że z chwilą wprowadzenia na swym 

terytorium euro Polska przeżyje doświadczenie podobne do tego, które stało się 

udziałem mniej rozwiniętych krajów tego ugrupowania. Wskutek strukturalnie 

uwarunkowanej wyższej stopy inflacji w szybko rosnącej polskiej gospodarce 

realna stopa procentowa stanie się wyraźnie niższa niż na zewnątrz, a może 

nawet ujemna. Może rozpalić to boom inwestycyjny oraz dodatkowo podsycić 

inflację – pierwszy skutek oddziaływania zaniżonej stopy realnej. Zapewne 

przyniosłoby to jednak ostatecznie podobne rezultaty, jak zaobserwowane w 

krajach atlantycko-śródziemnomorskiego obrzeża Unii. Przegrzanie gospodarki 

przez tzw. „efekt majątkowy,‖ tak samo jak przez sam wezbrany popyt 

wewnętrzny, spowodowałoby niechybnie ciągłe powiększanie się deficytu 

handlowego (byłoby to prawdopodobne nawet gdyby równocześnie wzrastał 

wskutek postępu technicznego poziom równowagi kursu realnego – efekt 
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łagodzący realne przeszacowanie nowej waluty na naszym terytorium)
7
. Coraz 

większy deficyt bilansu bieżącego oznaczałby rozszerzanie się wpływu 

recesyjno-stagnacyjnego na gospodarkę. Alternatywne (albo równoległe, drugie) 

niebezpieczeństwo polegałoby na możliwości pęknięcia rozdętego „bąbla‖ –  ze 

skutkiem także recesyjnym.  

Mimo wspomnianych przed chwilą rozczarowań i napięć, jakie przyniosła 

pierwsza dekada istnienia systemu wspólnej waluty, nie ma wystarczających 

podstaw do formułowania poglądu, że to nie co innego, a właśnie system 

wspólnego pieniądza, sam w sobie, stał się przyczyną tego stanu rzeczy. Jest 

sprawą znaną, że w krajach członkowskich obszaru euro istnieją głęboko 

zakorzenione czynniki strukturalne oraz instytucjonalno-systemowe, które 

usztywniają mechanizm rynków towarowych i rynków czynników produkcji. To 

one zmniejszają giętkość mechanizmów dostosowawczych gospodarek i tu tkwi 

prawdziwe źródło trudności, które wspólna waluta tylko odsłoniła.  

W świetle tych doświadczeń i wobec zaobserwowanego u nas także powrotu 

wyższej inflacji, zapowiedź przyśpieszenia polskiej drogi do euro budzi w wielu 

środowiskach społecznych obawy przed inflacyjnymi zwyżkami cen, jakie przy 

tej okazji mogą mieć miejsce. Ma się przy tym na myśli w szczególności 

„zaokrąglenia‖ wzwyż, przy których sprzedawcy wykorzystują okazje uzyskania 

renty monopolistycznej, dotąd nie wykorzystane ze względu na różne rynkowe i 

społeczne uwarunkowania. Doświadczenie krajów mających już za sobą 

„przejście progu‖ strefy euro zdają się sugerować, że – owszem – zjawisko takie 

w pewnej skali może wystąpić, ale bez dodatkowych okoliczności zaogniających 

miałoby ono znaczenie raczej marginalne i epizodyczne. Problemem poważnym, 

poślizgiem w prawdziwą inflację może je uczynić dopiero – jak sądzę – „zapłon‖ 

dłużej się utrzymującej, niskiej realnej stopy procentowej, gdyby wstrząs 

przejścia rozbudził podskórnie obecne, odziedziczone z przeszłości i tylko płytko 

uśpione oczekiwania inflacyjne. Zarówno poprzedzająca to przejście krajowa 

(jeszcze) polityka pieniężna jak i fiskalna powinny to ryzyko wspólnie 

zminimalizować. Jednak – jak wynika z obserwacji rozwoju sytuacji w strefie 

euro na przestrzeni minionego dziesięciolecia - epizod inflacyjny, który rozwija 

się w krajach mniej rozwiniętych bezpośrednio po wejściu do tej strefy, nie 

                                                                                                                                    

7 Tak by było gdyby część inflacji wynikała z aktywnego jeszcze efektu Balassy-Samuelsona. I tak też prawdopodobnie 

będzie. Przypomnę przy tej okazji,  że wzrost inflacji, a tym samym też wzrost kursu realnego, wywołany tym efektem nie 

odbija się negatywnie na bilansie handlowym. Działanie tego efektu jest procesem zmierzania ku równowadze – nie 

pogarsza konkurencyjności kraju. Może jednak kolidować z kryterium inflacyjnym Traktatu  Europejskiego.    
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wydaje się przeradzać w jakąś postępującą „dywergencję‖ stóp inflacji. 

Rozpiętości inflacji ustępują opornie, to prawda, ale jednak – wbrew temu co się 

czasem słyszy –  powoli ustępują, a w każdym razie nie powiększają się. Tyle 

tylko, że zdają się oddawać pole innemu, groźnemu i chronicznemu problemowi, 

który może się nasilać – długotrwałej tendencji stagnacyjnej z racji pogarszającej 

się konkurencyjności w handlu zagranicznym krajów, które na początku przeżyły 

„słomiany ogień‖ po-akcesyjnego boom-u.  

Można obrazowo powiedzieć, że deficyt handlowy pełni funkcję wentyla, przez 

który zwolna „ulatnia się‖ sprężone wewnątrz gospodarki napięcie inflacyjne, ale 

z fatalnym skutkiem dla realnego sektora gospodarki. I to jest prawdziwie ważny, 

na szereg lat rozciągnięty ciężar (koszt), jaki ponosi kraj wstępujący do strefy 

euro z niewystarczająco jeszcze zreformowanym (niedość elastycznym) 

mechanizmem rynkowo-dostosowawczym gospodarki. 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że stan gospodarek krajów Europy środkowej 

jeszcze odchyla się od średniego poziomu realnej konwergencji w strefie euro 

bardziej niż odchyla się od tej średniej stan dzisiejszych mniej zaawansowanych 

krajów członkowskich strefy. Jest więc możliwe, a nawet prawdopodobne, że 

okaże się to być powodem trudności i napięć w Polsce. Dotyczy to, naturalnie, 

także innych krajów naszego regionu zamierzających już niezadługo wejść do tej 

strefy (Słowacja, jak wiadomo, zrobi to nawet wcześniej niż Polska, bo z 

początkiem 2009 r.). Rezultatem tego może być chroniczny deficyt handlowy i 

recesyjny jego wpływ na sytuację wewnętrzną wskutek niedotrzymywania kroku 

w konkurencji starym członkom strefy.  

Wprowadzenie w Polsce euro w miejsce złotego oznaczać będzie definitywne 

wykluczenie możliwości zmiany kursu walutowego, bo kurs nominalny 

przestanie istnieć. Nie oznacza to jednak, że straci na aktualności problematyka 

kursu realnego wspólnej waluty dla każdego kraju z osobna. Przeciwnie, w 

pewnym sensie nawet zyska ona na znaczeniu. Możliwość dalszego wzrostu 

kursu realnego dla Polski i innych nowych członków strefy stać się wtedy może 

nawet podstawowym problemem. Niebezpieczeństwo spekulacji przy tym nie 

zniknie, a zmieni jedynie postać (nie będzie to już spekulacja na rynku 

dewizowym, ale spekulacja na innych aktywach finansowych oraz aktywach 

rzeczowych). Po-akcesyjne doświadczenia krajów atlantycko-

śródziemnomorskiego obrzeża Unii stają się dla nas w tym kontekście 

nadzwyczaj pouczające. Na podstawie tych obserwacji, a także mając w 
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świadomości dotychczasowe trendy rozwojowe w polskiej gospodarce 

(zwłaszcza strukturalną tendencję do szybszego wzrostu PKB oraz inflacji nieco 

wyższej u nas niż w Europie zachodniej) można śmiało przewidywać co nastąpi.  

Stopa procentowa strefy euro, nominalnie jednolita w całym obszarze euro, 

stanie się u nas w średnim okresie realnie niższa niż w starych krajach 

członkowskich. Pod wpływem podniety niższej realnej stopy procentowej (która 

może nawet być w skrajnym przypadku negatywna) oraz zakładanej kontynuacji 

szybszego wzrostu produktu, nastąpi tu prawdopodobnie mocne pobudzenie 

inwestycji rzeczowych i finansowych. Można się przy tym spodziewać, że 

znacznym strumieniem dalej będą do Polski płynąć kapitały z zagranicy, bo 

gospodarka o relatywnie wysokim tempie wzrostu, będąca już częścią strefy 

euro, pozostanie niemal na pewno atrakcyjnym terenem lokat. Tym bardziej, że 

dojdą do tego dodatkowe, spekulacyjne powody transferowania funduszy na jej 

teren. 

Prawdopodobnie zatem po przyjęciu pieniądza europejskiego presja inflacyjna w 

tradycyjnej, albo nietradycyjnej formie („inflacja aktywów‖) objawi u nas 

tendencję do odrodzenia się. W strefie wspólnego pieniądza przyjmie nie tyle 

postać postępującego wzrostu cen (choć jego tempo będzie u nas nieco wyższe 

niż na Zachodzie), ale raczej zwiększającego się deficytu handlowego i co za tym 

idzie – bezrobocia. Nie będzie już ona mogła być łagodzona zwyżkowaniem 

kursu nominalnego, jak to się dzieje w Polsce przed wprowadzeniem złotego do 

pasma ERM II i usztywnieniem kursu. Zatem, ten średnioterminowy okres może 

się zaznaczyć wzrostem kursu realnego euro dla Polski. To może być też 

decydującym czynnikiem załamania się w jakimś momencie przegrzanej w ten 

sposób koniunktury. I może stać się to zasadniczą przyczyną osunięcia się kraju 

w długotrwałą stagnację. Takie niebezpieczeństwo w każdym razie istnieje, bo 

utwierdza w tym przekonaniu zarówno teoretyczna analiza, jak też obserwowane 

doświadczenie niektórych krajów z gospodarkami o cechach poniekąd 

zbliżonych do naszej (Portugalia, Grecja, w pewnych aspektach Hiszpania i 

Włochy).  

Sądzę więc, że poważnym niebezpieczeństwem po wejściu do strefy euro może 

być niekontrolowany boom po-akcesyjny z możliwą tendencją do wytworzenia 

bani spekulacyjnej na cenach aktywów finansowych i nieruchomościach. Będzie 

on zasilany spekulacyjnym napływem funduszy. Jego produktem ubocznym 

może być potem narastająca z czasem tendencja do stagnacji polskiej gospodarki 
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– rezultat pęknięcia „bani‖ spekulacyjnej i deficytu handlowego, wywołanego 

zaistniałym w okresie od wprowadzenia euro wzrostem wskaźnika kursu 

realnego. Dlatego po przystąpieniu do strefy euro koniecznością dla Polski stanie 

się utrzymanie restrykcyjnego nastawienia polityki makroekonomicznej, tym 

razem z przypisaniem głównej roli w tym zakresie polityce budżetowej. Polityka 

pieniężna bowiem nie będzie już stała do dyspozycji krajowej władzy 

gospodarczej. 

 
IV. WYZWANIA KRÓTKOOKRESOWE – MOŻLIWE KIERUNKI 

POSZUKIWAŃ ROZWIĄZAŃ 

 

Co się tyczy głównych problemów okresu krótkiego, tj. czasu dojścia do progu 

strefy euro i  jego przekroczenia, to na pewno można stwierdzić, że w tym 

okresie kłopotliwym wyzwaniem będzie przede wszystkim konieczność 

sprostania następującym zadaniom:  

 

(1) Sprowadzenia inflacji po jej obecnym przyśpieszeniu poniżej limitu 

wyznaczonego przez odpowiednie kryterium traktatu z Maastricht, tj. do 

tempa nie przekraczającego średniego wskaźnika tempa inflacji trzech 

najbardziej stabilnych krajów UE, powiększonego o 1,5%.  

(2) Następnie, po wprowadzeniu złotego do pasma kursowego ERM II, 

utrzymania inflacji nadal poniżej wspomnianego pułapu, przy 

równoczesnym sterowaniu kursem polskiego pieniądza w taki sposób, by 

ten kurs mógł się utrzymać wewnątrz pasma bez konieczności 

dewaluowania i bez „szczególnych napięć‖, przez cały wymagany 

traktatem dwuletni okres.  

(3) Wreszcie – sprawa kluczowa i najdelikatniejsza - rozstrzygnięcie, w 

poufnym porozumieniu ze stroną przyjmującą, kwestii kursu złotego 

względem euro przy wprowadzeniu go do pasma ERM II, a potem kursu 

jego konwersji w pieniądz europejski.  

 

Zarówno teraz, kiedy kurs jeszcze swobodnie „pływa‖ jak i tym bardziej później 

– wewnątrz pasma – kiedy kurs złotego zostanie już pewnym stopniu 
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usztywniony, głównym monetarnym zadaniem będzie nadal utrzymywanie tempa 

inflacji w granicy wspomnianego wyżej warunku. Trudność wykonania tego 

zadania będzie znaczna dlatego, że Polska jako gospodarka nadrabiająca 

opóźnienie rozwojowe i tym samym stosunkowo szybko rosnąca (co jest zresztą 

przejawem wymaganej „realnej‖ konwergencji) wykazuje i zapewne długo 

jeszcze wykazywać będzie charakterystyczną dla tego stadium historycznego 

strukturalną skłonność do inflacji nieco szybszej niż gospodarki już wysoko 

rozwinięte. Wiąże się to, oczywiście, z relatywnie większymi potrzebami w 

zakresie inwestowania jak i z faktem, że  powolna zwyżka cen bywa do pewnego 

stopnia czynnikiem ułatwiającym przekształcenia strukturalne. W gospodarce 

rynkowej proces realokacji zasobów może się dokonać tylko przy wspomaganiu 

go odpowiednimi bodźcami cenowymi. I jeśli ceny są sztywne w dół, to 

przesunięcia w relacjach cen, niezbędne dla stymulowania zmian strukturalnych, 

mogą dokonać się właśnie tylko przez dopuszczenie do pewnego wzrostu 

ogólnego poziomu cen.
8
  

Trzeba też uwzględnić fakt, że w krajach nadrabiających w dość szybkim tempie 

zapóźnienia rozwojowe nacisk inflacyjny jest w pewnym stopniu dodatkowo 

zwiększany przez tzw. efekt Balassy-Samuelsona (określany dalej jako „efekt B-

S‖).
9
 Chociaż jego wpływ wyraźnie słabnie w miarę postępów we wzroście tych 

gospodarek, sama obecność efektu B-S w tym procesie nie jest podawana w 

wątpliwość. Stanowi on w tym krytycznym stadium konwergencji krajów Europy 

środkowej, jakim jest faza podchodzenia do integracji ze strefą euro, czynnik 

utrudniający prowadzenie kursu po stabilnym torze wewnątrz pasma ERM II i 

równoczesne spełnienie kryterium inflacyjnego Traktatu. Może się on 

tymczasem zlewać nierozdzielnie z inflacyjną presją wzbudzoną już samym 

stosunkowo szybkim wzrostem PKB i przyśpieszoną akumulacją kapitału. 

Konsekwencją tej okoliczności okazuje się zatem być zwiększone ryzyko 

naruszenia kryterium inflacyjnego, albo stawania wobec konieczności 

                                                                                                                                    

8 O tyle też stosowanie w odniesieniu do nowych krajów członkowskich najbardziej rygorystycznej z możliwych wykładni 

kryterium inflacyjnego z Maastricht (punktem odniesienia –średnia trzech najstabilniejszych członków UE, nie zaś cel 

inflacyjny ECB: inflacja niższa niż, ale bliska stopie 2% rocznie) jest rzeczą  wysoce niefortunną. Wszystko jednak wskazuje 

no to, że tego wymogu zmienić się już nie da. Inna rzecz, iż ostateczne rozwianie wątpliwości (w jakim stopniu ta 

wykładnia jest nieodwracalna) jest zadaniem dla dyplomacji gospodarczej, a nie analizy ekonomicznej.   

9 Warto może przypomnieć, że istota efektu Balassy-Samuelsona polega na tym, że relatywnie wysokie tempo wzrostu 

wydajności pracy w wysoko produktywnych gałęziach zaangażowanych w handel zagraniczny daje podstawę do wzrostu 

płac w tym samym tempie, w jakim rośnie wydajność. To tempo wzrostu płac, przez efekt „demonstracji‖, przenosi się do 

sektora produkującego dla rynku wewnętrznego, chociaż wydajność pracy rośnie tam wolniej. Wynika stąd określona stopa 

inflacji kosztowej, która oznacza realną aprecjację kursu, mimo że kurs nominalny może pozostawać niezmieniony. Kiedy 

gospodarka podlega działaniu efektu B-S, to tego typu inflacji może nie być, ale pod warunkiem, że pójdzie w górę 

nominalny kurs tego pieniądza i tym sposobem realna aprecjacja dokona się i tak, tylko w inny sposób.  
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tolerowania zwyżkowej presji kursu na pułap „tunelu‖ ERM II i sporadycznego 

rewaluowania waluty.
10

 

Niezależnie jednak od spornej kwestii o siłę efektu B-S (przy zgodnym uznaniu 

jego istnienia i kierunku oddziaływania), istotne zagrożenie niesie w sobie nade 

wszystko wysokie prawdopodobieństwo wzmożonych napływów kapitału. 

Dotyczy to zwłaszcza kapitału krótkoterminowego, czyli „lotnego‖ pieniądza, 

który przemieszcza się łatwo i często, motywowany względami arbitrażu 

odsetkowego i spekulacji. I wiele wskazuje na to, że niebezpieczeństwo od tej 

strony staje się szczególnie poważne z chwilą usztywnienia kursu, czyli 

wprowadzenia go do pasma ERM II na tym końcowym (przynajmniej w 

założeniu) odcinku drogi do euro. Dysponenci „lotnymi‖ funduszami znają 

strukturalne powody zwyżkowej presji na kursy w tych krajach. Obserwują oni 

wysiłki ich władz zmierzające do ustabilizowania wewnętrznej wartości 

krajowych walut, wiedzą jak wielką wagę przykładają do tego, by nie doznać na 

tym etapie programów stabilizacyjnych porażki, dostrzegają niskie ryzyko 

spadku ich kursów, a wysokie prawdopodobieństwo ich aprecjacji, a nie są – 

rzecz jasna – także obojętni na stosunkowo wysokie stopy procentowe, jakich 

wymaga realizowana tam strategia konwergencji . Wszystkie te czynniki razem 

sprawiają, że transfer funduszy do tych krajów staje się dla nich grą wysoce 

obiecującą („convergence play‖) i postępują zgodnie z tymi przesłankami. 

Równocześnie kraje, będące terenem tak motywowanych napływów, stają przed 

wyborem (niechcianym, ale nie do uniknięcia) – czy bronić stabilności poziomu 

cen i poddać stabilność kursu (rewaluować), czy naruszyć kryterium inflacyjne i 

przedłużyć pobyt w „przedsionku‖ strefy euro z nadwerężoną wiarygodnością.
11

 

Inflacja wywołana absorpcją kapitału prowadzi, rzecz jasna i tak do realnej 

aprecjacji, zaś skutek w postaci pogorszenia pozycji konkurencyjnej kraju jest w 

takim wypadku właściwie pewny. Inflacja w tej sytuacji może wprawdzie być 

hamowana, ale za cenę podwyższenia (jednorazowo lub etapami) kursu 

nominalnego z przyjęciem wszystkich tego następstw – dopuszczeniem do 

wytworzenia „przed-akcesyjnej‖ recesji. Byłaby ona wytwarzana bezpośrednio 

                                                                                                                                    

10 Rewaluacja, czyli – w tym wypadku – przesunięcie wraz z kursem centralnym całego pasma kursowego w górę nie jest 

wprawdzie uważana za naruszenie kryterium traktatowego. Może ona jednak wywołać dyskusję na ile zwyżka kursu 

wywołana tym efektem jest, albo nie jest przejawem występowania poważnych napięć wewnątrz pasma (co już z tym 

kryterium by kolidowało), a przede wszystkim – czy aby na pewno nie pogarsza pozycji konkurencyjnej kraju, którego 

waluty dotyczy (tak twierdzą teoretycy analizujący znaczenie efektu B-S wyłącznie w oparciu o model doskonałej 

konkurencji).   

11 Spekulacyjne naciski na kurs oznaczają zresztą możliwość przypierania go do górnego krańca pasma, jak też do krańca 

dolnego – w obu wypadkach ze skutkami potencjalnie destabilizującymi. Napływy takie są często wstępem do odpływów na 

jeszcze większą skalę w jakimś momencie w przyszłości. „Siła‖ złotego nie jest bynajmniej zagwarantowana w każdej 

sytuacji. 
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przez „kleszcze‖ o dwu ramionach – nacisk rosnącej stopy procentowej i nacisk 

rosnącego kursu.  

Niebezpieczeństwa tego etapu nie powinny być jednak wyolbrzymiane. Jak zaraz 

dokładniej wyjaśnię – są podstawy by oczekiwać, że będzie to raczej 

krótkotrwały epizod, bo – jak to zostało zaznaczone na poprzednich stronach - 

zaraz za progiem obszaru euro włączą się mechanizmy pchające gospodarkę w 

kierunku po-akcesyjnego boom-u (i prawdopodobnego przegrzania). Nawet 

gdyby kurs konwersji (przedmiot negocjacji) trzeba było ustalić na osiągniętym 

wcześniej zawyżonym poziomie, a może jeszcze wyżej . Indykatorem stanu 

rzeczy będzie prawdopodobnie zwiększony w tej fazie drogi deficyt obrotów 

bieżących
12

.   

Ujawnia się w tym punkcie zasadnicza trudność okresu zdefiniowanego tu jako 

krótki – czasu przyśpieszonej realnej konwergencji na etapie podchodzenia do 

członkostwa w strefie euro. Trudność ta polega mianowicie na możliwej 

niespójności tej fazy realnej konwergencji, (w jakiej przez następne parę lat 

będzie Polska i inne kraje Europy środkowej) z wymogiem spełnienia wszystkich 

kryteriów konwergencji nominalnej bez ryzyka pogrążenia gospodarki w recesję. 

Dotyczy to w szczególności właśnie utrzymania inflacji w wyznaczonym limicie, 

przy nienaruszonym kryterium kursowym. Wobec wspomnianej strukturalnej 

predyspozycji do nieco wyższej inflacji krajów mających wstąpić do strefy euro 

próba forsownego spełnienia tego kluczowego kryterium bez innych działań 

wspomagających restrukturyzację grozi, jak widać, poważnymi komplikacjami.  

Takie byłyby zapewne krótkookresowe koszty wczesnego (dokonanego np. na 

przełomie lat 2008-09) wprowadzenia złotego do „tunelu‖ ERM II. W tym 

okresie dojścia do progu strefy euro – z przyczyn, o których właśnie była mowa 

– mogłyby nastąpić komplikacje polegające na czasowym przyhamowaniu 

wzrostu i ponownym zwiększeniu bezrobocia. Wynikałoby to z konieczności 

utrzymywania wyższej niż obecnie stopy procentowej (która byłaby jeszcze w 

dyspozycji krajowej władzy gospodarczej). Pośpieszne, przedwczesne wejście do 

pasma ERM II, przy nie osłabionych dostatecznie strukturalnych, kosztowych i 

popytowych czynnikach generowania inflacyjnej presji stwarza też ryzyko, że 

zamiary integracyjne mogą się natknąć na sprzeciw społeczeństwa z powodu 

stosowania koniecznych wtedy rygorystycznych działań anty-inflacyjnych. 

                                                                                                                                    

12 Pouczające będzie śledzić w najbliższym czasie doświadczenie Słowacji pod tym względem.  
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Istnieje też niebezpieczeństwo, że w takiej sytuacji wniosek kraju o przyjęcie do 

strefy euro spotkałby się z nieprzychylną postawą samej strony unijnej, 

niechętnej przyjmowaniu do własnego grona krajów w stanie gospodarczego 

impasu i politycznego wrzenia.  

Krytyczny problem okresu krótkiego, tzn. czasu przejścia od złotego do euro to 

problem kursu walutowego. Rozkłada się on na dwie sprawy:   

 

(1) Wyznaczenie momentu wprowadzenie złotego do pasma ERM II i jego 

kursu na wejściu (by dało się go następnie bez kłopotów utrzymać 

wewnątrz tego „tunelu‖ w warunkach wolnych od szczególnych napięć – 

tak jak tego wymaga odpowiednie kryterium traktatowe).  

(2) Następnie określenie i uzyskanie akceptu dla kursu konwersji pod koniec 

tej drogi. Kursu, który byłby w miarę możności odpowiedni do potrzeb 

polskiej gospodarki. Oczywiście, to drugie zadanie nie jest bez związku z 

tamtą pierwszą sprawą. Wraz z wprowadzeniem złotego do pasma ERM 

II jego kurs zostanie, siłą rzeczy, w pewnym zakresie usztywniony.
13

  

 

Z przyczyn, o których była mowa wyżej, trzeba by było na wszelki wypadek 

przygotować się na to, że okres między wprowadzeniem kursu złotego do pasma 

ERM II i momentem wprowadzenia w Polsce euro może być czasem nie tylko 

recesyjnego zagrożenia, ale także zwiększonych napięć, zarówno na krajowym 

rynku walutowym jak i w płaszczyźnie społecznej. Taka byłaby „cena‖ do 

zapłacenia na samym wstępie za uzyskanie prawa wejścia do strefy euro – a więc 

koszt krótkookresowy. Ta recesja i towarzyszące jej napięcia nie trwałyby jednak 

długo.  

Gdyby zatem zapadła decyzja o przyśpieszeniu drogi Polski do euro, tak by 

nasze wejście do strefy euro mogło się dokonać za kilka lat, to dobrze by było 

mieć na uwadze co następuje: analiza dylematów wyłaniających się na drodze do 

tego celu w okresie krótkim (przed progiem strefy euro) sugeruje potrzebę 

zdecydowanego stosowania przed wejściem dezinflacji, choćby z przyjęciem 

                                                                                                                                    

13 Wielu ekonomistów od dawna było zdania, że najlepiej by było, gdyby UE zostawiła krajom akcesyjnym pole dla 

większego luzu albo w kwestiach cenowych (kryterium inflacyjne), albo kursowych. Był to również pogląd wypowiadany 

przez piszącego te słowa w szeregu publikacjach. Niestety, nie wygląda na to, by władze UE zamierzały w tej kwestii 

zmienić w jakimkolwiek stopniu swoje wymagania. 



V KAROL LUTKOWSKI 

 155 

ryzyka (zapewne i tak krótkotrwałej)  recesji – bo ona prawdopodobnie nie 

zdążyłaby się rozwinąć. Za progiem obszaru euro włączą się do działania  

mechanizmy ekspansji, które powstrzymają gospodarkę od zbyt głębokiego 

ześlizgu w tym kierunku.  

Błędem potencjalnie najgorszym byłoby wprowadzenie złotego do pasma ERM 

II przy zaniechaniu wystarczająco zdecydowanego działania antyinflacyjnego, 

np. pod pretekstem zbyt mocno zwyżkującego kursu złotego i pogarszającego się 

z tej przyczyny bilansu obrotów bieżących oraz/albo pojawienia się pierwszych 

symptomów recesji. Utknięcie w „tunelu‖ ERM II na dłużej niż dwa lata 

oznaczałoby niechybnie załamanie się przedsięwzięcia w tym podejściu, utratę 

wiarygodności i niepomierne zwiększenie kosztu nieudanej operacji przez 

zepchnięcie gospodarki prawdopodobnie na długo w sytuację stagflacyjną. 

Świadomość konieczności mocnego utwardzenia polityki budżetowej powinna 

więc dać naszej władzy gospodarczej asumpt do rozważenia czy jest 

zdecydowana na taką postawę. I tylko wtedy podjąć decyzję o wprowadzeniu 

złotego w bliskim czasie do pasma ERM II. W przypadku jakichkolwiek wahań i 

wątpliwości co do gotowości jej samej i społeczeństwa do poniesienia tego 

krótkookresowego kosztu, należałoby jeszcze na kilka lat powstrzymać się od 

takiego kroku, pozostawić złoty nadal „pływającym‖ i skoncentrować wysiłek na 

czymś innym. Najwłaściwszą linią postępowania byłoby wtedy 

zintensyfikowanie reform systemowych i uelastycznienie mechanizmów 

rynkowych dla ułatwienia postępujących stale i w zasadzie nigdy nie kończących 

się, ale w Polsce znacznie opóźnionych, procesów restrukturyzacji niektórych 

branż (energetyka, kopalnictwo, przemysł stoczniowy, infrastruktura 

transportowa itd.) oraz reform sfery zabezpieczenia socjalnego i usług 

społecznych.
14

 To dawałoby szansę zminimalizowania podstawowego kosztu 

całej operacji w postaci odchylenia się tempa inflacji wzwyż od limitu 

obowiązującego wchodzących do strefy euro i recesyjnych skutków 

przeciwstawiania się tej presji na tym krótkookresowym, ale krytycznym odcinku 

drogi. 

 

 

                                                                                                                                    

14 Co nie oznacza, naturalnie, że z przyjęciem euro trzeba by było czekać aż wszystkie te branże zostaną wcześniej 

gruntownie zrestrukturyzowane – chodzi raczej o samo wdrożenie mechanizmów ekonomiczno-organizacyjnych, które by  

je w tym kierunku zaczęły skuteczniej popychać.  
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SOME EXCHANGE RATE ISSUES FOR THE NEW ACCESSION 
COUNTRIES: AN UPDATE, WITH A SPECIAL EMPHASIS ON 
POLAND 

 

This is a revised version of MacDonald (2001) and, as in that paper, I focus on 

three broad topics related to the accession process which are of particular interest 

to me and which I believe are crucially important for countries proposing to join 

the euro area. The topics are: the issue of real convergence and the inflationary 

catch-up; the issue of defining an equilibrium rate and, by implication, the correct 

conversion rate; the appropriate exchange rate regime in the run up to full 

participation in EMU. Of course, these three topics are inter-linked, and there 

will inevitably be some overlap in my discussion of these issues. The original 
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paper was a commentary on two papers contained in the same volume, and given 

the remit of this update I have attempted to update the discussion and to place 

more emphasis on the Polish experience. 

 
QUANTIFYING INFLATION DIFFERENTIALS: BEYOND THE 
BALASSA-SAMUELSON EFFECT 
  

In recent discussions of the adjustment of the accession countries to EMU, 

particular emphasis has been placed on the importance of productivity driven 

inflation differentials – often expressed in terms of the so-called Balassa 

Samuelson (BS) effect. If such differentials do indeed stem from BS effects then 

they will generate real exchange rate appreciations which, in themselves, are not 

seen as particularly problematic to participation in ERMII or for the 

sustainability of an irrevocably fixed peg. This is because the BS effect reflects a 

supply side catch-up, and does not have implications for the competitiveness of 

the country concerned although they clearly could have implications for the 

ability of a catch up country to meet the Maastricht criteria.
1
  

However, there is another form of catch-up, emanating from the demand side, 

which has been largely overlooked in the literature and which could potentially 

create problems for the accession countries in sustaining a central parity rate in 

any participation of an ERM type arrangement and also for the permanent 

locking of currencies in EMU. Furthermore, and as we shall see below, recent 

research has demonstrated that productivity differences may not impinge on the 

exchange rates of either developed or emerging market economies in quite the 

way envisioned in the original BS formulation and they may well have 

implications for competiveness. 

A useful starting point in thinking about inflation differentials and their 

implications for the external competitiveness of the CEEC countries in the run up 

to ERMII/ EMU, and beyond, is the relationship between the real exchange rate 

and per capita GDP, which has been documented in a number of papers. For 

example, Kravis and Lipsey (1983, 1987, 1988) have demonstrated that a 

statistically positive relationship between the real exchange rate and per capita 

                                                                                                                                    

1 This is for the following reason. Productivity growth is assumed to be concentrated in the traded goods sector and prices 

of these goods are tightly linked to the prices of comparable goods in the rest of the world. Rather than affecting the price 

of these goods, a positive shock to total factor productivity in the traded sector increases the wage in the tradable sector 

and this gets transferred to the non-traded, or service, sector, thereby raising the price of non-tradables and the overall, 

or consumer, price.  



VI RONALD MACDONALD 

 158 

GDP is robust across numerous cross sectional specifications. Furthermore, 

Bergstrand (1991) has demonstrated that over 80 of the cross sectional variation 

of real exchange rates can be explained by per capita GDP and a constant, and 

Sloek and Van Broek (2000) have demonstrated that the relationship holds for 

the current group of accession countries.  

Estimates of the relationship between per capita GDP and the real exchange rate 

contained in the above-noted papers suggests that a 1 per cent increase in per 

capita GDP produces a 0.5 per cent increase in the real exchange rate (or the 

inflation differential). Estimates of what the probable real exchange rate / 

inflationary implications are likely to be may be gleaned from Table 1 where we 

report the per capita GDP levels for the current and previous groups of accession 

countries against the average EU level. For the current group we report figures 

for 1999 (the latest available for the earlier version of this paper) and figures for 

either 2006 or 2007 (the latest available at the time of writing) for a sub-group of 

the most recent group of accession countries.    
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Table 1. EU Enlargements and GDP Per Capita 
 

 GDP Per Capita in PPP 

Based USD 

1973 Enlargement (Denmark, Ireland 

and UK) 

 

Candidates 4166 

Existing EU 4081 

Candidates/ EU % 102.1 

  

1981 Enlargement (Greece)  

Candidates 5653 

Existing EU 9054 

Candidates/ EU % 62.4 

  

1973 Enlargement (Portugal and Spain)  

Candidates 8308 

Existing EU 12060 

Candidates/ EU % 68.9 

  

1973 Enlargement (Austria, Finland and 

Sweden) 

 

Candidates 20,180 

Existing EU 19372 

Candidates/ EU % 104.2 

  

Status as of 1999 for New Accession 

countries. 

 

Candidates (CEEC) 8638 

Existing EU 22303 

Candidates/ EU % 38.7 

  

Status as of 2008 for selected New 

Accession countries 

 

Czech Republic 21900 

Hungary 18182 

Poland 14671 

Slovak Republic 17584 

Euro Area 32372 

Poland/EuroArea 45 

 
 

Source: World Economic Outlook (2000) and OECD (2008) 

 

 

The first point to note from this table is that the amount of GDP catch-up was 

much greater for the CEECs prior to their accession to the EU (see the 1999 

figures) than for previous accessions and this implied considerable real exchange 

rate adjustments in the form of appreciations (if the conventional story is correct) 
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for these countries. The most recent figures (as of 2008) indicate that there has 

indeed been some catch up for the CEEC countries since accession but these 

countries are still some way from the position of previous accessions shown in 

the table. Poland is clearly a good example of this, with a GDP per capita ratio to 

the EU average of 45%. These numbers immediately signal latent inflation 

differentials which are of a completely different order of magnitude to those 

already experienced by countries acceding to the EU. If all of this adjustment 

simply reflects the Balassa-Samuelson effect then it is unlikely to be a 

particularly worrisome development. However, it seems unlikely that all of this 

inflationary impact will emanate from the supply side, and to the extent that at 

least some of the driving force comes from demand side influences this 

inevitably will have implications for a country‘s traded sector, either through its 

competitiveness, changes in profitability or both. Additionally, if productivity 

changes do not affect the real exchange rate in the manner predicted by BS, this 

could have further – supply side – implications for competitiveness (this is 

discussed more fully below).   

The influence of demand on the internal price ratio has been highlighted by both 

Dornbusch (1988) and Neary (1988) and perhaps most forcefully by Bergstrand 

(1991). The latter formalises a proposition by Linder (1961) that per capita 

income is likely to be the most important single determinant of the demand 

structure within a country. Linder argued:  

―At higher [real per capita] incomes, products of different kinds, although filling 

the same basic needs are likely to replace less sophisticated types of products; 

furthermore, products filling new needs are added….But the more we divide total 

production into sub-groups, the greater will be the variations in income 

elasticity‖ 

In particular, Bergstrand uses a nonhomethetic nested Cobb-Douglas-Stone-

Geary utility function for the representative consumer worker of the following 

form: 

u x x x xT T N N

( ) ( ) ,1 0 1      

 

where x
T
 (x

NT
) denotes the amount consumed of the traded (nontraded) 

commodity and an overbar denotes the exogenous mimimum-consumption 
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requirement. Maximising this relationship subject to a standard budget constraint 

produces a demand relationship for the non-traded good relative to the traded 

good in which a one percent rise in per capita GDP in the home country will 

cause the home country's relative demand for the nontraded good to be higher 

than the foreign country‘s, if the weighted minimum-consumption requirement 

for the traded commodity is greater than that for the nontraded sector. The idea 

being that for a country with a relatively low level of per capita GDP the 

minimum consumption requirement for commodities is likely to be greater than 

that for services. If this form of consumer catch-up is strong then it could clearly 

result in a resource allocation away from the traded to the non-traded sector. One 

way this could occur is if rising wages in the non-traded sector get transferred to 

the traded sector which, for a given level of productivity and price structure, 

decreases the profitability of the traded sector making it an unattractive 

investment proposition (this is a kind of reverse Balassa-Samuelson effect). 

Countries may therefore want to retain some flexibility in their exchange rate 

policy to protect their traded sector.  

Furthermore, the kind of strict dichotomy that is contained in Bergstrand‘s model 

is one which more closely approximates to a subsistence economy where the 

traded good is food and the non-traded good is a luxury good. However, for the 

accession countries there is likely to be a range of traded goods which fall into 

the luxury class and these goods will have an income elasticity of demand which 

is greater than unity: as income rises demand for these goods will also rise and 

even if their productivity is improving they could still become uncompetitive. 

The latter will show up in terms of a relative price effect, to the extent that the 

law of one price does not hold, or it will have an adverse effect on the 

profitability of the traded sector if the law of one price holds (and this, in turn, 

will affect the longer term viability of that sector).
2
  

The papers emphasizing the BS effect argue that monetary policy should 

facilitate it, in terms of the price increase it generates, but such policy should not 

facilitate inflationary pressures above BS. Furthermore, since Gros (2001) 

estimates the inflationary implications of BS to be 3.5 - 4%, it would seem there 

would need to be a looser interpretation of the Maastricht criteria to allow 

                                                                                                                                    

2 Clearly demand side influences on the real exchange rate could also come in separately through a government spending 

effect. As the country becomes richer it may be expected that redistribution of income to the government will generate a 

rise in the internal price ratio, to the extent that income is redistributed to the government over time. 
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countries to accommodate this effect.
3
 In general, I concur with the view that BS 

type inflation should be accommodated and that inflation over-and-above BS 

should not be accommodated. However, I have argued above that the latter kind 

of inflation is likely to be considerable for the current group of accession 

countries, given their current per capita GDP positions, and therefore they should 

avoid fixing their exchange rate, particularly an irrevocable fix against the euro, 

until this inflation has been absorbed. Otherwise, as we have argued, this kind of 

inflation could have disasterous implications for competitiveness. In sum, I am 

arguing in that the period from now until the new accession countries irrevocably 

lock their exchange rates should be relatively long. Another way of thinking 

about this issue is in terms of real convergence. For example, Gross (2001) 

forcefully argues that there is no need to have real convergence before the 

accession countries join the EU. That in itself seems fair enough. However, to 

then say that these countries should rapidly enter a fixed rate system such as 

ERMII or, indeed, irrevocably lock there exchange rates against the euro would 

seem to be courting disaster.  

As an important footnote on the sources of inflation differentials for accession 

countries, it is worth mentioning other factors which may be very important in 

our understanding of how the productivity process works through to the 

exchange rate for these countries. For example, recent work on the Balassa-

Samuelson effect has also emphasised the role that a country‘s distribution sector 

has in explaining exchange rate movements and inflation differentials. In 

particular, MacDonald and Ricci (2001) demonstrate that productivity and 

efficiency in the distribution sector works very much like a BS effect, 

appreciating the real exchange rate and it also explains some of the so-called PPP 

puzzle. This effect may be of considerable importance given that a large portion 

of much FDI placed in the accession countries goes into the retail sector. For 

example, at the time of writing this paper almost all of the FDI into the Czech 

Republic is destined for the retail sector. 
4
  

Secondly, there is now a considerable body of evidence to suggest that the law of 

one price, a crucial assumption of the BS approach does not in fact hold (see, for 

example, MacDonald, 2007) and there are a number of explanations for this, such 

as pricing to market and imperfect substitutability of goods prices. In terms of the 

                                                                                                                                    

3 The Maastricht criteria allow a country to have an inflation rate of 1.5 per cent above the average. 

4 I am indebted to Vit Barta for making this point. 
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latter explanation, Macdonald and Ricci (2001) have shown that this can have 

important implications for the way in which productivity differences can affect 

the exchange rate. In their empirical study of a panel of transition countries, 

Halpern and Wyplosz (2001) demonstrate that a statistically significant and 

correctly signed, in terms of the BS hypothesis, effect of productivity on the real 

bilateral exchange rate, although the coefficient is much smaller than that 

predicted by BS (0.24 instead of 0.8). Egert (2002) reports a statistically 

significant and correctly signed coefficient on the productivity term, and a 

magnitude which conforms to BS, for the real bilateral exchange rates of a group 

of 5 transition countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and 

Slovenia). In contrast, MacDonald and Wojcik (2004) show that the effect of 

productivity on the real effective exchange rates of a group of transition countries 

is small and insignificant and that regulated price effects dominate the 

productivity effect. In a follow up study for real bilaterals, MacDonald and 

Wojcik (2005) find that productivity differentials have a correctly signed and 

significant effect of productivity differences on both internal price rations and on 

the real exchange rates, although the effect is much stronger on the overall 

exchange rates. Demand side effects are also tested in this study and they appear 

to have only a weak influence on both exchange rates, although productivity in 

the distribution sector has a significantly positive effect on some internal price 

ratios. Again an important finding in this study is that once regulated prices 

(which may be interpreted as a demand side phenomenon) are included as 

conditioning variables the effect of productivity differentials is much diminished. 

MacDonald and Wojcik (2005) then go onto draw out the policy implications of 

their results and demonstrate that for the relatively fast growing countries in their 

study Hungary and Estonia – they have implied inflation differentials of between 

7 and 8 per cent approximately, numbers which are way above the Maastricht 

criteria and would clearly have serious implications for the countries 

competitiveness if they entered EMU (data for Poland was not available for this 

study).      

In closing this section, I would strongly reinforce the point made by Gros (2001) 

that more research should be devoted to estimating the BS effect and more 

generally the effect of productivity differences on the real exchange rates of the 

CEEC countries, especially in terms of producing better data on total factor 

productivity for these countries, much as the OECD now does for most 

developed economies. Additionally, however, I would argue that research should 
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be devoted to measuring and quantifying consumption catch up and the role the 

distribution sector can have on inflation differentials.  

 
EQUILIBRIUM EXCHANGE RATES AND CONVERSION ISSUES 

 

If an accession country is in a position to lock its exchange rate, and the above 

discussion suggests that this could be some time off for some of the current 

group, how should it decide on what the appropriate rate is? One way to proceed 

is to use some economic model to calculate the equilibrium and use this as a 

guide. However, the papers by Gros (2001) and de Crombrugghe (2001) argue 

that calculating an equilibrium exchange rate for a transitional economy is likely 

to be especially difficult. Aside from issues of data availability and the reliability 

of the existing data, the problem of getting a sufficiently long span of data 

uncontaminated by the initial reform process makes it difficult to conduct 

standard econometric analyses. However, although the problems associated with 

calculating equilibrium exchange rates mean the task is not as straightforward as 

for a developed country, this does not to my mind mean that such a task should 

be abandoned. Indeed, I would argue that knowing where the equilibrium rate is 

for such countries is especially important. The importance of getting the 

equilibrium rate correct is illustrated nicely by de Crombrugghe who cites the 

UK‘s return to the gold standard and its participation in the ERM; in both 

instances the UK eventually had to abandon the peg because of, in large measure 

the inappropriateness of the initial choice of the exchange rate peg. Before 

considering how an equilibrium exchange rate could be calculated for such 

countries it is worth dismissing some of the alternative ways in which a measure 

could be achieved. 

One proposal, forwarded by Gros (2001) involves simply using the exchange rate 

with which the countries have been able to live for some time. However, 

although countries can live with a rate for some time, the rate may not be 

appropriate. Take, for example, the case of sterling since the inception of the 

euro. Throughout this period there has been little question that sterling has been 

overvalued against the euro. Until very recently there was little evidence that this 

overvaluation had deleterious implications for UK industry, as companies seem 

to have improved their productivity. It would seem, therefore, that the UK 

manufacturing sector has been able to ‗live with‘ the overvalued currency. 
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However, the implications of this overvaluation are unlikely to be felt until the 

longer term, maybe five years hence. This is because firms have tried to maintain 

their market share by cutting profits and this, in turn, must have important 

implications for investment in the future. So knowing where the equilibrium rate 

is, is unlikely to be important even when a country appears comfortable with its 

exchange rate.  

Another option, mentioned by de Crombrurgghe (2001) involves simply using 

the market rate at the time of conversion. However, it is now widely accepted 

that the market can often get the value of a currency wrong and exchange rates 

can be driven away from their equilibrium values for relatively long periods of 

time and this may well be the case even when fundamentals have converged to 

their ‗correct‘ Maastricht values. There would, therefore, seem to be no 

alternative to generating some measure of an equilibrium exchange rate. What 

should this measure of equilibrium be and how should it be calculated? 

Perhaps the relationship that economists first turn to for a measure of equilibrium 

is PPP, the proposition that the equilibrium exchange rate is determined by the 

ratio of the domestic and foreign price level (where the relationship can be 

bilateral or multilateral defined in terms of a basket of currencies). Since it is 

now widely accepted that PPP on its own is not a very useful measure of 

equilibrium for developed countries (see MacDonald (2000, 2007)), it is unlikely 

to be very useful for countries which are experiencing dramatic changes in 

resource allocation. To put the point more directly: real exchange rate 

determinants are likely to be especially important for countries in transition and 

such real determinants are likely to impart systematic or secular movements in 

their currencies. What are these determinants likely to be?  

The FEER based approach of Williamson (1985) indicates the importance of 

relative output gaps across countries and some measure of external balance. The 

BEER approach of Clark and MacDonald (1997, 1999) also focuses on so-called 

real determinants of real exchange rates, but suggests a more eclectic blend of 

variables. Here we propose a BEER-based approach to calculating the 

equilibrium exchange rate for these countries. The determinants we would cite as 

being crucial for this measure are the Balassa-Samuelson effect, which we 

discussed in the last section, and a measure of the consumption catch-up effect. 

The former term would probably have to be captured using some measure of 

productivity, while the latter could be measured using real GDP per capita. Other 
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variables which may play an important role in measuring the equilibrium for 

these countries are the terms of trade and a measure of relative thrift (perhaps 

constructed using a long term real interest differential). Having defined how 

equilibrium is measured, how can the rate be calculated? Recognising the point 

that some time series data is likely to be contaminated by the original reform 

process, I would advocate using only data from, say, the most recent past, which 

is free of the initial transition process. For some of the new accession countries 

there will be enough such data to facilitate a single country study and this is the 

case for Poland (see, for example Bęza-Bojanowska and MacDonald (2008). For 

other new accession countries a sufficiently long post transition time series will 

not be available and for them their data could be combined with data for a range 

of other countries to ensure a sufficient number of observations to produce 

precise coefficient estimates. I would advocate a Panel DOLs estimator as the 

appropriate method (see MacDonald and Ricci (2001) for a further discussion).   

 
THE APPROPRIATE EXCHANGE RATE REGIME IN THE 
TRANSITION PERIOD 

 

From the decision to enter EU, and ultimately EMU, the accession country faces 

a number of potential exchange rate regime choices: the period from accession to 

joining a variant of ERM for two years; and, finally, the period of ERMII/III. Of 

course, these three potential regimes may get collapsed into one for countries that 

have already euro-ised or the options may become conflated. However, to the 

extent that there is a pre-ERM entry period, countries are faced with a large array 

of possible currency arrangements from freely floating through to variants of 

fixity, such as currency boards and euro-isation. What is the most desirable 

option? The costs and benefits of the different regime options are thoroughly 

explored by Senik (2001). My own favoured regime for the accession countries is 

one which offers sufficient flexibility to absorb the inflationary implications of 

consumption catch-up. Since the latter effect is likely to be large for most of the 

accession countries I would advocate the adoption of some form of floating rate 

regime combined perhaps with inflation targeting (although in the light of the 

credit crunch I suspect the latter form of targeting will fall from favour). 

With a floating exchange rate a country at least has a good chance of breaking 

the so-called unholy trinity of fixed exchange rates, a high degree of capital 
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mobility and a desire to have some independence in the operation of monetary 

policy. The latter, as we have seen, is likely to be especially important given the 

latent inflationary pressures emanating from various forms of catch-up. In 

particular, independence in monetary policy may be especially valuable for 

countries trying to control inflation over-and-above that justified by BS. 

Additionally, of course, the flexibility allows countries to at least maintain their 

international competitiveness as internal demand makes the traded goods sector 

uncompetitive. Of course flexible exchange rates are often seen as sources of 

shocks rather than as a shock absorber (see Gros (2001)), and this kind of view 

follows on from the work of Flood and Rose (1995, 1999). The latter argue that 

in the move from fixed to floating exchange rates the volatility of the underlying 

fundamentals does not change – the only thing that changes is the volatility of the 

exchange rate and they ascribe this to the changing market microstructure. While 

not denying that flexible exchange rates can overshoot their equilibrium values 

and other macrofundamentals, this is somewhat different to saying that macro 

fundamentals have no explanatory power (see MacDonald (1999)) for exchange 

rate movements and as we have argued the crucial issue for these countries in the 

run up period is devising an exchange rate regime which is able to absorb the 

tremendous inflationary implications of catch up. 

A fixed exchange rate regime is unlikely to offer a suitable regime in the pre 

ERM period. Any attempt to control excess inflation using (higher) interest rates 

would  produce a capital inflow which to the extent it is not (cannot be) 

sterilized, leads to a capital inflow which stimulates demand and offsets the 

initial attempts to keep a lid on demand. The experience of Asian countries in 

1998 and the more recent experience of Turkey makes the case against a peg, or 

crawling peg, arrangement for the accession countries quite compelling.  

 Once sufficient real convergence has been achieved, and subject to Maastricht 

type criteria being satisfied, I would then advocate that a country moves directly 

to ERMII/III. This has the big advantage that the currency has some flexibility in 

its currency movement and its monetary policy (that is, after all, the whole 

message of the target zone literature – see Svensson (1994)). I would certainly 

advocate fairly wide bands here since the available empirical evidence from the 

ERM experience suggests that the width of the band does not affect the 

credibility of the conduct of monetary policy (see Anthony and MacDonald 

(1998, 1999)). Of course this does not mean that the central rate should not be 
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carefully chosen in terms of the best estimates of equilibrium at the time, and this 

brings us back to the point made in the previous section. The second advantage 

of this is that the currency has the backing of the ECB. This could make a huge 

difference since in contrast to the original ERM experience the ECB would be 

able to take huge positions to protect a CEEC currency. The third advantage in 

going with a target zone arrangement over a straight fix is that it would 

potentially allow a country to realign at some point before the setting of the final 

equilibrium rate, with little or no loss of face compared to the fixed rate scenario.  

 
CONCLUDING REMARKS 

 

In this paper, we have made the following points. First, the amount of per capita 

GDP catch up that the current group of accession countries have to make before 

they reach the EU average, implies that there will inevitably be both supply and 

demand side effects on their real exchange rates. Although the former may have a 

benign effect on competitiveness in the longer term they will clearly have 

important implications in the short to medium run as will the demand side 

effects, the latter have not. It is important, therefore, that more research effort is 

devoted to unravelling the relative importance of these effects and what empirical 

work that does exist suggests is caution in moving too quickly to a fixed peg 

particularly if the country‘s per capita income level is relatively far from the EU 

average. It is also important that a country chooses and appropriate exchange rate 

regime in any adjustment period: the adjustment period should be much longer 

than that argued elsewhere and my preferred exchange rate regime during this 

period is one of maximum flexibility. When the accession countries are in a 

position to lock their currencies into an ERM type arrangement, or to the euro, 

they should be guided by a model of the equilibrium exchange rate, as to the 

appropriate rate, rather than leaving it to the foreign exchange market to get the 

rate correct. 
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THE INTRICACIES OF THE THEORY OF OPTIMUM CURRENCY 
AREAS: WHAT IS RELEVANT FOR POLAND? 

 

October 2008 

 

This paper is a slightly revised and updated version of my earlier work published 

in the Journal of Common Market Studies that I wrote in 2004 with a view to 

integration of the East Asian countries
1
. However, I still stand by the analytical 

distinctions in the paper and believe that the analysis is also relevant for a 

country like Poland. For the decision on the integration with the euro area 

                                                                                                                                    

1 See McKinnon (2004). 
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naturally calls for an inevitable question: is Poland an optimum currency area 

(OCA)?  Taking the seminal papers of Robert Mundell as the starting point, I 

analyze traditional theorizing on the pros and cons of international monetary 

integration and suggest new approaches to the problem of international risk 

sharing in OCAs. I believe that the latter, which I call Mundell II, is most 

relevant for Poland as it ponders about its membership in the euro area. 

 
INTRODUCTION 

 

More than forty years after Robert Mundell put forth the theory of optimum 

currency areas, the analytical consensus based on his celebrated 1961 paper has 

disintegrated. Part of the problem stems from a seeming contradiction in 

Mundell‘s own work. For offsetting asymmetrical macroeconomic shocks, his 

1961 article leans toward making currency areas smaller and more 

homogeneous—rather than larger and more heterogeneous—while emphasizing 

the advantages of exchange rate flexibility. However, in a little-known article 

published in 1973, ―Uncommon Arguments for Common Currencies‖, Mundell 

later argued that asset holding for international risk sharing is better served by a 

common currency spanning a wide area within which countries or regions could 

be, and perhaps best be, quite different. 

Paul De Grauwe [2003] characterizes the earlier Mundell as (implicitly) 

assuming an efficient market for determining how flexible exchange rates vary 

through time. In contrast, he suggests that the later Mundell (implicitly) assumed 

an efficient international market for allocating capital when exchange rates were 

fixed.   

In this paper, I will first critically analyze the plausibility of the earlier Mundell‘s 

presumption that exchanges rates adjust ―efficiently‖ in response to asymmetric 

macroeconomic shocks across countries. I then focus on extending Mundell‘s 

later argument on capital market efficiency for international risk sharing against 

shocks to productivity, to the international terms of trade, and so on. For specific 

classes of financial assets—money, bonds, and equities—I examine how the 

exchange rate regime and currency risk affect the incentives for international 

portfolio diversification.  
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 Across nations or regions, my discussion of OCA theory will proceed on at least 

four levels:  

 

(1) The long-standing debate on the optimum domain of fixed exchange rates in 

comparison to keeping them flexible when all currencies are treated 

symmetrically.  

(2) The asymmetrical role of a key currency in securing exchange rate stability 

within an optimum currency area. 

(3) The subordinate debate on whether one needs complete monetary union (as 

in continental Europe) to secure an optimum currency area‘s internal domain.       

(4) Even more subordinate is the important issue of whether a group of 

economies with close trade ties gain by collectively pegging to an outside 

currency.   

 

To encompass all four levels of analysis, a general algebraic model is devoutly to 

be wished. For a noble attempt to provide one, see Devereux and Ching [2000a 

and 2000b]. Short of this, my paper addresses issues on each level—and provides 

a taxonomic analytical framework to show how they are inter-related. But first, 

let us re-examine the two Mundell models—hereafter dubbed Mundell I and 

Mundell II. 

  

MUNDELL I AND STATIONARY EXPECTATIONS 

 

Like most macroeconomists in the postwar period who had a Keynesian mind 

set, Mundell in 1961 believed that national monetary and fiscal policies could 

successfully manipulate aggregate demand to offset private sector shocks on the 

supply or demand sides—what Willem Buiter [1999, p. 49 ] called the ―fine 

tuning fallacy‖.  Underpinning this belief was the assumption of stationary 

expectations. As a modeling strategy, he assumed that people behaved as if the 

current domestic price level, interest rate, and exchange rate (even when the 

exchange rate was floating) would hold indefinitely. Not only in his 1961 theory 
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of optimum currency areas but in the standard textbook Mundell-Fleming model 

[Mundell 1963], stationary expectations underlay how monetary and fiscal policy 

work themselves out in an open economy. In several of his influential essays 

collected up to 1968, Mundell showed how the principle of effective market 

classification could optimally assign monetary, fiscal, or exchange rate 

instruments to maintain full employment while balancing international payments. 

He presumed that agents in the private sector did not try to anticipate future 

movements in the price level, interest rates, the exchange rate, or in government 

policy itself. 

In addition to stationary expectations, Mundell I posited that labor mobility was 

restricted to fairly small national, or even regional, domains. And these smallish 

domains could well experience macroeconomic shocks differentially—

―asymmetrically‖ in the jargon of the current literature—from their neighbors. In 

these special circumstances, Mundell I illustrated the advantages of exchange 

rate flexibility in what has now become the standard textbook paradigm: 

 

Consider a simple model of two entities (regions or countries), initially in full 

employment and balance of payments equilibrium, and see what happens 

when the equilibrium is disturbed by a shift in demand from the goods in 

entity B to the goods in entity A. Assume that money wages and prices 

cannot be reduced in the short run without causing unemployment, and that 

monetary authorities act to prevent inflation… 

The existence of more than one (optimum) currency area in the world implies 

variable exchange rates.....  If demand shifts from the products of country B 

to the products of country A, a depreciation by country B or an appreciation 

by country A would correct the external imbalance and also relieve 

unemployment in country B and restrain inflation in country A. This is the 

most favorable case for flexible exchange rates based on national currencies. 

[Robert Mundell, 1961. pp.510-11] 

 

True, Mundell I carefully hedged his argument by giving examples of countries 

that were not optimum currency areas—as when the main shocks in the terms of 

trade occurred across regions within a single country—rather than between 
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countries.  And he  also worried about monetary fragmentation into numerous 

small currency domains which might destroy the liquidity properties of the 

monies involved. Nevertheless, the economics profession enthusiastically 

embraced the above delightfully simple paradigm, often without Mundell‘s own 

caveats. Textbooks took existing nation-states as natural currency areas, and 

argued that a one-size-fits-all monetary policy across nation states can‘t be 

optimal when (1) labor markets are somewhat segmented internationally, and (2) 

when the composition of output varies from one country to the next, leading 

countries to experience macroeconomic shocks differentially.    

Following Mundell I, McKinnon [1963] hypothesized that ―openness‖ with 

potential currency-area trading partners would militate toward having a fixed 

exchange rate between them. He argued that the more open the economy, the less 

tenable would be the Keynesian assumption of sticky domestic prices and wages 

in response to exchange rate fluctuations. For a small open economy, he also 

worried that the liquidity value of the domestic money would be impaired if its 

exchange rate, and thus its purchasing power over a broad basket of world goods, 

fluctuated. He should also have made the case that the more open economies are 

to each other, the less asynchronous would be their output fluctuations arising 

from demand shocks—a case made empirically, and very neatly, in a recent 

article by Frankel and Rose [1998].   

Also operating within Mundell‘s 1961 framework, Peter Kenen [1969] looked at 

the conditions under which asynchronous macroeconomic shocks across 

countries would become less likely. If output were more diversified, Kenen 

concluded that the country in question would be a better candidate to have fixed 

exchange rates with its neighbors because shocks focused on this or that industry 

would offset each other in the aggregate—the law of large numbers. He 

concluded that: 

 

The principal developed countries should perhaps adhere to the Bretton 

Woods regime, rarely resorting to changes in exchange rates. The less 

developed countries, being less diversified and less-well equipped with 

policy instruments, should make more frequent changes or perhaps resort to 

full flexibility.  

Kenen [1969, p. 4] 
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Kenen‘s conclusion, that relatively undiversified less developed countries—often 

with just one or two dominant export products—should retain exchange 

flexibility, is consistent with the earlier Keynesian Mundell I who stressed 

asymmetric shocks in the face of internal price and wage rigidities.  However, as 

we shall see, Kenen‘s conclusion is quite inconsistent with the later ―forward-

looking‖ Mundell II who emphasized the need to promote asset diversification 

for international risk sharing.  

In the 1960s, Mundell I—and almost all other economists—presumed that a 

flexible exchange rate would be a smoothly adjusting variable for stabilizing 

fluctuations in domestic output and employment and support domestic 

countercyclical policies—as prominent Keynesians such as James Meade [1955] 

argued. At the time, this presumption was also shared by monetarists, such as 

Milton Friedman [1953] or Harry Johnson [1972], who were not macro fine 

tuners but who wanted domestic monetary independence in order to better secure 

the domestic price level. Whatever policy a central bank chose, both groups 

believed a flexible exchange rate would depreciate smoothly if the bank pursued 

easy money, and appreciate smoothly if the bank pursued tight money. (Because 

economists had very little experience—except for Canada—with floating 

exchange rates in the 1950s and 1960s, the great volatility in generally floating 

exchange rates after 1971 was unanticipated.)  

Thus, in the 1960s, Mundell I‘s ―Optimum Currency Areas‖ appealed both to 

Monetarists and Keynesians, although for somewhat different reasons. As such, it 

became enormously influential as the analytical basis for open-economy 

macroeconomics, and for scholarly doubts as to whether Western Europe—with 

its diverse national economies and relatively immobile labor forces—was ready 

for a one-size-fits-all monetary policy. 

In the 1990s, the outstanding scholarly skeptic of European Monetary Union 

(EMU) was Barry Eichengreen—whose many articles (with several co-authors) 

were consolidated in his book European Monetary Unification [1997].  He 

acknowledged Mundell I‘s influence thus:  

 

The theory of optimum currency areas, initiated by Robert Mundell (1961), is 

the organizing framework for the analysis. In Mundell‘s paradigm, 
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policymakers balance the saving in transactions costs from the creation of a 

single money against the consequences of diminished policy autonomy. The 

diminution of autonomy follows from the loss of the exchange rate and of an 

independent monetary policy as instruments of adjustment. That loss will be 

more costly when macroeconomic shocks are more ―asymmetric‖ (for 

present purposes, more region- or country- specific), when monetary policy 

is a more powerful instrument for offsetting them, and when other 

adjustment mechanisms like relative wages and labor mobility are less 

effective. 

Eichengreen [1997, pp. 1-2] 

 

Eichengreen and Bayoumi [1993] had used an elaborate econometric analysis to 

show this asymmetry. ―A strong distinction emerges between the supply shocks 

affecting the countries at the center of the European Community—Germany, 

France, the Netherlands, and Denmark—and the very different supply shocks 

affecting other EC members—the United Kingdom, Italy, Spain, Portugal, 

Ireland and Greece.‖(page 104, as reprinted in Eichengreen, op.cit.)   

Even today, the British press and many economists still argue that a one-size-fits-

all monetary policy run from Frankfurt can‘t be optimal for both continental 

Europe and Britain. After all, aren‘t business cycle conditions in Britain 

sufficiently different to warrant a separate countercyclical response from an 

independent Bank of England?  But whether sophisticated or not, writers in this 

vein—such as Martin Feldstein [2000] in ―Europe Can‘t Handle the Euro‖—are 

definitely in thrall to the earlier Mundell. 

 

MUNDELL II AND INTERNATIONAL RISK SHARING   

 

In a not-much-later incarnation, Robert Mundell [1973a], now called Mundell II, 

jettisoned his earlier presumption of stationary expectations to focus on how 

future exchange rate uncertainty could disrupt the capital market by inhibiting 

international portfolio diversification and risk sharing. At a 1970 conference in 

Madrid on optimum currency areas, he presented two prescient papers on the 
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advantages of common currencies. Perhaps in part because the conference 

proceedings were not published until 1973, these papers have been 

overshadowed by his 1960s masterpieces. 

The first of these later papers, ―Uncommon Arguments for Common Currencies‖, 

is of great intrinsic interest because very early it emphasized the forward-looking 

nature of the foreign exchange market—which was then worked out in more 

analytical detail by his students: see, for example, Frenkel and Mussa [1980]. As 

such, it counters the earlier Mundell idea that asymmetric shocks—i.e., those 

where an unexpected disturbance to national output affects one country 

differently from another—undermine the case for a common currency. 

Instead, Mundell II showed how having a common currency across countries can 

mitigate such shocks by better reserve pooling and portfolio diversification. 

Under a common currency, a country suffering an adverse shock can better share 

the loss with a trading partner because both countries hold claims on each other‘s 

output. Whereas, under a flexible exchange rate inhibiting portfolio 

diversification, a country facing an adverse shock and devaluing finds that its 

domestic-currency assets buy less on world markets. The cost of the shock is now 

more bottled up in the country where the shock originated. As Mundell II puts it: 

 

A harvest failure, strikes, or war, in one of the countries causes a loss of real 

income, but the use of a common currency (or foreign exchange reserves) 

allows the country to run down its currency holdings and cushion the impact 

of the loss, drawing on the resources of the other country until the cost of the 

adjustment has been efficiently spread over the future. If, on the other hand,  

the two countries use separate monies with flexible exchange rates, the whole 

loss has to be borne alone; the common currency cannot serve as a shock 

absorber for the nation as a whole except insofar as the dumping of 

inconvertible currencies on foreign markets attracts a speculative capital 

inflow in favor of the depreciating currency.                                                           

 [Mundell, 1973a, p.115]. 

 

Mundell II‘s second Madrid paper, ―A Plan for a European Currency‖ [1973b], 

makes clear his early enthusiasm for the great European experiment. With the 
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formal advent of the euro on January 1, 1999, the forward-looking Mundell of 

the Madrid papers ―triumphed‖ over his earlier Keynesian incarnation as the 

originator of the theory of optimum currency areas. But he is intellectual father to 

both sides of the debate. 

 
MUNDELL I WITH AND WITHOUT CAPITAL CONTROLS   

 

To better pin down the theorizing that differentiates Mundell I from Mundell II, 

Paul De Grauwe (2003) points out that Mundell I implicitly assumed an efficient 

foreign exchange market when exchange rates were flexible, whereas Mundell II 

implicitly assumed an efficient international capital (financial) market once 

exchange rates were convincingly fixed. Let us consider De Grauwe‘s distinction 

more closely by first considering Mundell I‘s implicit assumption of an efficient 

foreign exchange market.    

In the 1950s into the 1960s, the major industrial countries (except for the United 

States itself) and most developing countries all had capital controls that limited 

the possibilities for international risk sharing. Thus it is not so surprising that 

Mundell I ignored international portfolio diversification as a way of dealing with 

asymmetric shocks. So let us reconsider what Mundell I must have meant by 

foreign exchange market efficiency first in the presence of capital controls 

(Mundell IA), and second in the absence of capital controls (Mundell IB). 

Mundell IA.  Once a country imposes capital controls, a free float becomes 

impossible. Potentially important market makers—such as commercial banks—

are constrained from taking open foreign exchange positions. Without private 

―stabilizing‖ speculators, the government, as normally represented by its central 

bank, must make the market and determine the exchange rate through official 

intervention..  

So what do capital controls imply for Mundell I‘s presumption that exchange rate 

flexibility could be used to offset asymmetric shocks?   Referring back to his 

standard textbook paradigm where aggregate demand shifts from the goods 

produced by country B to those produced by country A,  the depreciation of B‘s 

currency (appreciation of A‘s) must be guided and implemented by a least one of 

the two governments. Through official interventions, B‘s government could 
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nudge its exchange rate continually downward—or devalue in one discrete jump 

if it could judge the ―right‖ amount. Whatever its choice, efficiency in the foreign 

exchange market would depend on the government intervening in the foreign 

exchanges to implement its fine tuning strategy for maintaining domestic output 

and employment.   

But even this is an oversimplification.  A‘s government would have to agree to 

let its currency appreciate according to the decision(s) of B‘s government to 

intervene. The symmetrical way Mundell set up his paradigm—the increase in 

the demand for the goods of Country A being equal to the fall in demand for the 

goods of Country B—could make this agreement easy to come by if both 

countries start off with balanced full employment before the shock occurs. 

Nevertheless, there is an intergovernmental coordination problem behind the 

presumption of exchange market efficiency. 

However, inter governmental cooperation would be much harder to come by if 

there was, say, a fall in demand or negative supply shock in country B without 

any corresponding increase in demand in country A. Then, A‘s government 

would be reluctant to have its currency appreciate and so import deflationary 

pressure. The matter would be aggravated if both economies started with 

underemployment.  Then, a devaluation by country B to stimulate its exports into 

A‘s markets would have a ―beggar-thy-neighbor‖ effect on country A—and 

could lead to retaliation rather than cooperation. So much for exchange market 

efficiency!  

The problem of intergovernmental cooperation, and which government(s) should 

be responsible setting exchange rates, was not—and typically is not—addressed 

in the OCA literature.  The national monies of anonymous countries—A, B, C, 

… , are assumed to be similar with no one being dominant—and spillover effects 

are ignored.  In practice, however, potential inter governmental conflicts in 

setting exchange rates are largely resolved by choosing one national money to be 

the dominant key currency.  Then other countries in the OCA peg to, or simply 

define their exchange rates in terms of, the key currency: they do not attempt to 

adjust their other bilateral exchange rates directly. In Europe in the 1970s into the 

1990s before the advent of the euro, the German mark was the key currency to 

which the other Europeans governments pegged—or at least tracked with varying 

degrees of success.  
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But for the D-Mark (or any other currency) to fulfill this central role, three 

important conditions had to be satisfied.  First, the German authorities—with the 

large and the then very robust German economy behind them—passively allowed 

other countries deliberately, and often inadvertently, to fix or adjust their 

exchange rates against the mark without retaliating. Within Europe, Germany had 

no separate foreign exchange objectives of its own. Second, with no exchange 

rate target, the German authorities could follow an independent domestic 

monetary policy for stabilizing the purchasing power of the mark in terms of real 

goods and services. Thus, other European countries could treat the D-Mark as a 

nominal anchor for their own price levels. Third,  by the beginning of the 1970s, 

Germany no longer had capital controls—although most other European 

countries retained controls into the late 1980s. Other European countries could 

comfortably hold some of their reserves in internationally liquid mark assets to 

facilitate stabilizing their exchange rates in terms of D-Marks.   

Mundell 1B. What about the efficiency of the foreign exchange market among 

countries closely connected in trade with flexible (or insecurely pegged) 

exchange rates if they all abandon capital controls—as was largely true in Europe 

after the ―Single European Act‖ of 1987? Paradoxically, without capital controls, 

efficiency could well decline. There are two related problems: 

 

(1) Excess volatility from non-stationary expectations. Unlike the economic 

doctrines of the 1960s would suggest, we now know that a floating exchange 

rate behaves like a forward-looking asset price [Mussa 1976]. Agents in the 

foreign exchange markets continually look forward to what governments 

might do, or economic shocks that could happen, and often get it wrong. 

Because movements in market exchange rates can be much greater than in 

the underlying ―fundamentals‖, such volatility would be particularly 

disruptive among nations closely integrated in trade.    

(2) Aggravated currency asymmetry.  The need for a strong key currency for 

managing mutually consistent official interventions under capital controls, as 

discussed under Mundell 1A, is clear enough.  However, this asymmetry 

among national monies would not disappear when capital controls are 

removed. The private foreign exchange markets will still select one central 

money to be the vehicle currency through which foreign exchange trading 
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takes place, and to be the dominant invoice currency in trade in goods and 

services as well as for international capital flows. This key currency then 

becomes definitive money for measuring foreign exchange risk seen by the 

―weaker‖ currencies on its periphery [McKinnon 2004].        

  

 Under floating (necessarily without capital controls), (1) and (2) interact: excess 

volatility aggravates currency asymmetry. On the periphery of the key currency, 

however, debtor countries are affected differently than are creditors.   

International debtors find that they cannot borrow cannot borrow in their own 

currencies—the problem dubbed ―original sin‖ by Eichengreen and Hausmann 

[1999]
2
. As their debts cumulate in terms of the central money, they fear a 

possible speculative attack taking the form of capital flight and forced 

devaluation that could bankrupt domestic financial institutions. In order to 

forestall capital flight, they must then run with positive risk premia in their 

interest rates. In Europe in the late 1980s into the mid 1990s, many economies 

around Germany—particularly the ―club med‖, i.e., Greece, Italy, Portugal, and 

Spain—had higher and more volatile interest rates than in Germany itself. 

In mirror-image contrast, international creditor countries find that they cannot 

lend in their own currencies—the problem dubbed ―conflicted virtue‖ by 

McKinnon and Schnabl [2004] and McKinnon [2005].  Outside of Europe, the 

rest of the world is on a dollar standard: the U.S. dollar is the dominant key 

currency. And the U.S. has exploited its central position by running current-

account deficits for over 20 years. Thus an increasing number of countries  have 

become dollar creditors. But instead of building up claims on foreigners in their 

own currencies, they build up liquid dollar assets—which become an ―overhang‖ 

in the face of any possible appreciation of the domestic currency.  In order to 

forestall such massive conversions from the domestic privately held dollar assets 

into the national currency that would impose unwanted appreciation and 

deflation, they must run with negative risk premia in their domestic-currency 

interest rates. Not only do their central banks intervene heavily to buy the dollar 

                                                                                                                                    

2 There are a number of examples that show that a country may grow out of the ―original sin‖. In fact, a good point in case 

is Poland which after successfully transforming the economy and building sound monetary framework can today easily 

borrow in its own currency and long-term. In 2005, the country issued 50 year bonds denominated in euros (the second 

country to launch this kind of bonds) and 30, 50 year mortgage credit is easily available to the private sector. Clearly, the 

―original sin‖ is endogenous to the quality of economic policies pursued.  
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assets, but they are forced to continually cut domestic interest rates below 

international levels. 

A further consequence of this currency asymmetry is that the international capital 

market among countries that would otherwise constitute an OCA is impaired. 

Large interest differentials between debtor and creditor economies aggravated the 

latent moral hazard in poorly regulated banks and other financial institutions and 

induced them to overborrow in foreign exchange. [McKinnon and Pill, 1999].   

The upshot is that smooth adjustment under flexible exchange rates, as implicit in 

the ―efficient‖ foreign exchange market imagined under Mundell I to support 

independent and differing national counter-cyclical policies among countries 

closely integrated in foreign trade, is an illusion. This is not to deny that 

exchange rate adjustment occurs when governments follow different 

macroeconomic policies.  But movements in exchange rates, sometimes guided 

by official interventions and capital controls, are likely to be erratic at best—and 

may have serious negative spillover effects in unwary trading partners as 

disturbances are transmitted from one country to another. 

 
UPDATING MUNDELL II’S RISK-SHARING ARGUMENT: AN 
AXIOMATIC APPROACH 

  

Let us now analyze Mundell II‘s arguments that, in the absence of capital 

controls, credibly fixed exchange rates or monetary unions such as EMU would 

encourage international portfolio diversification to share the risks from 

asymmetric economic shocks. Is Mundell II‘s implicit assumption (as pointed out 

by Paul De Grauwe) of international capital market efficiency, when exchange 

rates are fixed, tenable?     

In developing his formal model of risk sharing, Mundell II [1973a] made no  

distinction among money, bonds, or equities. Indeed, his analysis proceeded as if 

the only financial asset in each of his two countries was some form of domestic 

money. And, he considered risks arising only on the supply side, i.e., where 

supply shocks affected national outputs differentially. In this context, his risk-

sharing argument (page 6 above) is deceptively simple. However, as we shall see, 

if money is the only financial asset, i.e., no bonds or stocks, then risk sharing 
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between two countries will still be incomplete—even when they are joined 

together by a fixed exchange rate. So we need to bring other forms of financial 

assets into the analysis.   

First, however, let us ask whether a fully efficient international capital market—

with ―full‖ international risk cross regions or countries—is ever possible.  Purely 

theoretically, one could imagine an Arrow-Debreu economy with a complete set 

of cross-country contingent claims, i.e., insurance contracts all specified in real 

terms. If country A experienced a shortfall in output from some specified natural 

disaster, then it would be compensated by country B—and vice versa. Similarly, 

if output increased fortuitously in country A, a contract would exist requiring its 

surplus to be shared with country B.  

However, an Arrow-Debreu economy can‘t actually exist. Besides being 

inhibited by overwhelming complexity in writing such contingent contracts, any 

contracts actually negotiated would be fraught with moral hazard. In Arrow-

Debreu insurance contracts, the precise meaning of every state of nature 

requiring a particular payoff would have to be pre-specified. Otherwise, countries 

(the people in them) would slacken their work effort, reduce output, and try to 

exercise some (false) insurance claim on a neighbor.  

Be that as it may, suppose these problems of complexity and moral hazard in 

writing such forward contracts could be overcome. That is, a full set of such 

state-contingent claims on real resources was actually negotiable both within the 

domestic economy and for trade with neighboring countries. Then money itself 

would become redundant! There would be no point in carrying cash reserves 

forward, whether in domestic or foreign currency. Nominal exchange rate 

arrangements, whether fixed or floating, wouldn‘t matter. In this complete 

Arrow-Debreu model, all current and future ―real‖ resources would have been 

fully bartered in the first negotiating period! So full capital-market efficiency in 

the Arrow-Debreu sense is a chimera.    

In practice, the set of relevant financial assets available for sharing risk among 

nations is much more restricted. So let us proceed more inductively by restricting 

our analysis of international capital-market efficiency to those kinds of non-

contingent financial assets—bonds or stocks—that we observe in an integrated 

national financial market, and which, potentially, could be traded internationally. 



VII RONALD MCKINNON 

 

 185 

Let me propose the following set of three restrictive axioms for our theoretical 

modeling to satisfy. 

 

(1) No claims contingent on states of nature:  Although private insurance 

markets exist at the microeconomic level, individual risks can largely be 

diversified away. Not so at the macroeconomic level when large supply 

shocks affect nations differentially. 

(2) All financial assets are nominal: That is, their only intrinsic value is 

monetary. There are no ―real‖ (or indexed) bonds, national or international. 

(3) Stable fiat money: Monetary authorities strive—perhaps imperfectly—to 

stabilize the purchasing power of each domestic money in terms of a broad 

basket of consumable goods and services. In undiversified economies with 

just one or two major outputs, the authorities would look to a broad basket of 

importables as their price-level target.  

 

These axioms are symbiotically related. As per Arrow and Debreu, stable money 

isn‘t necessary if there are ―real‖ bonds or a complete set of contingent claims on 

real output.  We know, however, that in practice virtually no state-contingent 

bonds are actually issued, and that there are no private issues of indexed ―real‖ 

bonds.  

In contrast, broad markets for non-contingent nominal bonds, those whose 

payoffs are fixed in monetary terms without regard to states of nature, exist on a 

large scale—but only because buyers and sellers believe that the national 

monetary authority is committed to stable money. A holder of a fixed-interest 

nominal bond needs to be reassured ex ante that the bond‘s purchasing power at 

face value is known—at least approximately. Otherwise, broad and deep long-

term bond markets can‘t exist.  

Finally, theoretical models of open economies with just one, two, or even three 

goods naturally violate the stable money axiom. In such models, the domestic-

currency prices of these few goods—often just one domestic good—vary 

substantially in response to some supply shock or exchange rate change.  But that 

is inconsistent with having a determinate demand for each domestic money. 
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People will only hold money if there exists a broad diversity of goods produced 

at home or abroad whose average price defines money‘s purchasing power. 

(Obviously, I am ruling out highly inflationary economies as candidates for 

joining any kind of cooperative fixed exchange rate regime.) In a literal one-good 

economy, people would have no incentive to hold money.   

Of course, our stable money axiom doesn‘t rule out the possibility of major  

changes in the relative domestic prices of particular goods, or in international 

terms of trade, or (limited) exchange rate flexibility. But large discrete changes, 

or jumps, in the purchasing power of foreign or domestic money are ruled out. 

Under these three restrictive axioms limiting the potential array of financial 

assets available (in comparison to the unlimited array in an Arrow-Debreu 

economy), what can be said about the possibilities for international risk sharing 

against supply side shocks under alternative exchange rate arrangements?  To 

simplify the discussion, consider capital markets as if they contained just one 

financial asset at a time. I will consider money, bonds, and equities in turn.  

 

MONEY AND OFFICIAL EXCHANGE RESERVES 

 

In the face of imperfectly correlated supply shocks, Mundell II‘s original [1973a] 

theoretical argument—where ―money‖ is the only financial asset—still holds. If 

two countries share a common currency, Mundell II reasoned that the full stock 

of privately held money in country A could be exercised as a claim on country 

B‘s resources should A be hit with a sudden decrease in output—and vice versa. 

Under flexible exchange rates, however, privately held money in one country 

would not be an automatic claim on the resources of the other—at least not at par 

value.  

In the absence of a common currency, however, governments could only ensure 

that the stock of privately held national domestic money would be fully 

convertible into foreign money at a fixed exchange rate by holding official 

exchange reserves—possibly on a large scale. Then, issues of national money 

would be fully backed by foreign-currency assets—as when one of them adopts a 

currency board. 
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But even if the domestic stock of narrow money, say M1, is fully backed by 

foreign exchange, it is simply not ―big‖ enough for substantial international risk 

sharing. Ching and Devereux [2000a] derive this result more formally in the 

context of a model where money is the only asset in countries forming a 

monetary union. But it is intuitively obvious. The amount of narrow money 

individual firms and households wish to hold as domestic means of payment is 

small relative to their total stocks of bonds and  equities—and even small relative 

to the economy‘s total stock of short-term liquidity. In the United States the stock 

of M1, currency and checking accounts, is less than one fifth of the total stock of 

private sector liquid assets (M3)—which also includes money market mutual 

funds, commercial paper, and short-term Treasury securities.  And, narrower still, 

the American monetary base—currency and commercial bank reserves held with 

the Federal Reserve—is less than one half of M1 or only 5.4 percent of American 

GNP. 

Clearly for financially sophisticated economies, a broader range of financial 

assets as vehicles for international portfolio diversification needs to be 

considered. 

 

INTERNATIONAL DIVERSIFICATION IN BOND HOLDINGS AND 
THE PRINCIPAL-AGENT PROBLEM 

 

Let us define fixed-interest ―bonds‖ very broadly to include virtually all financial 

assets that are neither narrow money (M1) nor equities. (Because their payoffs 

are variable, common stocks might be considered natural financial instruments 

for international risk sharing—and I shall consider them separately below). 

Hence, our definition of a bond includes time deposits in banks and commercial 

bills as well as mortgages and corporate or government bonds. 

A key aspect of the bond market is that most of the ―bonds‖ held by households 

are not primary claims on ultimate borrowers. Instead, most of these claims are 

indirect claims intermediated through financial institutions—banks, money 

market funds, pension funds, insurance companies, and so on. And the size of 

these holdings is extremely large relative to narrow money. Under this broad 

definition, direct and indirect bond holdings are about 200 percent of GNP in the 
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United States. Thus, if different regions (nations) suffer from asymmetrical 

supply shocks to regional outputs, default risk in the bond market is potentially 

substantial.  

In principle, however, much of this default risk can be shared through portfolio 

diversification across diverse regions. Indeed, in regions with just one or two 

products, uninhibited portfolio diversification by financial intermediaries 

representing domestic households would result in most of their bond-type 

domestic assets being claims on foreigners. But this need not result in a net 

outflow of capital. Foreigners would happily own most of the domestic bonds 

issued by any (small) single-product economy as long as the rest of their 

portfolios were well diversified outside of the economy in question—thus leading 

to compensating capital inflows. Indeed, the less diversified the local economy is 

in its output structure, the more it has to gain in risk reduction by being plugged 

into a broader bond market encompassing economies very different from itself. 

However, there is trouble in this potential paradise. Unless these diverse 

economics units are securely connected by a common money, exchange rate 

uncertainty—i.e., currency risk—will inhibit the international sharing of default 

risks.  

At first glance, it is not obvious why the presence of currency risk should inhibit 

international bond portfolio diversification by households and nonfinancial firms. 

On the contrary, isn‘t currency risk just another risk that domestic bondholders 

could diversify away?  Indeed, if the future purchasing powers of various 

national monies were (symmetrically) uncertain, wouldn‘t risk-averse households 

in any one country be given additional incentive (beyond their concern for 

limiting default risks) to hold bonds denominated in foreign currencies?   

But for international or even domestic risk diversification, households could 

hardly manage their own bond portfolios directly. They would lose all the well-

known economies of scale, including expert information collection, associated 

with risk pooling by financial intermediaries. Thus, a household would prefer to 

hold depository claims with a fixed monetary payout which are, say, an indirect 

claim on a bank‘s loan portfolio.  Similarly, households seeking insurance would 

prefer an annuity fixed in nominal terms rather than directly holding some pro 

rata share of the insurance company‘s assets.  
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Reflecting this strong empirical regularity, let us assume that all the holdings of 

―bonds‖ by households are indirect, i.e., general claims on a financial 

intermediary. Then the resulting principal-agent problem becomes the key to 

understanding why we observe so little international diversification in bond 

holdings across countries not joined by a common money. The household (the 

principal) cannot possibly monitor or control the individual investment decisions 

made by the financial intermediary (the agent). So it buys claims on the financial 

intermediary—such as a certificate of deposit—whose face value is fixed in 

domestic money. And, in non-inflationary economies where foreign monies do 

not circulate in parallel with the domestic one, the simplest way of establishing 

the face value of the pay out, i.e., the intermediary‘s liability, is to choose the 

domestic money as the sole numéraire. Thus I hypothesize that the fixed face 

value of bonds held by domestic nationals the world over is largely denominated 

in the local (national) currency. 

     But households‘ demand to have their noncontingent assets fixed in the 

national currency poses problems for the financial intermediaries, who must 

eventually make good on these claims.  Within the limited domain defined by the 

domestic currency, risk-averse intermediaries can freely strive to diversify their 

own asset portfolios to limit default risk.  However, if they cross currency 

boundaries in making loans, they then find themselves in the uncomfortable 

position of having liabilities with fixed face values denominated in the domestic 

currency when (some of) their assets are denominated in foreign currencies.  

Thus, in the foreign exchange markets, if the domestic currency was suddenly to 

appreciate against all others, such a financial intermediary could easily go 

bankrupt.  Whence various regulatory rules of thumb, especially for banks, that 

force them to hedge in order to limit the extent of their net foreign exchange 

exposure. Although short-term foreign exchange risk can be hedged at some cost, 

long-term holdings of foreign bonds are less amenable to being hedged. A British 

retirement pension fund with long-term annuity liabilities fixed in sterling would 

lean strongly to holding fixed-yield sterling assets at a similar term to maturity: 

its willingness to diversify internationally into bonds denominated in other 

currencies is quite limited.    

The bottom line is that the presence of currency risk inhibits international 

portfolio diversification in bond markets designed to share default risks arising 
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out of asymmetric supply shocks. Insofar as smallish regions are more 

specialized in what they produce and thus subject to idiosyncratic output shocks, 

they would suffer more from allowing their exchange rates to float.  Under 

flexible exchange rates, the inability of a small region to diversify away its 

default risks could lead to a higher risk domestic risk premium in the whole 

structure of its interest rates.  

But much of the literature on optimum currency areas has argued just the 

opposite. Besides Peter Kenen quoted above, other authors have questioned 

whether regions or nations that are highly specialized in production should give 

up control over their own monetary policy and exchange rates. As Jeffrey 

Frankel [1999] has pointed out, Barry Eichengreen [1992] and Paul Krugman 

[1993] have gone one step further and worried that even a successful monetary 

and economic union may become less of an optimum currency area through time 

as its regions naturally become more specialized in what they produce.  

Eichengreen and Krugman point out that industrial production is now much more 

specialized across American states than across European nation states—and that 

the latter will become more specialized as a result of the very success of 

European Economic Union. As reported by Frankel [1999], Eichengreen and 

Krugman are essentially claiming that an economic entity might fail the criteria 

to be an OCA ex post, even if they had passed ex ante.  Indeed, Krugman 

suggests that:  

Theory and the experience of the United States suggest that EC regions will 

become increasingly specialized, and that as they become more specialized, 

they will become more vulnerable to region-specific shocks. Regions will, of 

course, be unable to respond with counter-cyclical monetary or exchange rate 

policy.   

[1993, p. 60] 

    

Clearly, Eichengreen and Krugman were (are?) still in thrall to Mundell I‘s fine-

tuning fallacy. But once risk-sharing through portfolio diversification in bond 

holding is properly weighed, the case for a monetary union becomes even 

stronger as the constituent parts of the underlying economic union become more 

specialized in what they produce. Presumably, the productivity gain from greater 
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regional specialization is one of the major benefits of having an economic cum 

monetary union in the first place!  

Fortunately, we now have the example of Economic and Monetary Union in 

Europe (EMU) to show what happens when one moves from floating or 

uncertainly fixed exchange rates to full monetary union. The great success of 

EMU was to move beyond an asymmetrical deutsche mark zone to a common 

currency. Except for some differences in national banking regulations, EMU now 

comes close to the ideal of allowing unhindered portfolio diversification for 

international risk sharing. But systematically testing this proposition empirically 

is a major task far beyond the scope of the present paper. However, the great 

natural experiment— the abolition of 15 national currencies in Europe in favor of 

the euro is very revealing
3
.  

Within the euro area, private euro-denominated bond issues grew explosively 

after the introduction of the euro. Overall euro bond issues in the first half of 

1999 were 80 percent higher than a tabulation of all bond issues in the old legacy 

currencies for the first six months of 1998. Most strikingly, issues of euro-

denominated corporate bonds were almost four times as high in 1999 as 

compared to 1998. Why the startling difference? 

In the pre-euro regime, the D-mark was king—the central or safe-haven 

European currency for the group. In effect, Europe was on a common monetary 

standard based on a key currency where other European countries tried, with 

some uncertainty, to maintain exchange rate stability against the mark. Thus, 

private corporations in European countries on Germany‘s financial  periphery—

such as Italy, Portugal, and Spain, which mainly issued bonds in lire, escudos, 

and pesetas respectively—suffered currency risk relative to German issuers of 

mark-denominated bonds The resulting risk premia, i.e, higher interest rates 

particularly at longer term in these ―club-med‖ countries kept finance short term 

and largely bank based. For example, in the early to mid 1990s, interest rates on 

Italian lire-denominate bonds were as much as five percentage points higher than 

those on German mark-denominated bonds. 

After 1 January 1999, the extinction of these risky ―peripheral‖ currencies has 

allowed previously hobbled Italian, Portuguese, Spanish (and even French?) 

                                                                                                                                    

3 From 1 January 2009, Slovakia will become the 16th member of the euro area. 
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firms to lengthen the term structure of their debts by issuing euro-denominated 

bonds at much lower interest rates—close to those paid by German firms—while 

escaping from the clutches of their bankers. European banks, in turn, are madly 

consolidating—although unfortunately only at the national level. Even the highly 

indebted governments of the club-med countries, albeit under the constraint of 

the Maastricht Agreement, can roll over their large government debts (now 

denominated in euros) at interest rates within a half a percentage point or so of 

those paid by the German Federal Government. 

The demand for longer-term euro denominated bonds also increased. European 

insurance companies and pension funds as well as banks had been confined to 

keeping the bulk of their assets denominated in the home or domestic currency in 

order to match their domestic-currency liabilities. But with the move to a 

common, and for the formerly peripheral countries, a stronger currency, these 

financial institutions became free to diversify and acquire euro-denominated 

assets on a Western Europe-wide basis—and from foreigners who are willing to 

sell euro-denominated bonds in the newly created market. Thus is the term 

structure of corporate finance in Western Europe being lengthened with the lower 

interest rates reflecting lowered overall portfolio risk.  

Clearly, the New EU Member States (NMS) may reap the same benefits as they 

join the euro area. Importantly, these benefits materialize in great part already 

before their final entry date, as the prospect of joining the euro area has a strong 

anchoring effect for financial markets expectations. As a result, these countries, 

both their private and public sectors, enjoy much smaller risk premia compared 

to other emerging markets with a comparable level of development
4
. They are 

also more immune to financial turmoil emanating from the United States, as can 

be seen from the negligible impact of the recent U.S. subprime crisis on these 

countries.   

In summary, in encouraging risk sharing through portfolio diversification in 

international bond markets, preliminary evidence from the EMU‘s experience 

suggests that—on both the demand and the supply sides—a common currency 

may be considerably better than a common monetary standard based on a key 

currency. Although a number of NMSs use the euro itself as a key currency for 

                                                                                                                                    

4 This is a so called „hallo effect‖. See Schadler (2005).  
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securing exchange stability, the full benefits of international bond-market 

diversification will have to wait until these countries become part of the euro 

area. Naturally, this holds true (perhaps even more so) for those NMSs like 

Poland who resort to floating exchange rate regimes.  

 
STOCK MARKETS AND HOME BIAS 

 

An enduring empirical puzzle in the finance literature is why owners of common 

stock appear to diversify much less internationally than what a proper risk-return 

trade off based on the capital-asset pricing model (CAPM) would predict. Karen 

Lewis [1999] nicely reviews this huge literature. But what is striking, at least to 

this author, is how little emphasis was given to currency risk per se in explaining 

home bias.  

In computing historical means, variances, and covariances of returns to holding 

foreign stocks in comparison to American, authors typically translate everything 

into dollar terms at the exchange rate prevailing during the period over which the 

foreign returns were calculated. In these econometric studies (often quite 

elaborate), industry risks are thereby completely melded with exchange rate risks.  

However, absent currency risk within a country like the United States, the stock 

market ideally distributes capital across industries according to their expected 

returns and risks vis-a-vis the general market. Highly paid analysts specialize in 

particular industries to estimate the future risk and return of industry X against 

the general market, and then disaggregate further to pick winning firms within 

that industry. In the absence of stock market bubbles and crashes, all this is well 

and good for increasing industrial efficiency. 

Now take such a group of domestic industry specialists and broaden their range 

to study the same industries in a foreign country, with its own monetary regime, 

as well as those at that home. In picking winners abroad compared to at home, 

exchange rate risk now tends to reduce the effective expertise of our industry 

analysts. Noise is introduced into the information set within which they normally 

work because their profit projections have to be translated back into dollars 

through the uncertain exchange rate.  
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And this noise problem is not easily resolved by hiring foreign exchange 

specialists to project the future course of the exchange rate.  Because a floating 

exchange rate between any pair of industrial economies moves like a random 

walk, the rate can‘t be predicted with any accuracy.  

The upshot is that expert industry analysts and portfolio managers tend to pull in 

their horns and recommend, for any one industry, lesser holdings of those 

common stocks denominated in foreign currencies than in the domestic currency. 

In the aggregate across all industries, therefore, holdings of foreign stocks will be 

less than a purely mechanical application of an international CAPM model would 

project. This loss-of-technical-expertise argument is probably not the only reason 

for home bias in international equity holdings, but it is a leading candidate. 

Considering money, bonds, and equities together, what can we conclude about 

asset diversification to deal with asymmetric supply shocks across regions or 

countries? Clearly, under floating exchange rates, currency risk will undermine 

international risk sharing and diminish cross-holdings of all three financial assets. 

But even a credibly fixed exchange rate between any pair of countries will still 

leave a residual currency risk because of the ―natural‖ currency asymmetry that 

develops. Full asset diversification by risk-averse financial intermediaries with 

narrow profit margins will still be inhibited. Only a common money will 

convince financial intermediaries to diversify as freely across national boundaries 

as they do across regions in the same country—as seems to be implicit in 

Mundell II.   

 

AGGREGATE DEMAND SHOCKS: A FURTHER TAXONOMY 

 

Mundell 1 focused on asymmetric demand shocks and the need for counter 

cyclical macroeconomic policies: ―Suppose demand shifts from the products of 

country B to the products of country A…..with the need to allow an appreciation 

of B‘s currency to restrain aggregate demand in B—and a depreciation of A‘s 

currency to stimulate it in A‖. But under what circumstances are such 

asymmetrical demand shocks likely to occur? 
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Diversified Industrial Economies: Suppose A and B were highly diversified 

industrial economies, say, Germany and France, each producing thousands of 

goods with a huge overlap in product lines. Could consumer preferences 

suddenly shift in the way the quotation from Mundell I implies? It is difficult to 

imagine that consumer preferences would suddenly shift en mass away from 

thousands of French goods in favor of thousands of German goods. The law of 

large numbers in product diversification would be overturned. One could, 

perhaps, imagine a narrower demand shift away from autos toward motor 

cycles—but this would not be particularly country specific. Thus, for diversified 

economies, the need for exchange rate flexibility to offset volatility in 

consumption preferences is negligible. 

Apart from pure shifts in consumer preferences, there is another kind of 

―demand‖ shock which economists, e.g., Harry Johnson [1972], used to believe 

would warrant an exchange rate adjustment. Suppose country A began to inflate 

aggregate demand so as to create incipient (or actual) inflation. An ongoing 

depreciation of A‘s currency could accommodate this to avoid a loss in A‘s 

international competitiveness while obviating the need for domestic disinflation 

and a possible rise in unemployment. But, with the death of the Philips Curve, we 

now know that such accommodation would violate the principle of time 

consistency in policy making—and simply lead to further instability. Unless the 

country in question has a chronic need for revenue from the inflation tax, better 

that it be forced to disinflate to maintain the exchange rate.  

 

Undiversified Economies: Particularly for primary products producers with 

unstable terms of trade, the argument is often made [Kenen 1969] that countries 

retain exchange rate flexibility—devalue when the terms of trade turn against 

you—in order to ameliorate the resulting income fluctuations. But this view has 

several problems.  

First, tying the exchange rate to the fortunes of one or two primary products  

undermines private portfolio diversification and international risk sharing—as 

described above. Foreigners would not want to hold financial claims on the 

domestic economy if they knew the exchange rate was volatile. And this 

reluctance would make it difficult for domestic nationals to hold financial claims 
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on foreigners without the economy as a whole running (an expensive) current 

account surplus, i.e., allowing net capital flight.    

Second, the liquidity value of the domestic money itself could be impaired. If 

only one product was produced domestically—say, coffee—and the purchasing 

power of domestic money was tied to the price of coffee, people would opt to 

hold foreign currencies for domestic transacting. In an economy producing one or 

two exports but importing a broad basket of goods of all kinds, the natural way of 

satisfying our stable money axiom is to peg your currency to that of a highly 

diversified trading partner. Otherwise workers would be reluctant to accept 

wages specified in term of domestic rather than foreign money.  

 

The Endogeneity of the OCA Criteria. The presence of asynchronous demand 

shocks, or asynchronous income fluctuations more generally, could well diminish 

as trade integration increases. Of course, under a common currency, 

asynchronous demand shocks would be quite minor because of the disappearance 

of separate national monetary policies. As Jeffrey Frankel [1999 p. 24] puts it for 

nascent monetary unions ―The OCA criterion might be satisfied ex post even if 

not ex ante‖.   

But short of adopting the rather draconian solution of forming a monetary union, 

Frankel and Rose [1998] show that trade integration itself reduces the extent to 

which income fluctuations are uncorrelated, i.e., are asynchronous. For 21 

industrial countries from 1959 to 1993, they first computed correlations of 

income changes between every pair of countries. They then regress these 

correlation coefficients on a measure of trade integration for each pair. Across 

their 21 countries, higher trade linkages are associated with higher correlations in 

income fluctuations.  

Asymmetric demand shocks across countries of the kind that so concerned 

Mundell I seem to be diminishing as globalization proceeds. But even with an 

efficient international capital market under fixed exchange rates as envisaged in 

Mundell II, problems of macroeconomic control would still remain. In normal 

times, having portfolio diversification across countries would smooth 

consumption in the face of (regional) output shocks—and monetary union is a 
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big boost to financial market integration so that financial flows within the union 

are normally stabilizing.  

However, even a fairly efficient international capital market would not rule out 

local booms and busts—as in California‘s silicon valley boom from 1995 to 2000 

and subsequent bust, or within euro area as with Ireland‘s recent boom and bust. 

Indeed, as Paul Degrauwe [2003] points out, being hooked up to a larger capital 

market could exaggerate regional bubbles if animal spirits prevail and capital 

markets are not fully efficient.  Even here, however, returning to separate 

currency regimes as under Mundell 1 would not solve this problem. In the 

absence of capital controls, problems of moral hazard in capital flows crossing 

international currency boundaries leading to overborrowing can be more acute 

[McKinnon and Pill, 1999] than if countries shared a common currency.   

 

SUMMING UP 

 

There are only two good reasons for any country not to be on a common-

currency regime or a common monetary standard with its trading partners. A 

common monetary standard is one of highly credible fixed exchange rates but 

national monies remain in circulation. The late 19
th
 century gold standard is a 

good example.  

First, a country could not participate in either a common-currency regime or a 

common monetary standard if its own public finances were too weak. If its 

government needs to retain control over issuing its own currency in order to 

extract more monetary seigniorage from the financial system—possibly through 

inflation—than a common-currency regime would permit, then no fixed 

exchange rate regime is feasible or advisable. More subtly, by owning its own 

central bank, the government becomes the preferred borrower in the national 

capital markets. Because the government alone owns the means settlement on 

interest-bearing debt denominated in the domestic currency, it can float public 

debt at the lowest interest rates in the domestic capital market [McKinnon, 1997]. 

This preferred access to the domestic bond market also allows the national 

central bank to act as a ―lender-of-last resort‖ for domestic commercial banks.  
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For example, several NMSs do not yet have sufficient fiscal and financial control 

domestically to allow them to give up their national central banks in order to join 

a broader monetary union. And, as Mario Nuti (2000) suggests, adopting a 

currency board may not be a satisfactory half way house: the country loses 

control over its national central bank without yet gaining access to the discount 

window of the central bank for the broader monetary union. 

Second, no sufficiently stable monetary standard exists in the rest of the world.  

Natural trading partners, by the OCA criteria, are themselves not stable in a 

monetary sense. The founding members of euro area took several decades of 

intense bargaining over economic integration and mutual fiscal constraints before 

the stage was set for the European Central Bank (ECB) to credibly issue a 

common currency. Because the euro is now firmly established as a stable and 

reliable European monetary standard, the New EU Member States now have 

more incentives to join it. This should be also, as I believe, an important 

backdrop of the Poland‘s future decision regarding its integration with the euro 

area.  
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VIII 

LEOKADIA ORĘZIAK: MIĘDZYNARODOWA 
POZYCJA EURO 

 

PROFESOR LEOKADIA ORĘZIAK 

 

Wybitny ekspert z dziedziny wiedzy o finansach międzynarodowych oraz 

integracji europejskiej. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Finansów 

Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Kieruje Studium 

Doktoranckim w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, jest również 

kierownikiem Zakładu Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń. Odbyła studia i 

staże zagraniczne m.in. w Université de Paris Panthéon-Sorbonne, Centre 

International de Formation Européenne (Francja), Europeische Akademie Bayern 

(Niemcy) i Collège Universitaire d'Etudes Fédéralistes (Włochy). Jako ekspert 

Sejmu oraz instytucji rządowych przygotowała wiele opracowań dotyczących 

integracji Polski z Unią Europejską, bilansu płatniczego, kursu walutowego i 

budżetu państwa. Współpracuje jako konsultant z przedsiębiorstwami i 

instytucjami finansowymi. Jest autorką wielu podręczników z zakresu 

międzynarodowego systemu walutowego. 

 

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA EURO 

 

Grudzień 2008 

 
1. POJĘCIE I CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POZYCJĘ WALUTY 

MIĘDZYNARODOWEJ 

 

Z ustanowieniem euro dziesięć lat temu wiązane były dość powszechne 

oczekiwania, że waluta ta stanie się skuteczną konkurencją dla dolara 

amerykańskiego. Oczekiwania te okazały się w pełni uzasadnione, gdyż 
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wprowadzenie euro okazało się nie tylko sukcesem technicznym. Euro szybko i 

harmonijnie zyskało pozycję drugiej najważniejszej waluty na świecie. Jej 

obecne znaczenie daleko wykracza poza znaczenie walut, które zostały przez nią 

zastąpione. Przyszła pozycja euro jako waluty międzynarodowej będzie ważnym 

czynnikiem rzutującym na rolę strefy euro, a szerzej Unii Europejskiej, w 

świecie, będzie też od tej pozycji silnie uzależniona.  

Waluta międzynarodowa to waluta, która jest używana zarówno w kraju, który ją 

emituje, jak i poza nim. W obrocie międzynarodowym taka waluta jest używana 

przez nierezydentów jako miernik wartości, środek płatniczy (waluta 

transakcyjna) oraz środek akumulacji. Zasadniczo rolę takiej waluty mogą 

odgrywać pieniądze różnych krajów, jednak historycznie biorąc waluta 

międzynarodowa, która uzyskała pozycję dominującą jako waluta transakcyjna 

stała się też główną walutą używaną jako miernik wartości. Waluty 

międzynarodowe znajdują zastosowanie w tzw. w obrocie prywatnym (private 

international use) oraz w obrocie oficjalnym (public international use). W 

obrocie prywatnym uczestnicy rynku (przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, 

osoby indywidualne, inne podmioty) wykorzystują walutę międzynarodową do 

fakturowania i rozliczania handlu, a także do lokowania w niej swych zasobów 

(rezerw). Służąc jako środek płatniczy, waluta międzynarodowa jest 

wykorzystywana w regulowaniu zobowiązań powstających w handlu 

międzynarodowym oraz z tytułu różnych transakcji finansowych. 

Użycie waluty w obrocie oficjalnym oznacza, że władze monetarne trzymają jej 

zasoby, by móc m.in. interweniować w celu oddziaływania na poziom kursu 

walutowego. Waluta ta występuje tu więc w roli waluty interwencyjnej. 

Wykorzystanie waluty w tej funkcji jest na ogół związane z zastosowaniem jej 

jako waluty referencyjnej, czyli waluty stanowiącej podstawę stabilizacji kursu 

waluty krajowej, o ile dany kraj stosuje system kursu stałego (tzn. kursu, którego 

poziom rynkowy musi mieścić się w ściśle określonych granicach wokół 

ustalonego urzędowo kursu centralnego wobec waluty referencyjnej). Banki 

centralne utrzymują swoje rezerwy dewizowe w różnych walutach. Waluty 

wykorzystywane do tego celu to waluty rezerwowe.  

Zastosowanie waluty w obu tych obszarach jest ze sobą silnie powiązane. 

Punktem wyjścia są decyzje uczestników obrotu prywatnego dotyczące wyboru 

walut do fakturowania handlu i rozliczania transakcji międzynarodowych. 

Kierują się tu oni własną oceną użyteczności poszczególnych walut z ich punktu 
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widzenia. Władze monetarne zasadniczo nie mogą tu narzucić jakiegokolwiek 

wyboru, o ile nie są stosowane ograniczenia dewizowe. Z drugiej jednak strony, 

wykorzystanie waluty w sektorze oficjalnym może na ten wybór wpływać. 

Uczestnicy rynku obserwują bowiem uważnie politykę władz monetarnych w 

odniesieniu do zastosowania poszczególnych walut jako walut referencyjnych, 

interwencyjnych i rezerwowych. Ich uwagę w szczególności wzbudzają wszelkie 

zapowiedzi banków centralnych odnośnie dywersyfikacji struktury rezerw.  

Czynniki mające wpływ na zastosowanie waluty jako waluty międzynarodowej 

to:  

 

    po pierwsze udział kraju emitenta w światowej produkcji i handlu 

międzynarodowym. Im udział ten jest większy, tym większe są 

możliwości używania tej waluty przez podmioty z innych krajów do 

fakturowania i rozliczania handlu oraz transakcji na rynku walutowym, a 

także przez władze monetarne jako podstawy do stabilizowania kursu 

waluty oraz waluty interwencyjnej i rezerwowej; 

    po drugie, stabilność makroekonomiczna kraju emitenta waluty, 

zapewniająca w szczególności stabilność cen. Waluta ta powinna być 

zatem emitowana przez niezależny bank centralny, będący w stanie 

zapewnić stabilną siłę nabywczą waluty, jeśli chodzi o dobra i usługi. 

Szybka utrata siły nabywczej zniechęca do utrzymywania zasobów 

pieniężnych. Zaufanie do wartości waluty jest konieczne do skutecznego 

pełnienia przez nią roli miernika wartości oraz środka akumulacji; 

    po trzecie, rozwój rynku finansowego kraju emitenta waluty. Im rynek 

ten jest większy i bardziej płynny, tym większe są możliwości używania 

waluty przez podmioty z innych krajów jako waluty inwestycyjnej 

(rezerwowej). Dobrze rozwinięty rynek finansowy zwiększa 

atrakcyjność współpracy z podmiotami z danego kraju, gdyż instytucje 

finansowe oferują uczestnikom rynków międzynarodowych wiele 

potrzebnych im usług: pożyczki, lokaty, transakcje zabezpieczające 

przed ryzykiem kursowym. Wysoka sprawność funkcjonowania rynku 

finansowego jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarki kraju, w 

efekcie przyczynia się do wzrostu efektywności przedsiębiorstw oraz 

instytucji finansowych. 
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Należy też podkreślić istnienie pewnego mechanizmu napędzającego 

zastosowanie waluty międzynarodowej. Otóż im częściej waluta ta jest używana 

jako środek płatniczy, tym niższe są koszty transakcyjne związane z tym 

wykorzystaniem oraz płynność międzynarodowego rynku tej waluty. Korzyści te 

stanowią zachętę dla nowych uczestników rynku do korzystania właśnie z tej, a 

nie z innej waluty do przeprowadzenia transakcji handlowej lub finansowej. 

Występują tu zatem korzyści wynikające z dużej skali międzynarodowego obrotu 

daną walutą. Niższe koszty transakcyjne i łatwość posługiwania się nią powodują 

z kolei, że obrót ten ulega zwiększeniu, a to z kolei sprzyja obniżce 

jednostkowych kosztów transakcyjnych. 

Aby stać się znaczącą walutą rezerwową dana waluta musi być więc emitowana 

przez kraj (obszar) mający duże znaczenie w gospodarce światowej. Kraj ten 

musi charakteryzować się otwartą gospodarką i dużym udziałem w handlu 

międzynarodowym. Jego rynek finansowy musi być dobrze rozwinięty i 

odpowiednio regulowany, a bank centralny powinien być w stanie zapewnić 

stabilność tej waluty. Rynek ten musi być odpowiednio głęboki, by móc 

absorbować nawet duże wstrząsy bez powodowania dużych wahań kursu 

walutowego, a ponadto powinny być dostępne instrumenty niezbędne dla 

ograniczenia ryzyka wynikającego ze zmienności kursu walutowego. 

Banki centralne, podejmując decyzje co do wyboru walut do utrzymywania 

rezerw, biorą pod uwagę przede wszystkim strukturę walutową obrotów 

handlowych z zagranicą, zasady realizowanej polityki kursowej, zadłużenie kraju 

w walutach obcych wobec podmiotów zagranicznych oraz krajowych. W 

odniesieniu do tego ostatniego czynnika warto podkreślić konieczność 

zapewnienia terminowej obsługi zadłużenia zagranicznego. Rezerwy banku 

centralnego powinny być dostosowane do struktury walutowej tego zadłużenia. 

Jak pokazują doświadczenia związane z kryzysami walutowymi, spełnienie tego 

wymogu jest szczególnie istotne w okresach napięć na rynku walutowym. 

 

2. GŁÓWNE WALUTY MIĘDZYNARODOWE 

 

Pozycja poszczególnych walut w międzynarodowym systemie walutowym 

zmienia się bardzo wolno. Wiadomo, że Stany Zjednoczone wyprzedziły Wielką 

Brytanię w 1872 roku, jeśli chodzi o wielkość produkcji, a w 1915 roku pod 
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względem wielkości eksportu, ale dolar stał się najważniejszą walutą 

międzynarodową dopiero po 1945 roku. Utrata przez funta jego dominującej 

pozycji była jedną z konsekwencji spadku znaczenia brytyjskiej gospodarki w 

świecie, utraty kolonii, osłabienia siły militarnej Wielkiej Brytanii. 

Marka niemiecka i jen japoński praktycznie nie miały nigdy takiego potencjału, 

by podważyć pozycję dolara jako wiodącej waluty międzynarodowej, gdyż 

emitujące je gospodarki są mniejsze niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, a 

rynek finansowy mniej rozwinięty niż amerykański. Euro ma natomiast realne 

szanse, by skutecznie z dolarem konkurować, ze względu na wielkość gospodarki 

strefy i jej udział w handlu międzynarodowym. 

Tabela 1.  Strefa euro, Stany Zjednoczone, Japonia (wybrane 
wskaźniki) 
 

2006* Strefa 

euro 

Stany 

Zjednoczone 

Japonia 

Ludność (mln) 317,4 299,2 122,7 

PKB (PPP)  

–bln EUR  

- udział w światowym PKB (w %)(a) 

 

8,5 

21,9 

 

11,4 

27,3 

 

3,5 

9,1 

PKB per capita (PPP) tys. EUR 26,7 38,1 27,7 

Udział przemysłu  

w PKB (%) 

26,6 22,8 29,4 

Udział usług w PKB (w%)** 71,5 76,0 69,5 

Eksport dóbr i usług  

(% PKB) 

21,5 11,0 16,8 

Eksport dóbr i usług  

jako % eksportu światowego  

 

16,2*** 
 

9,8 

 

4,9 

Import dóbr i usług (% PKB) 20,8 16,7 15,3 

Saldo bilansu obrotów 

bieżących (% PKB) 

-0,2 -6,2 3,9 

Rynek finansowy 

- Kredyty (bln EUR) 

- Papiery dłużne w obrocie (bln EUR) 

- Kapitalizacja rynku akcji (bln EUR) 

 

12,9 

11,1 

6,2 

 

9,9 

20,2 

12,7 

 

4,9 

6,5 

3,6 

 
 

 

* dane EBC za 2006 r. dotyczą 13 krajów strefy euro i 27 krajów UE,  

**  Stany Zjednoczone - 2005 rok, 

*** bez handlu wewnątrz strefy euro 

Źródło: Zestawienie własne na podstawie: ECB (2008a) s.9, oraz UNCTAD (2007),  

(a) udział w światowym PKB na podstawie: European Commission (2008b), s. 218  

     

 Stany Zjednoczone i strefa euro charakteryzują się podobną liczbą ludności (w 

2006 roku odpowiednio 299 mln i 317 mln osób). Jeśli chodzi o potencjał 

gospodarczy obu tych głównych podmiotów gospodarki światowej, mierzony 
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wielkością PKB (według parytetu siły nabywczej – PPP), to jest on większy w 

przypadku Stanów Zjednoczonych: w 2006 roku PKB tego kraju wyniósł 11,4 

bln dol. (27,3% światowego PKB), a strefy euro 8,5 bln dol. (21,9%). Należy 

jednak podkreślić, że wejście do strefy euro kolejnych krajów Unii Europejskiej 

spowoduje, że różnica ta ulegnie zmniejszeniu.  

Analiza struktury tworzenia PKB pozwala stwierdzić, że gospodarka Stanów 

Zjednoczonych oraz strefy euro są to gospodarki, gdzie dominuje sektor usług. Z 

tego sektora pochodzi bowiem około ¾ PKB (w strefie w 2006 roku było to 

71,5%, a w Stanach Zjednoczonych 76%). Są to kraje określane jako 

postindustrialne, gdyż udział przemysłu w tworzeniu PKB jest generalnie niski 

(26,6% w strefie euro oraz 22,8% w gospodarce amerykańskiej). 

Gospodarka strefy euro charakteryzuje się znacznie wyższym poziomem 

otwartości, mierzonym relacją eksportu dóbr i usług do PKB. W przypadku 

strefy wskaźnik ten w 2006 roku wynosił 21,5%, zaś w odniesieniu do Stanów 

Zjednoczonych kształtował się on na poziomie 11%. Kluczowe znaczenie dla 

oceny międzynarodowej pozycji walut emitowanych przez głównych 

uczestników gospodarki światowej ma ich udział w światowym eksporcie dóbr i 

usług. Strefa euro jest największym eksporterem na świecie. Jej udział w 

światowym eksporcie w 2006 roku wynosił 16,2% (bez uwzględniania handlu 

wewnątrz strefy), podczas, gdy udział Stanów Zjednoczonych 9,8%. Istnieją 

więc dobre fundamenty do rozwoju międzynarodowego zastosowania euro.   

Jeśli chodzi o drugi warunek utrzymania przez walutę wysokiej pozycji 

międzynarodowej, czyli stabilność siły nabywczej tej waluty, to w przypadku 

euro są solidne podstawy prawne i instytucjonalne do utrzymania tej stabilności. 

Europejski Bank Centralny jest instytucją niezależną i ma wszelkie możliwości, 

by zapewnić stabilność cen. Cel ten był skutecznie dotychczas realizowany. 

Istniejące w Unii Europejskiej instytucjonalne ramy dla koordynacji polityki 

budżetowej pozwoliły na skuteczne dyscyplinowanie finansów publicznych 

krajów członkowskich strefy, co ograniczyło zakłócenia dla realizacji 

antyinflacyjnej polityki pieniężnej. Sytuacja bliska równowagi w bilansie 

obrotów bieżących także korzystnie rzutuje na pozycję euro, w odróżnieniu od 

deficytu w przypadku Stanów Zjednoczonych (deficyt około 5% PKB). 

Rynek finansowy Stanów Zjednoczonych różni się dość znacząco od rynku 

strefy euro jeśli chodzi o jego wielkość oraz strukturę dostępnych na nim 
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instrumentów. Generalnie jest to rynek, gdzie kluczową rolę odgrywa rynek 

papierów wartościowych. Kapitalizacja rynku akcji w Stanach Zjednoczonych 

była dotychczas wyższa niż rynku w strefie euro. Wynika to przede wszystkim z 

faktu, że rynek finansowy strefy euro jest rynkiem opartym na finansowaniu 

bankowym (bank-based). Przedsiębiorstwa funkcjonujące w krajach 

członkowskich Unii Europejską finansują swą działalność głównie poprzez 

pożyczki bankowe, a mniej poprzez emisję akcji i papierów dłużnych. W Stanach 

Zjednoczonych te papiery odgrywają kluczową rolę w finansowaniu firm. 

Od dłuższego czasu rynek finansowy w strefie euro, a szerzej w całej Unii 

Europejskiej, przechodzi znaczącą transformację. Proces ten uległ przyśpieszeniu 

po wprowadzeniu euro. W 2000 roku podjęta została realizacja planu działań na 

rzecz rozwoju usług finansowych (Financial Services Action Plan- FSAP). 

Celem planu jest stworzenie jednolitego rynku usług finansowych dzięki 

wyeliminowaniu barier prawnych i administracyjnych w świadczeniu tych usług 

na skalę całej Unii. 

Unia Europejska należy, obok Stanów Zjednoczonych i Japonii do głównych 

uczestników międzynarodowych rynków finansowych. UE-15 (tzw. stara Unia) 

ma dominującą pozycję w światowym rynku dewizowym: w 2006 roku jej udział 

wynosił 60% (jeśli chodzi o średnie obroty dzienne), natomiast udział rynku 

Stanów Zjednoczonych i Japonii odpowiednio 18% i 8% (zob. tabela 2). Grupy 

bankowe rekrutujące z się z krajów członkowskich w 2006 roku posiadały 52% z 

ogólnej kwoty globalnych aktywów bankowych, zaś udział firm 

ubezpieczeniowych z Unii w światowym rynku ubezpieczeniowym, pod 

względem wielkości pozyskiwanych składek, wynosił 38%. Należy zwrócić też 

uwagę na fakt, że od 2004 roku łączna kwota składek ubezpieczeniowych 

zbieranych w krajach UE przewyższa kwotę składek zbieranych w Stanach 

Zjednoczonych. Dane za 2006 r. wskazują, ze kraj ten dominuje jednak nad Unią 

jeśli chodzi o kapitalizację rynku akcji (39% wobec 26% w UE-15). Stanowi to 

odzwierciedlenie fundamentalnej różnicy między unijnym a amerykańskim 

systemem finansowym. System ten w Stanach Zjednoczonych opiera się głównie 

na rynku kapitałowym (market-based), zaś unijny oparty na bankach (bank-

based). Z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika jednak, że 

w Unii w ostatnich lat wzrosło znaczenie finansowania za pomocą emisji akcji, 

czego wyrazem jest fakt, że w 2005 roku wielkość unijnego rynku akcji 

stanowiła 67% rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, zaś w 2006 roku odsetek 
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ten wyniósł 82%.W końcu 2006 roku kapitalizacja rynku akcji w Unii wynosiła 

16,1 bln USD, zaś w Stanach Zjednoczonych 19,6 bln USD (European 

Commission 2007). 

Tabela 2. Udział UE-15 (tzw. stara Unia) w światowym rynku 
finansowym w 2006 roku (w%) 
 

 UE-15 Stany 

 Zjednoczone 

Japonia Inne kraje 

Aktywa bankowe 52 14 9 25 

Składki ubezpieczeniowe 38 36 17 9 

Kapitalizacja rynku akcji 26 39 9 26 

Papiery dłużne 34 39 13 15 

Rynek walutowy 60 18 8 14 

 
 

Źródło: Zestawienie własne na podstawie, European Commission (2007, s. 6)  

 

Dane zawarte w tabeli 2 pozwalają stwierdzić, że Unia Europejska (w składzie 

15 krajów, z których 12 weszło do strefy euro) dominuje w rynku bankowym na 

świecie, biorąc pod uwagę wielkość aktywów banków. Jej pozycja na rynku 

ubezpieczeniowym przekracza nieco pozycję Stanów Zjednoczonych. UE-15 

stanowi, obok Stanów Zjednoczonych, drugi najważniejszy rynek akcji na 

świecie. Taka struktura udziału w światowym rynku finansowym jest silnie 

uwarunkowana kierunkiem dotychczasowego rozwoju poszczególnych 

segmentów tego rynku, skutkującego większą lub mniejszą rolą pośrednictwa 

bankowego w dystrybucji środków na finansowanie przedsiębiorstw. Sektor 

bankowy w Unii Europejskiej odgrywa zdecydowanie większą rolę niż w 

Stanach Zjednoczonych, zaś w tym ostatnim rola rynku kapitałowego, w 

szczególności rynku akcji, jest znacznie mniejsza, niż w UE jako całości. 

Wyjątek stanowi tu rynek papierów dłużnych, gdzie pozycja Unii i Stanów 

Zjednoczonych w świecie jest zbliżona.  

Warto zwrócić uwagę, że stopień integracji rynku finansowego Unii jest 

stosunkowo zróżnicowany w zależności od rodzaju produktów finansowych oraz 

docelowych grup klientów, do których produkty finansowe są skierowane. 

Wyrazem postępu w integracji rynku finansowego UE jest średni roczny wzrost 

obrotu wewnątrzunijnego usługami finansowymi. W okresie 2000-2005 wzrost 

ten wynosił 14%. Należy zwrócić uwagę na to, że o ile rynki hurtowe 

charakteryzuje generalnie wysoki stopień integracji, detaliczny rynek finansowy 

odznacza się dużą fragmentacją, czyli rynki krajowe są zintegrowane ze sobą w 

relatywnie niewielkim stopniu. Postępujący proces krajowych rynków 
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finansowych w obrębie Unii znajduje także wyraz w dużym udziale transakcji 

fuzji i przejęć w sektorze bankowym realizowanych między podmiotami z 

różnych krajów członkowskich w ogólnej liczbie takich transakcji mających 

miejsce w UE w tym okresie. W okresie 2001-2006 udział ten wynosił 30% 

(European Commission 2007).  

Rozwojowi rynku finansowego strefy euro służą różne działania podejmowane 

zarówno na szczeblu Unii, jak i przez władze krajowe oraz instytucje finansowe, 

w sferze regulacyjnej i instytucjonalnej oraz organizacyjne. Efektem tych działań 

jest m.in. uruchomienie w lutym 2008 roku, wspieranego przez EBC i Komisję 

Europejską, jednolitego obszaru płatniczego w euro (Single Euro Payments Area 

– SEPA). Dzięki temu realizacja płatności bankowych w obrębie całej strefy euro 

stała się prostsza i bardziej efektywna (European Commission 2008a). Istotną 

rolę w działaniach na rzecz pełnej integracji rynku finansowego strefy euro 

odgrywa EBC. Wspiera on różne inicjatywy, zarówno legislacyjne, jak i 

organizacyjne, nastawione na realizację tego celu. Szczególną wagę instytucja ta 

przywiązuje do przejrzystości zasad funkcjonowania rynku i ograniczenia 

występującego na nim ryzyka (ECB 2008b). 

Postępująca integracja rynków krajów strefy euro przyczynia się do tego, że 

rynek całej strefy staje się coraz bardziej głęboki, płynny i efektywny. Sprzyja to 

także internacjonalizacji euro, a to z kolei zwiększa zainteresowanie uczestników 

międzynarodowych rynków finansowych zaciąganiem inwestowaniem oraz 

pożyczek w euro. 

Z pojawieniem się euro wiązane były oczekiwania na istotne zmiany w 

międzynarodowym systemie walutowym. Generalnie ustanowienie tej waluty 

można uznać za jedno z głównych wydarzeń w tym systemie od czasu 

upowszechnienia się płynnych kursów walutowych w latach 70 minionego 

wieku.  

W 1997 roku Bergsten (1997) wskazywał, że euro stanie się pierwszym realnym 

konkurentem dla dolara amerykańskiego. W przypadku sukcesu waluty 

europejskiej powinien wyłonić się dwubiegunowy międzynarodowy system 

walutowy z dolarem i euro oraz uzupełniającą rolą jena japońskiego. System ten 

miałby zastąpić obowiązujący przez większość XX wieku system oparty na 

dominacji dolara. U podłoża tej zmiany miał być fakt, że ekonomiczna rola Unii 

Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych w świecie jest zbliżona. Anna 
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Schwartz w 1999 roku wskazała, że po to, by euro stało się walutą 

międzynarodową, Europejski Bank Centralny powinien w sposób wiarygodny 

zapewnić niską inflację, na co istnieją szanse, zważywszy na kształt tej instytucji 

i jej uprawnienia w zwalczaniu inflacji (Schwartz 1999). Na rzecz uzyskania 

przez euro wysokiej pozycji międzynarodowej przemawiał też fakt, że udział 

strefy euro (w składzie 12 krajów) już na początku jej istnienia przewyższał 

udział Stanów Zjednoczonych w światowym eksporcie. Autorka zwróciła jednak 

uwagę na ówczesny niedostateczny rozwój rynku finansowego w strefie euro, na 

mniejszy niż w Stanach Zjednoczonych wachlarz dostępnych na nim papierów, 

zarówno akcji, jak i papierów dłużnych. Za istotne uznała też to, że rynek tych 

instrumentów nie jest dostatecznie zintegrowany. Integracja taka została uznana 

przez nią za konieczną, by firmy z krajów członkowskich mogły pozyskiwać 

taniej środki finansowe. Schwartz wyraziła opinię, że jeśli euro podważy 

międzynarodową pozycję dolara, to może się to stać w długim okresie. 

W 2001 roku Alan Greenspan, ówczesny prezes Systemu Rezerwy Federalnej, 

generalnie pozytywnie ocenił roku fakt pojawienia się euro, uznając, że świat 

może tylko skorzystać na konkurencji między tą walutą a dolarem. Sukces euro 

jako waluty rezerwowej Greenspan uzależnił od tego, czy aktywa w tej walucie 

będą w stanie zapewnić rentowność porównywalną do tej, jaką w owym czasie 

zapewniały aktywa dolarowe (Greenspan 2008). Prezes Fed wypowiedział się 

wtedy generalnie pozytywnie na temat perspektyw euro, stwierdzając, że waluta 

ta ma wszelkie podstawy, by być walutą międzynarodową. Wskazał w 

szczególności na to, że euro jest zdrowym pieniądzem, gdyż Europejski Bank 

Centralny ma niebudzący wątpliwości mandat do utrzymania stabilnej siły 

nabywczej tej waluty. Mandat ten, w jego opinii, jest silniejszy, niż w przypadku 

Systemu Rezerwy Federalnej, lub jakiegokolwiek innego ważnego banku 

centralnego. Gospodarka strefy euro jest zbliżona wielkością do gospodarki 

Stanów Zjednoczonych, a wielkość rynku finansowego strefy szybko zbliża się 

do wielkości rynku amerykańskiego, rozwijają się też dostępne na nim 

instrumenty. Greenspan wskazał też na słabości rynku finansowego strefy euro, a 

mianowicie różnice w systemach prawnych krajów członkowskich, utrudniające 

m.in. obrót papierami wartościowymi między tymi krajami.  

Generalnie można stwierdzić, że zgodnie z dość powszechnymi oczekiwaniami 

dotyczącymi międzynarodowej pozycji euro waluta ta miała stać się drugą, obok 

dolara, najważniejszą walutą na świecie. Minione dziesięć lat pokazały, że 
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oczekiwania te były uzasadnione, gdyż euro stało się walutą powszechnie 

stosowaną w obrocie międzynarodowym.  

 

3. ZASTOSOWANIE EURO I INNYCH WALUT W 
MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE PRYWATNYM  

3.1. FAKTUROWANIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 

 

Zastosowanie walut do fakturowania handlu międzynarodowego jest generalnie 

trudne do precyzyjnego określenia ze względu na niekompletność danych 

statystycznych. Zastosowanie to można określić jedynie w sposób przybliżony. 

Dostępne dane wskazują, że znaczenie euro jako waluty fakturowania i 

rozliczania handlu międzynarodowego nieustannie rośnie od początku istnienia 

tej waluty. Dominuje ona w eksporcie towarów krajów należących do strefy euro 

kierowanego do krajów spoza strefy (zob. tabela 3). 

Tabela 3. Udział dolara i euro w fakturowaniu/rozliczaniu handlu 
międzynarodowego w okresie od połowy 2005 do końca 2006 (1) 
 

 Eksport 

Towarów 

Import 

Towarów 

EUR USD EUR USD 

Kraje strefy euro (2)     

-     Handel z krajami spoza strefy 56,7 31,5 50,7 40,2 

-     Handel z krajami spoza Unii Europejskiej 49,7 44,0 35,2 55,7 

Kraje UE spoza strefy euro (3) 58,8 20,9 57,4 25,2 

Kraje kandydujące do UE (4) 61,1 34,3 63,3 33,3 

Afryka (5) 23,3 75,5 52,9 b.d. 

Azja (6) 5,3 80,1 5,2 76,4 

Kanada b.d. 70,9 b.d. b.d. 

Stany Zjednoczone b.d. b.d. 2,0 90,3 

 
 

(1) średnie arytmetyczne udziałów krajów zaliczanych do danej grupy; 

(2) bez Austrii, Finlandii i Irlandii;  

(3) Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa; 

(4) Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Turcja, 

(5) Algieria, Maroko, Republika Południowej Afryki, Tunezja 

(6) Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Tajlandia 

Źródło: European Commission (2008b), s. 119. 

 

Dolar amerykański pozostaje główną walutą fakturowania w handlu między 

krajami i regionami, w którym nie uczestniczą kraje strefy euro. Można zatem 

powiedzieć, że zastosowanie euro w handlu międzynarodowym dotyczy handlu z 
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tymi krajami, z którymi Unię Europejską łączą różne więzi instytucjonalne. Euro 

jest też dominującą walutą w handlu krajów UE nie należących do strefy euro 

oraz krajów kandydujących. Udział euro w handlu międzynarodowym ma więc 

generalnie wymiar regionalny, ograniczający się do Europy.  

Szacuje się, że około 50% tego handlu międzynarodowego jest fakturowane w 

dolarach amerykańskich.  Głównie w tej walucie fakturowany jest obrót ropa 

naftową oraz innymi surowcami. Wynika to przede wszystkim z potrzeby 

istnienia wspólnej jednostki pieniężnej do prowadzenia notowania cen. Dolar 

spełnia właśnie taką funkcję. I tak np. w przypadku Algierii w dolarach fakturuje 

się niemal 100% eksportu ropy naftowej, choć tylko 27% z jego ogólnej kwoty 

kierowana jest do Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o produkty rolne, to np. 

Brazylia, która dostarcza 40% światowej produkcji cukru, fakturuje go niemal w 

całości w dolarach, jakkolwiek do Stanów Zjednoczonych idzie jedynie 1% 

brazylijskiego eksportu tego produktu. Szacuje się też, że ponad 80% eksportu 

Indonezji, Tajlandii i Pakistanu jest fakturowana w dolarach (Karmin, Plater 

2008).  

Zmiana tego stanu rzeczy jest bardzo trudna ze względu na silne 

przyzwyczajenia uczestników rynku. Panująca tu inercja jest podstawową 

przeszkodą w jakichś bardziej znaczących zmianach. Praktyka pokazuje, że 

jedynie jakieś znaczące czynniki polityczne mogą skłonić uczestników rynku do 

przejścia na inną walutę fakturowania i rozliczania handlu. Jeśli chodzi o 

fakturowanie ropy naftowej, wyjątkiem jest Iran, który od dłuższego czasu 

ograniczał zastosowanie waluty amerykańskiej do fakturowania sprzedawanej 

przez siebie ropy naftowej. W dniu 30 kwietnia 2008 roku kraj ten ogłosił, że 

całkowicie zawiesza stosowanie tej waluty w rozliczeniach za ropę. Dolar został 

zupełnie wycofany z transakcji naftowych, co tłumaczone jest dążeniem Iranu do 

uniezależnienia się od Stanów Zjednoczonych w sytuacji trwającego między obu 

krajami napięcia politycznego na tle domniemanego zaangażowania Iraku w 

produkcję broni nuklearnej. Iran wywierał presję także na inne kraje OPEC, by 

także rozliczały się w walutach innych niż dolar. Nie uzyskał jednak poparcia z 

ich strony. Część z krajów OPEC (m.in. Arabia Saudyjska) jest sojusznikiem 

Stanów Zjednoczonych. W 2007 roku w trakcie szczytu krajów OPEC prezydent 

Iranu określił słabnącego dolara „bezwartościowym świstkiem papieru‖.  

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju międzynarodowej roli euro ma 

to, że eksport krajów członkowskich strefy euro do krajów spoza strefy był 
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dotychczas fakturowany w euro w około 60%. Zważywszy na fakt, że strefa euro 

jest największym eksporterem na świecie, używanie euro do fakturowania 

stanowi dobrą podstawę do szerszego wykorzystania euro także w innych 

funkcjach walut międzynarodowych. 

 
3.2. WALUTY TRANSAKCYJNE  

 

W obrocie międzynarodowym waluty znajdują zastosowanie do realizacji 

płatności gotówkowych, jak i bezgotówkowych. W praktyce płatności gotówką 

(banknotami i monetami) odgrywają marginesową rolę w porównaniu z 

płatnościami bezgotówkowymi (przelewy bankowe), realizowanym w ramach 

transakcji handlowych i finansowych. Biorąc pod uwagę wartość banknotów 

znajdujących się w obiegu, to w przypadku euro wartość ta przekroczyła wartość 

banknotów dolarowych w obiegu po raz pierwszy pod koniec 2006 roku. 

Banknoty euro w obiegu: np. według stanu na 3 stycznia 2003 roku w obiegu 

znajdowały się banknoty na łączną kwotę 354 mld EUR, a np. na dzień 29 

sierpnia 2008 roku na kwotę 683 mld EUR (ECB 2003, 2008b). Szacuje się, że 

tylko 10-20% banknotów euro cyrkuluje poza krajami strefy euro, natomiast jeśli 

chodzi o banknoty dolarowe, to aż 50-70% z nich znajduje się w obiegu poza 

Stanami Zjednoczonymi (Becker 2007). Poza strefą euro, największe zasoby 

banknotów euro występują w innych krajach UE oraz w krajach sąsiadujących z 

Unią. 

Walutami najczęściej wykorzystywanymi na rynkach walutowych są te waluty, 

których używa się jako środka wymiany jednej relatywnie mało płynnej waluty 

na drugą, czyli w roli waluty pośredniczącej (vehicle currencies). Bilateralna 

wymiana między walutami o niskiej płynności na ogół wiąże się z wysokim 

kosztami transakcyjnymi, w efekcie bardziej opłaca się dokonanie transakcji 

poprzez walutę pośrednicząca. Funkcję taką w największym stopniu pełnił 

dotychczas dolar amerykański, stąd jego największy udział na rynku walutowym.     

Waluty międzynarodowe znajdują zastosowanie do transakcji zarówno na 

tradycyjnym rynku transakcji walutowych (foreign exchange market), jak i rynku 

instrumentów pochodnych (derivatives market). Oba te rynki od wielu lat 

charakteryzują się bardzo dynamicznym rozwojem. Bank Rozrachunków 

Międzynarodowych dokonuje co trzy lata kompleksowej oceny roli 
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poszczególnych walut na obu rynkach. Opublikowany w grudniu 2007 roku 

przez BRM raport przedstawiający stan na kwiecień 2007 roku, został oparty o 

dane pozyskane z 54 banków centralnych oraz władz monetarnych. Według 

danych BRM, dzienne obroty na tradycyjnym rynku w kwietniu 2007 roku 

wyniosły 3210 mld USD i było to znacznie więcej niż w poprzednich latach (880 

mld USD w kwietniu 1992 roku, 1650 mld USD w kwietniu 1998 roku, 1970 

mld USD w kwietniu 2004 roku – do wszelkich porównań w czasie i między 

walutami BIS zastosował średnie kursy walut z kwietnia 2007 roku). Segment 

transakcji EUR/USD jest największą częścią tego rynku. Ta para walut: dolar i 

euro uczestniczyła dotychczas najczęściej w transakcjach walutowych – jej 

udział wynosił 27% ogólnych średnich obrotów dziennych z kwietnia 2007 r. 

(28% w kwietniu 2004 roku). Udział transakcji dolar/jen japoński wynosił 13% 

(17% w 2004 roku), a dolar/funt brytyjski 12% (14%). Ponadto udział euro w 

parach z jenem, funtem brytyjskim, frankiem szwajcarskim i innymi walutami 

wynosił 10% (w 2004 roku 8%) Łączny udział dolara w średnich dziennych 

transakcjach na tradycyjnym rynku walutowym w kwietniu 2007 roku 

kształtował się na poziomie 86,3% (w 2004 roku 88,7%, w 2001 roku 90,3%), 

zaś udział euro 37% (w 2004 roku 36,9%, w 2001 roku 37,6%), a jena 

japońskiego 16,5% (20,3%, 22,7%). Funt brytyjski znalazł się na czwartej 

pozycji z udziałem 15% (16,9%; 13,2%) (BIS 2007, s. 4-11). Dolar stanowi 

zatem wiodącą walutę w transakcjach na rynku walutowym, choć jego udział w 

ostatnich latach stopniowo zmniejszał się. Wynikało to ze wzrostu roli innych 

walut niż euro, które zachowało praktycznie niezmienioną pozycję na tym rynku.  

Dzienne obroty na międzynarodowym rynku instrumentów pochodnych (w tym 

opcje i swapy walutowe) znacznie przekraczają dzienne obroty na tradycyjnym 

rynku dewizowym. W ostatnich latach obroty te uległy także znacznemu 

wzrostowi: w kwietniu 2007 roku średni obrót dzienny na rynku OTC (over-the –

counter - OTC) wynosił 4198 mld USD (w kwietniu 2004 roku 2550 mld USD). 

Rola poszczególnych walut na międzynarodowym rynku instrumentów 

pochodnych różniła się wyraźnie od tej, jaka miała miejsce na rynku 

tradycyjnych transakcji walutowych. Z danych BRM wynika, że na tym 

pierwszym rynku 21% obrotów realizowanych było w euro, 43% w funtach 

brytyjskich, 24% w dolarach amerykańskich, a 4% w jenach. W przypadku 

jednego z segmentów rynku instrumentów pochodnych, jakim jest segment 

odnoszący się do stóp procentowych euro, według stanu na kwiecień 2007 roku, 
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było walutą wiodącą: 39% dziennych obrotów, a udział dolara wynosił 32% (BIS 

2007, s. 13-16). 

Warto podkreślić, że wolumen transakcji zarówno na tradycyjnym rynku 

transakcji walutowych (foreign exchange market), jak i rynku instrumentów 

pochodnych znacznie przekracza wielkość światowego eksportu. W 2006 roku 

światowy eksport dóbr i usług wyniósł 14.719 mld USD, w tym eksport dóbr 

(merchandise exports) wyniósł 11.983 mld USD, a eksport usług (export of 

services) 2.736 mld USD (UNCTAD 2007). Średni dzienny obrót w eksporcie  w 

ciągu 2006 roku wyniósł zatem około 41 mld USD. Tymczasem, jak wynika z 

przedstawionych wyżej danych, dzienny obrót na rynku transakcji walutowych 

(3210 mld USD w kwietniu 2007 roku) był niemal 80 razy większy, a dzienny 

obrót na rynku instrumentów pochodnych (4198 mld USD w kwietniu 2007 

roku) ponad 100 razy wyższy od dziennego eksportu w świecie. Wskazuje to, że 

transakcje finansowe, mające przecież u podłoża transakcje handlu 

zagranicznego, faktycznie oderwały się od niego i żyją niejako swoim życiem. 

Ich wielokrotnie większy wolumen od transakcji handlu międzynarodowego 

oznacza, że także zastosowanie walut międzynarodowych w transakcjach 

finansowych jest bez porównania większe niż w handlu międzynarodowym.  

 

3.3. WALUTY INWESTYCYJNE  

 

Funkcja waluty inwestycyjnej, czyli waluty, w której utrzymywane są różne 

aktywa finansowe, jest silnie powiązana z wielkością i poziomem rozwoju rynku 

finansowego emitującego ją kraju (obszaru). Rynek finansowy dolara i rynek 

finansowy euro są porównywalne, jeśli chodzi o płynność i różnorodność 

dostępnych instrumentów finansowych. 

Udział głównych walut w międzynarodowych pożyczkach i depozytach od 1999 

roku odznaczał się dość dużą stabilnością, choć udział euro kształtował się w 

sposób zróżnicowany w różnych segmentach. W transakcjach 

międzynarodowych (cross-border), wyrażonych w walucie innej niż waluta 

krajowa pożyczkobiorcy czy pożyczkodawcy, na koniec 2006 roku udział euro 

wynosił około 18% na rynku międzynarodowych pożyczek i depozytów. Jeśli zaś 

uwzględni się transakcje, w których jedną ze stron transakcji udzielenia pożyczki 

lub złożenia depozytu ma swą siedzibę w strefie euro, to udział euro jest znacznie 
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większy. Od 1999 roku euro stało się drugą walutą, w której udzielane były 

pożyczki przez banki z krajów strefy euro podmiotom niebankowym spoza strefy 

euro: pod koniec 2006 roku udział euro wynosił to 36% (dolara 45%). Większość 

z tych pożyczek była udzielana podmiotom z krajów rozwiniętych, głównie z 

Wielkiej Brytanii. Euro jest także główną walutą pożyczek udzielanych przez 

banki z krajów strefy euro podmiotom niebankowym z krajów rozwijających się 

i tzw. rynków wschodzących z Europy, Afryki, Środkowego Wschodu oraz Azji i 

Pacyfiku (European Commission 2008b).
 
 

Euro jest drugą po dolarze walutą, w której banki działające w obrocie 

międzynarodowym przyjmują depozyty oraz udzielają pożyczek. I tak np. pod 

koniec czerwca 2006 roku udział euro w przypadku depozytów wynosił 28%, a 

pożyczek 39%, zaś udział dolara amerykańskiego kształtował się na poziomie 

odpowiednio 48% oraz 41%. Należy jednak podkreślić, że euro nie jest zbyt 

szeroko wykorzystywane w działalności depozytowej i kredytowej w przypadku 

banków międzynarodowych działających poza Europą (Bertuch-Sauels, 

Ramlogan 2007).  

Jeśli chodzi o emisję międzynarodowych papierów dłużnych, to euro jest główną 

walutą, w której były dokonywane emisje w ostatnich latach (zob. tabela 4). 

Tabela 4. Struktura walutowa rynku międzynarodowych 
krótkoterminowych i długoterminowych papierów dłużnych (stan 
na koniec 2007 roku) 
 

 

       

        Waluty 

INSTRUMENTY RYNKU 

PIENIĘŻNEGO 

OBLIGACJE 

MIĘDZYNARODOWE 

Papiery 

dłużne 

w obiegu 

Emisje 

netto 

Obligacje 

w obiegu 

Emisje 

netto 

Ogółem (w mld 

USD) 

w tym (w%): 

1.137,4 198,7 21.635,4 2.803,9 

dolary USA 383,1 (33,7) 96,4 (48,5) 7.558,7 (34,9) 1.159,1 (41,3) 

Euro 476,8 (42,0) 69,8 (35,1) 10.549,8 (48,7) 1.158,2 (41,3 

funt brytyjski 153,8 (13,5) 2,8 (1,4) 1.713,1 (7,9) 229,2 (8,2) 

jen japoński 34,6 (3,0) 18,8 (19,5) 588,2 (2,7) 67,3 (2,4) 

frank szwajcarski 27,1 (2,4) 5,0 (2,5) 302,1 (1,4) 24,5 (0,9) 

 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: BIS (2008, s. A 90, A91)  

 

Na rynku międzynarodowych papierów dłużnych emitentami są 

przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz rządy. Pod koniec 2007 roku w 
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obiegu znajdowały się na tym rynku papiery o łącznej wartości 22.772,8 mld 

USD, w tym: 

 

    obligacje międzynarodowe (bonds, notes) na kwotę 21.635,4 mld USD, 

które obejmują obligacje o zmiennym oprocentowaniu (floating rate 

bonds), stałym oprocentowaniu (straight fixed rate) oraz zamienne na 

akcje (equity-related), oraz 

    krótkoterminowe instrumenty dłużne (w tym tzw. commercial papers) na 

kwotę 1.137,4 mld USD. 

 

Według stanu na koniec 2007 roku 48,7% wartości obligacji międzynarodowych 

znajdujących się w obiegu (czyli tych, których termin wykupu nie minął) były to 

obligacje w euro, a 34,9% w dolarach amerykańskich. Dość duży dystans dzieli 

te dwie waluty od walut następnych w kolejności: funt brytyjski (w 2007 roku 

7,9%) oraz jen japoński (2,7%). Z kolei jeśli weźmie się pod uwagę nowe emisje 

obligacji międzynarodowych w ujęciu netto (nowe emisje ogółem minus 

obligacje wykupione przez emitentów), to w 2007 roku udział euro wynosił 

41,3%, podobnie, jak dolara. Następne w kolejności trzy waluty emisji (funt 

brytyjski, jen japoński i frank szwajcarski) miały łączny udział 11,5%. 

 

4. ZASTOSOWANIE WALUT W MIĘDZYNARODOWYM 
OBROCIE OFICJALNYM  

 

Scharakteryzowane wyżej zastosowanie walut międzynarodowych w obrocie 

prywatnym wiąże się ściśle z ich używaniem w międzynarodowym obrocie 

oficjalnym przez banki centralne i inne instytucje jako waluty referencyjnej – 

waluty kotwicy (anchor currency), waluty rezerw dewizowych (store of value) 

oraz waluty interwencyjnej (medium of exchange). Funkcje te są ze sobą silnie 

powiązane, a w szczególności wykorzystanie waluty jako waluty odniesienia 

(kotwicy) wymusza niejako jej szersze zastosowanie w pozostałych funkcjach. 

Waluta międzynarodowa jako waluta referencyjna w obrocie oficjalnym znajduje 

zastosowanie jako podstawa systemów kursowych stosowanych przez różne 
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kraje świata. Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 

około 40 krajów Europy, Afryki i innych kontynentów powiązało swe waluty z 

euro. Z kolei z dolarem amerykańskim związanych jest około 60 walut z różnych 

kontynentów. Niektóre kraje stabilizują swe waluty w stosunku do koszyka 

walutowego, którego głównymi elementami są dolar lub euro. Są też kraje, które 

jednostronnie uznały dolara za legalny środek płatniczy (np. Ekwador i Panama), 

albo euro (Kosowo, Czarnogóra). 

Zastosowanie dolara i euro jako walut referencyjnych może ulec zmniejszeniu, 

jeśli przynajmniej część z tych krajów zdecyduje się na zwiększenie 

elastyczności swych systemów kursowych, albo przyjmie inną niż kurs walutowy 

kotwicę dla stabilizowania swej sytuacji makroekonomicznej. Na możliwość 

takiego kierunku zmian wskazuje Remsperger (2008). Podkreśla on jednak, że 

zmiany te będą miały charakter stopniowy. Oznacza, że ich bardziej widoczne 

skutki będzie można zaobserwować w dość długim okresie. 

Waluty interwencyjne, to waluty używane przez banki centralne na rynkach 

walutowych do przeprowadzania interwencji mających na celu utrzymanie lub 

osiągnięcie pożądanego poziomu kursu walutowego. Euro w tej funkcji było 

dotychczas używane stosunkowo rzadko, zarówno w odniesieniu do kursu 

USD/EUR (jedynie w 2000 roku było kilka interwencji, by wzmocnić spadające 

euro), a także w ramach mechanizmu ERM II. Banki centralne z Azji w ostatnich 

kilku latach dokonywały masowych interwencji, by wesprzeć dolara i 

zakumulowały poważne rezerwy tej waluty.  

Udział waluty w rezerwach dewizowych utrzymywanych przez banki centralne 

uznaje się za główny wskaźnik międzynarodowej pozycji waluty. Globalne 

informacje na temat wielkości zgromadzonych w świecie rezerw dewizowych 

podawane są przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, choć nie są to dane, 

które obejmują wszystkie kraje świata. Wiadomo, że część krajów, głównie z 

Azji, nie publikuje informacji o swych rezerwach
1
.  

Na podstawie danych podawanych przez MFW można stwierdzić, że łączne 

rezerwy dewizowe w całym świecie w ostatnich 10 latach uległy znacznemu 

zwiększeniu. I tak na koniec 1999 r. wynosiły 1782,1 mld USD, zaś na koniec 

                                                                                                                                    

1 Jedyne oficjalne dane dotyczące struktury walutowej oficjalnych rezerw dewizowych na szczeblu globalnym publikuje 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w aneksie do swego raportu rocznego. Od września 2005 roku na stronie internetowej 

MFW (http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf ) publikowane są także dane kwartalne. 
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pierwszego kwartału 2008 r. było to niemal cztery razy więcej: 6873,9 mld USD. 

Ponad jedna część z tych rezerw to rezerwy o niezidentyfikowanej strukturze 

walutowej. Dane odnośnie walut, w których utrzymywane są oficjalne rezerwy 

dewizowe są przez MFW podawane zatem jedynie w odniesieniu do ich 

pozostałej części (zob. tabela 5).  

 
Tabela 5. Wielkość i struktura walutowa oficjalnych rezerw 
dewizowych w świecie 
 

 

Oficjalne 

rezerwy 

dewizowe 

( stan na koniec 

roku) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

2007 2008 

I kw. 

Rezerwy 

dewizowe 

ogółem w mld 

USD, 

 w tym: 

1782

,1 

1936

,5 

2049

,9 

2408

,4 

3025

,5 

3748

,8 

4175

,0 

5036

,8 

6396

,4 

6873

,9 

I.    Rezerwy 

dewizowe o 

zidentyfikowane

j strukturze 

walutowej w 

mld USD 

1379

,7 

1518

,2 

1569

,5 

1795

,9 

223,

1 

2655

,1 

2843

,4 

3315

,3 

4070

,1 

4322

,3 

w 

ty

m 

(%) 

dolar 

amerykańs

ki 

71,0 71,1 71,5 67,0 65.9 65,8 66,9 65,4 64,0 62,9 

jen 

japoński 

6,3 6,1 5,1 4,4 3,9 3,9 3,6 3,1 2,8 3,1 

funt 

brytyjski 

2,8 2,8 2,7 2,8 3,4 3,4 3,6 4,4 4,7 4,7 

Euro 17,9 19,2 19,2 23,8 25,2 24,9 24,1 25,1 26,3 26,8 

II.   Rezerwy 

dewizowe o 

niezidentyfikow

anej strukturze 

walutowej  

 w mld USD 

402,

4 

418,

3 

480,

4 

612,

5 

802,

4 

1093

,7 

1331

,6 

1721

,5 

2326

,3 

2551

,6 

 
 

Źródło: Zestawienie i obliczenia własne na podstawie: IMF, Currency Composition of Official 

Foreign Exchange Reserves (COFER), 

http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf - 26.9.2008 

 

Główna zamiana w strukturze walutowej oficjalnych rezerw dewizowych w 

minionych dziesięciu latach polega na postępującym spadku roli dolara 

amerykańskiego. W 1999 r. udział ten wynosił 71%, zaś na koniec pierwszego 

kwartału 2008 r. ukształtował się na poziomie 62,9%. Kluczowym czynnikiem 

spadku dolara jako waluty rezerwowej było zarówno pojawienie się euro, jak i 

słabości gospodarki amerykańskiej, które szczególnie stały się widoczne w 
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ostatnich latach. Przyczyniły się one istotnie do poszukiwania alternatywnych do 

dolara walut międzynarodowych. W praktyce euro stało się główna taką 

alternatywą, a udział tej waluty w oficjalnych rezerwach dewizowych pod koniec 

I kw. 2008 r. osiągnął około 27%. 

Jak wskazuje Masson (2007) dane COFER publikowane przez MFW raczej 

niedoszacowują niż przeszacowują rolę euro w światowych rezerwach. Wynika 

to z tego, że rezerwy krajów, które nie przekazują swych danych do MFW 

zawierają większy odsetek rezerw w euro niż ma to miejsce w przypadku krajów 

wysoko rozwiniętych.   

Wart odnotowania jest fakt uzyskania przez funta brytyjskiego większego 

znaczenia niż jen japoński. Od 1999 roku udział jena obniżył się praktycznie o 

połowę (z 6,4% w 1999 roku do 3,2% w 2006 roku). Pod koniec lat 80 udział ten 

wynosił ponad 10%. Funt stał się trzecią najważniejszą walutą rezerwową. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na spadek znaczenia jena japońskiego w 

oficjalnych rezerwach. Jest on skutkiem stosunkowo długiego okresu deflacji w 

gospodarce japońskiej, będącej następstwem poważnych błędów w polityce 

pieniężnej i kursowej na początku lat 90. Do spadku roli jena przyczyniła się 

także realizowana przez Bank Japonii przez dłuższy czas po 2000 roku polityka 

bardzo niskich, a czasami praktycznie zerowych stóp procentowych. Niskie stopy 

procentowe miały stanowić czynnik pobudzający popyt i sprzyjający wyjściu z 

deflacji, przyczyniły się one jednak także do spadku rentowności aktywów 

finansowych wyrażonych w jenach i zmniejszenia zainteresowania nimi ze 

strony banków centralnych. 

Spośród krajów wysoko rozwiniętych dane dotyczące struktury walutowej 

rezerw dewizowych, choć nieregularnie, podają m.in. banki centralne Australii, 

Kanady, Nowej Zelandii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje jedynie dane zbiorcze dotyczące 

krajów członkowskich. Przykładowo z informacji opublikowanych w kwietniu 

2006 roku przez Bank Szwecji wynika, że 50% rezerw dewizowych było 

utrzymywanych w euro, 20% w dolarach amerykańskich, 10% w funtach 

brytyjskich, 10% w koronach norweskich, 5% w dolarach australijskich oraz 5% 

w dolarach kanadyjskich (Srejeber 2008). Z danych EBC wynika, że w 

przypadku większości z krajów europejskich ujawniających strukturę walutową 

rezerw, udział euro w tych rezerwach wynosi od 40% do 85% (EBC 2007).    
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Charakteryzując realizowaną dotychczas politykę banków centralnych jeśli 

chodzi o strukturę rezerw należy stwierdzić, jest ona uzależniona przede 

wszystkim od struktury walutowej obrotów handlowych z zagranicą danego 

kraju i realizowaną przezeń polityką kursu walutowego. Warto podkreślić, że od 

dłuższego czasu istnieje silne powiązanie polityki kursowej krajów Azji z ich 

handlem i współpracą gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi. Korzyścią tego 

stanu rzeczy dla tego ostatniego jest to, że kraje azjatyckie ulokowały znaczną 

część swych rezerw w amerykańskie papiery skarbowe. To pozwala finansować 

zarówno deficyt bilansu obrotów bieżących, jak i deficyt budżetowy Stanów 

Zjednoczonych według niskich stóp procentowych. Kraje azjatyckie prowadziły 

dotychczas politykę kursu walutowego nastawioną na wspieranie eksportu, toteż 

były zainteresowane utrzymaniem relatywnie stabilnych kursów swych walut 

wobec dolara, po to by w szczególności zapewnić atrakcyjne ceny na swym 

głównym rynku zbytu, jaki są Stany Zjednoczone. Banki centralne krajów 

azjatyckich dotychczas musiały zatem podejmować masowe interwencje na 

rynku dolarowym, co przyczyniło się do nagromadzenia przez nie ogromnych 

rezerw (ECB, 2006).  

Polityka kursowa krajów azjatyckich oraz ich polityka rezerw walutowych stały 

się kluczowym elementem międzynarodowego systemu walutowego. Poprzez 

powiązanie swych walut z dolarem kraje te odgrywają istotną rolę w 

utrzymywaniu się obecnej globalnej nierównowagi. Stały się one głównym 

podmiotem finansującym duży deficyt bilansu obrotów bieżących Stanów 

Zjednoczonych. W następstwie kryzysów finansowych mających miejsce w 

latach 1997-1998 większość krajów regionu Azji Południowo-Wschodniej 

odeszła od utrzymywania sztywnych kursów swych walut wobec dolarów i 

przeszła kursy płynne kierowane (managed floating). Kraje te zdecydowały się 

na prowadzenie aktywnej polityki interwencji na rynku walutowym w celu 

utrzymania pożądanego poziomu kursu, nie dopuszczając do nadmiernej ich 

zdaniem aprecjacji swych walut. 

Zmiany kursu dolara wobec innych walut były dotychczas jednym z czynników 

wpływających na udział tej waluty w rezerwach walutowych banków 

centralnych. Innym ważnym czynnikiem przesunięć w strukturze walutowej są 

też decyzje tych instytucji, nastawionych generalnie na dostosowanie tej 

struktury z jednej strony do zapotrzebowania uczestników rynku związanego z 

transakcjami handlowymi i finansowymi z zagranicą, a z drugiej z potrzebą 
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zapewnienia pewnej minimalnej rentowności tych rezerw. Kierując się tym 

dążeniem, banki centralne w procesie zarządzania swymi rezerwami walutowymi 

w minionych dziesięcioleciach przesuwały swe zainteresowanie z depozytów 

bankowych w lokaty w długoterminowe skarbowe papiery dłużne.   Coraz więcej 

banków centralnych, zwłaszcza tych, które nagromadziły bardzo duże rezerwy 

dewizowe, dążąc do bardziej efektywnego ich wykorzystania, decyduje się na 

przesunięcie części z nich do odrębnych instytucji. Instytucje te mają za zadanie 

takie zarządzanie rezerwami, aby ich rentowność była większa niż w przypadku 

tradycyjnego zarządzania przez same banki centralne. 

Rezerwy wyrażone w dolarach, wraz z postępującą deprecjacją tej waluty, tracą 

na wartości. Erozja zasobów dolarowych stała się podstawą do poszukiwania 

rozwiązań, które mogłyby przeciwdziałać temu zjawisku. M.in. Hugo Chavez, 

prezydent Wenezueli, wezwał przywódców innych krajów należących do 

organizacji eksporterów ropy naftowej OPEC do odejścia od notowania w 

dolarach ceny tego surowca. Apel ten nie zyskał do tej pory wystarczającego 

poparcia, by proponowane rozwiązanie można było zastosować w praktyce. 

Przyczyną tego są obawy, że krok ten zwiększyłby możliwość dalszego spadku 

dolara i w ten sposób przyczyniłby się do dalszego zmniejszenia wartości rezerw 

posiadanych przez kraje naftowe. U podłoża tych obaw jest przekonanie, że 

kryzys dolara jest na tyle poważnym zjawiskiem, że takie proste rozwiązanie, jak 

odejście od notowania cen ropy w tej walucie, nie jest w stanie przyczynić się do 

rozwiązania istniejącego problemu, a ponadto może stworzyć nowe problemy. 

I tak np. bank centralny Filipin (BSP) w marcu 2008 roku ogłosił, że na razie nie 

zamierza w sposób istotny dywersyfikować strukturę swych rezerw walutowych. 

W ten sposób bank ustosunkował się do kierowanych do niego postulatów (w 

tym z parlamentu), by w rezerwach tych zmniejszyć udział dolara 

amerykańskiego ze względu na jego znaczącą deprecjację. Głównym 

argumentem, przedstawionym przez tę instytucję, za utrzymaniem 

dotychczasowej struktury walut w rezerwach jest to, że przepisy prawne 

zmuszają ją do dostosowania zasobu posiadanych rezerw do zobowiązań 

zagranicznych. Ponieważ większość z tych zobowiązań jest wyrażonych w 

dolarach amerykańskich, także większość rezerw jest też w tej walucie. 

Państwowe (specjalne) fundusze inwestycyjne (sovereign wealth funds) są 

jednym ze sposobów zarządzania rezerwami dewizowymi przez te banki 

centralne, które nagromadziły tych rezerw bardzo dużo. Fundusze te 
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dywersyfikują rezerwy poprzez przesuwanie ich w instrumenty bardziej 

rentowne, a także w ten sposób, że część aktywów finansowych zamieniają na 

aktywa realne, w tym w inwestycje w infrastrukturę w swych krajach, a ponadto 

przeznaczają na zwiększenie importu inwestycyjnego, zamiast lokowania 

nadwyżek w instrumentach finansowych za granicą. Taki kierunek zmian 

dotyczy przede wszystkim krajów eksportujących ropę naftową i niektóre inne 

surowce. 

Jednym z głównych czynników ograniczających możliwości dywersyfikacji 

walutowej rezerw jest struktura geograficzna eksportu poszczególnych krajów. 

Im więcej dany kraj eksportuje do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów 

tradycyjnie używających dolara w rozliczeniach, tym większy jest strumień 

dolarów trafiający do rezerw banków centralnych. Zmiana tego stanu rzeczy 

wymagałaby przede wszystkim zmniejszenia przez Stany Zjednoczone 

zapotrzebowania na import. To z kolei wymagałoby znacznych strukturalnych 

zmian w gospodarce, w modelu konsumpcji i oszczędności gospodarstw 

domowych. Wiadomo, że zmiany takie nie są możliwe w krótkim terminie. 

Kolejna przyczyna trudności w dywersyfikacji rezerw przez banki centralne 

polegającej na zmniejszaniu w nich roli dolara, to możliwość dalszego osłabienia 

tej waluty w przypadku, gdyby zjawisko wyzbywania się rezerw dolarowych i 

zamiana ich na inne waluty miało szerszy zasięg. Wynikający z tego spadek 

kursu spowodowałby dalsze zmniejszenie wartości posiadanych rezerw 

dolarowych. Ponadto, ta dodatkowa aprecjacja waluty krajowej przyczyniłaby się 

do zmniejszenia konkurencyjności krajowych towarów, co mogłoby pogorszyć 

sytuację sektora eksportowego.    

 

5. CZYNNIKI RZUTUJĄCE NA ZASTOSOWANIE EURO JAKO 
WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ 

 

Międzynarodowa rola euro wynika z udziału strefy euro w światowym eksporcie 

i światowej produkcji. Na jej rzecz przemawia też solidne podstawy prawne i 

instytucjonalne, na których została zbudowana strefa euro. Europejski Bank 

Centralny zachowywał dotychczas neutralne stanowisko wobec 

międzynarodowej roli euro: ani jej nie hamował, ani nie wspierał. Takie 

podejście wynika z tego, że EBC nastawiony jest na realizację priorytetowego 
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celu swej polityki pieniężnej, jakim jest stabilność cen. Realizacja tego celu nie 

stanowiła dotychczas przeszkody w wykorzystaniu euro w obrocie 

międzynarodowym. Można powiedzieć, że EBC przyczynił się pośrednio do 

obecnej międzynarodowej pozycji euro zapewniając wysoki poziom stabilności 

cen. 

Aprecjacja euro wobec dolara, utrzymująca się już kilka lat, nie wywarła 

dotychczas nadmiernie negatywnych skutków na gospodarkę krajów 

członkowskich. Do najważniejszych powodów tego można zaliczyć to, że strefa 

euro generalnie skorzystała na globalizacji gospodarki światowej. Globalizacji 

sprzyjała ekspansji eksportowej tych krajów dzięki temu, że w ich eksporcie 

dominują wysokiej jakości maszyny, samochody, dobra inwestycyjne, w tym 

potrzebne do budowy szeroko pojętej infrastruktury drogowej i 

telekomunikacyjnej. Firmy z krajów członkowskich mają niemal kompletną 

ofertę dla przeżywających dotychczas boom inwestycyjny krajów Azji 

Południowo- Wschodniej, krajów eksportujących ropę naftową, a także części 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto, ponieważ konsumenci w tych 

krajach stają się coraz bardziej zamożni, wzrasta ich zapotrzebowanie na różne 

luksusowe towary konsumpcyjne produkowane w Europie Zachodniej. Cześć 

krajów należących do strefy podjęła szereg reform mających służyć stworzeniu 

lepszych warunków dla działalności gospodarczej, w tym obniżyła 

opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw oraz złagodziła przepisy regulujące 

rynek pracy. W efekcie kraje te stały się lepszym miejscem do inwestowania niż 

przedtem, gdy euro było znacznie słabsze w stosunku do dolara. Nie bez 

znaczenia jest też to, że wiele firm z krajów strefy euro przeniosło swą produkcję 

do krajów o tańszej sile roboczej, co pozwoliło obniżyć koszty działalności i 

osiągać satysfakcjonującą marżę zysku mimo aprecjacji euro. 

Z drugiej strony należy też pamiętać o korzystnych skutkach aprecjacji euro. 

Chodzi tu przede wszystkim o możliwość utrzymania niższej inflacji bez 

konieczności podwyższania stóp procentowych do poziomu, jaki byłby 

konieczny przy niskim kursie. Silne euro pozwala w szczególności ograniczać 

negatywne skutki wzrostu cen surowców energetycznych i rolnych, które w 

większości są notowane w dolarach amerykańskich, w przeliczeniu na euro. 

Ponadto niższe stopy procentowe stanowią czynnik stymulujący konsumpcję, 

zmniejszają negatywne skutki kryzysu na rynku kredytów hipotecznych. 



VIII LEOKADIA ORĘZIAK 

 225 

Oszacowanie przyszłej roli euro jako waluty rezerwowej wymaga odniesienia się 

do wskazanych wyżej, którymi banki centralne z całego świata kierują się przy 

wyborze walut, w których utrzymują swe rezerwy. Pierwszy z tych motywów to 

powiązanie waluty narodowej z euro i potrzeba stabilizowania jej kursu. Oznacza 

to, że te wszystkie kraje, które w uznały euro za podstawę swego systemu 

kursowego, nieuchronnie musza mieć odpowiednie zasoby euro w rezerwach 

banku centralnego. Specyficzną sytuację mają kraje, które stabilizują swa walutę 

w ramach ERM II. Utrzymanie kursu rynkowego między walutą narodową a euro 

dozwolonym przedziale (generalnie +/-15%) może wymagać podjęcia 

interwencji walutowych, nieraz na dużą skalę. W przypadku postępującej 

deprecjacji waluty krajowej interwencje te sprowadzają się do skupu tej waluty 

za euro. Bank centralny, by móc realizować skutecznie takie interwencje musi 

dysponować odpowiednio dużymi rezerwami euro. Chodzi w szczególności, by 

nie dopuścić do dewaluacji waluty narodowej wobec euro. Spełnienie kryterium 

konwergencji związanego z uczestnictwem waluty w ERM II wymaga 

utrzymania tej waluty w tym mechanizmie przez co najmniej dwa lata bez 

poważniejszych napięć, w tym w szczególności bez przeprowadzania 

jednostronnej dewaluacji. Po to, by minimalizować to ryzyko, polityka pieniężna 

kraju przygotowującego się do wejścia do strefy euro powinna być skuteczna w 

utrzymaniu stabilności cen, a polityka budżetowa  skuteczna zapewnienia 

stabilnej sytuacji finansów publicznych. Wtedy poważniejsze interwencje 

walutowe banku centralnego w celu przeciwdziałania deprecjacji waluty 

mogłyby nie być konieczne. Ponieważ jednak trudno jest dokładnie przewidzieć, 

jakie interwencje mogą być konieczne, utrzymanie przez bank centralny 

odpowiednio wysokich rezerw w euro należy uznać za konieczne. 

Poza polityką związaną z kursem walutowym kluczowym czynnikiem 

utrzymywania euro w oficjalnych rezerwach walutowych jest struktura 

geograficzna handlu zagranicznego danego kraju. Im silniejsze więzi handlowe 

ze strefą euro, tym większe zastosowanie euro jako waluty fakturowania i 

rozliczania transakcji handlowych. W minionych dziesięcioleciach więzi takie 

zostały ukształtowane między Wspólnotą Europejską a różnymi regionami 

świata, przy czym w największym stopniu rozwinęły się one z krajami Europy 

Środkowej i Wschodniej. Długą tradycję mają także więzi Wspólnoty z krajami, 

które w przeszłości stanowiły kolonie i terytoria zależne niektórych krajów 

członkowskich. 
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Według szacunków, które w 2007 r. dokonał Werner Becker, udział euro w 

globalnych rezerwach walutowych do 2010 roku może osiągnąć 30-40%. 

Główne czynniki, które miałyby zadecydować o tym wzroście to niestabilność 

dolara z uwagi na duży deficyt bilansu obrotów bieżących, możliwe zmiany w 

systemach kursowych polegające na odchodzeniu przez niektóre kraje od dolara 

jako waluty referencyjnej na rzecz koszyka walutowego zawierającego euro, a 

ponadto rosnące zainteresowanie banków wyższą rentownością posiadanych 

rezerw walutowych. Po 2010 roku rola euro będzie silnie uzależniona także od 

zmian strukturalnych w gospodarkach krajów członkowskich strefy euro (Becker 

2007).  

Praktyka pokazuje, że dobrze rozwinięty rynek finansowy w kraju emitującym 

walutę międzynarodową jest niezbędny dla pełnienia przez nią roli waluty 

inwestycyjnej zarówno w obrocie prywatnym, jak i oficjalnym. Zarządzający 

rezerwami kierują się na ogół w pierwszej kolejności dążeniem do ograniczenia 

ryzyka związanego z lokatą w aktywa wyrażone w danej walucie. Dywersyfikują 

te lokaty biorąc pod uwagę zarówno ich płynność, jak i rentowność. Mając to na 

uwadze warto odwołać się do wyników badań, które w ramach Banku 

Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements) 

przeprowadzili Gabriele Galati oraz Philip Wooldridge na temat wpływu stanu 

rozwoju rynku finansowego strefy euro na wykorzystanie euro jako waluty 

rezerwowej na takim poziomie, jak jest używany dolar amerykański. Z badań 

tych wynika, że płynność i szerokość rynku finansowego tej strefy szybko 

przybliża się do rynku finansowego dolara. W efekcie istnienie euro przyczynia 

się do erozji korzyści, jakie dotychczas leżały u podstaw stosowania dolara jako 

waluty rezerwowej. To z kolei stanowi bodziec dla władz monetarnych do 

rozważania struktury walutowej. Dolar utrzymywał dotychczas pozycję 

dominującej waluty rezerwowej po części także dzięki temu, że rynek finansowy 

Stanów Zjednoczonych jest większy od rynku finansowego euro. Ponadto jest on 

bardziej płynny oraz występuje na nim więcej instrumentów. Czynniki te, w 

połączeniu z inercją typową w wykorzystaniu walut międzynarodowych, 

powodują, według tych autorów, że euro na razie nie jest w stanie dorównać 

dolarowi w roli waluty rezerwowej. Jednocześnie autorzy ci zwracają uwagę na 

to, że euro jest coraz bliżej do podważenia roli dolara jako środka akumulacji, 

czyli waluty inwestycyjnej. Ponadto istnienie euro powoduje, że rola dolara jako 

miernika wartości oraz środka płatniczego w obrocie międzynarodowym nie jest 
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już tak pewna jak to było w przeszłości, choć ciągle jest on walutą dominującą 

(Galati, Wooldridge 2006). 

Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych i związany z 

nim kryzys instytucji finansowych w wielu krajach, a także postępująca przez 

dłuższy czas deprecjacja dolara, stały się czynnikami istotnie podważającymi 

jego status jako waluty rezerwowej. Coraz powszechniejsze stały się głosy, że 

banki centralne powinny zweryfikować swą politykę odnośnie struktury 

walutowej utrzymywanych przez siebie rezerw ograniczając w nich udział dolara 

amerykańskiego. 

Wśród zwolenników opinii o możliwości uzyskania przez euro dominującej 

pozycji w międzynarodowym systemie walutowym są Chinn i Frankel. W marcu 

2008 roku opublikowali oni swą zaktualizowaną koncepcję rysujących się zmian 

pozycji dwóch głównych walut międzynarodowych: dolara i euro. Zgodnie z tą 

koncepcją, w ciągu najbliższych 15 lat (około 2025 roku) euro stałoby się walutą 

dominującą w rezerwach banków centralnych (Chinn, Frankel 2008). Opinia ta 

została oparta na czynnikach, ocenionych za pomocą narzędzi 

ekonometrycznych, a decydujących o strukturze walutowej rezerw 

utrzymywanych przez banki centralne. Głównymi czynnikami wziętymi tu pod 

uwagę jest wielkość gospodarki, rentowność lokaty w poszczególne waluty oraz 

płynność krajowego rynku finansowego (mierzona m.in. obrotami na rynku 

walutowym). W kalkulacji tej nie rozważano scenariusza, w którym Wielka 

Brytania weszłaby do strefy euro w badanym okresie. Przyjęto także założenie, 

że także w przyszłości dolar będzie deprecjonował się w takim tempie, jakie 

występowało średnio w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Uwzględniono jednak to, 

że Londyn stał się de facto głównym ośrodkiem transakcji finansowych w euro, 

faktycznie ważniejszym, niż Frankfurt. Wprawdzie szacunki przeprowadzone 

przez tych autorów dotyczyły tylko roli euro i dolara jako walut rezerwowych, 

jednakże w konkluzji stwierdzili oni, że podobny wniosek co do zmiany pozycji 

tych walut można także wysunąć w odniesieniu do innych obszarów 

zastosowania walut międzynarodowych, a w szczególności do fakturowania 

handlu międzynarodowego i przeprowadzania transakcji walutowych. 

Przewidywania dotyczące ewolucji dolara i euro jako głównych walut 

rezerwowych, które przedstawili Chinn i Frankel, poparł m.in. Münchau (2008). 

Podkreślił on, że proces zamiany pozycji między tymi dwoma walutami może 

postępować relatywnie szybko. Na przyśpieszenie tego procesu wpływa 
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realizowana dotychczas polityka pieniężna przez Fed, określona przez niego jako 

lekkomyślna. Przyczyniła się ona istotnie do spadku kursu dolara i zwiększenia 

oczekiwań inflacyjnych. Autor ten przewiduje, że inflacja w Stanach 

Zjednoczonych może znacząco wzrosnąć po zakończeniu obecnej recesji. Ta 

przyszła zwiększona inflacja poważnie zaważy na globalnej roli dolara. Wśród 

konsekwencji tego wzrostu inflacji należy wymienić trudności w utrzymaniu 

systemów kursowych przez te kraje rozwijające się, które powiązały swe waluty 

z dolarem. Nie należy oczekiwać, że kraje te już teraz zrezygnują z tych 

systemów, ale mogą stanąć przed taką koniecznością, kiedy presja inflacyjna 

stanie się nadmierna. Jeśli takie odejście nastąpi, to powstanie także potrzeba 

zmiany struktury walutowej ich rezerw i zmniejszenia w niej zasobów dolara. 

Münchau wskazuje, że na rzecz takiej ewolucji roli dolara przemawia także 

osłabienie sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych. Sektor ten generalnie 

funkcjonuje w oparciu o zasady charakterystyczne dla anglosaksońskiego 

systemu finansowego, który to system jeszcze do niedawna był dość 

powszechnie oceniany jako bardziej efektywny, niż tradycyjny system 

funkcjonujący w Europie kontynentalnej, w tym także w strefie euro. Można 

oczekiwać, że w perspektywie kilku lat oba systemy będą postrzegane jako 

podobne, jeśli chodzi o ich zalety. Autor ten wskazuje także, że utrata przez 

dolara pozycji dominującej waluty międzynarodowej prowadzi do spadku 

geopolitycznego znaczenia Stanów Zjednoczonych w świecie. Niewielu jest 

polityków, którzy mogliby zapobiec takiemu „sejsmicznemu‖ przesunięciu. 

Münchau przypuszcza, że klasa polityczna w tym kraju tym nie ma jeszcze 

świadomości tego, co może nastąpić. Podobnie można powiedzieć także o 

przywódcach europejskich, którzy, jak na razie, nie dali żadnych znaków 

wskazujących, że są gotowi wziąć odpowiedzialność, jaka wiążę się z 

zarządzaniem wiodącą walutą międzynarodową.  

Jeżeli chodzi o możliwe zmiany w zastosowaniu walut międzynarodowych w 

funkcji walut referencyjnych, to nie należy raczej oczekiwać radykalnego zwrotu 

od dolara do euro. Znaczące przekształcenia w międzynarodowym systemie 

walutowym mogą dokonać się jedynie długim okresie. Oznacza to, że system ten 

będzie ewoluował w kierunku systemu policentrycznego, w którym dolar w 

dalszym ciągu będzie jedną z dwóch głównych walut międzynarodowych . 

Wysoce prawdopodobny jest wzrost roli euro jako waluty referencyjnej, jednak 

nie jako waluty samodzielnej, ale jako części składowej koszyka walutowego. Te 



VIII LEOKADIA ORĘZIAK 

 229 

kraje, które chciałyby rozluźnić więzi swej waluty z dolarem, jednak bez 

zrywania tej więzi mogą być w coraz większym stopniu zainteresowane 

stabilizowaniem swej waluty wobec koszyka walutowego zawierającego dolara i 

euro. Rosja przeszła na stabilizowanie kursu rubla wobec koszyka walutowego w 

lutym 2005 roku.  

Relatywny spadek roli dolara, poza wzrostem znaczenia euro, może wynikać 

także z możliwego wzrostu zastosowania walut azjatyckich w handlu 

międzynarodowym. Rozwój obrotów handlowych oraz procesów integracyjnych 

między tymi krajami zbliża je do sytuacji krajów Wspólnoty Europejskiej w 

latach 70 minionego wieku. Można oczekiwać, że na wzór działań podjętych 

wtedy we Wspólnocie, także niektóre kraje azjatyckie mogą podjąć próbę 

ustanowienia między swymi walutami bardziej ścisłego niż dotychczas 

powiązania, choć nie należy się spodziewać, że będzie to system tak 

rygorystyczny, jak Europejski System Walutowy. 

Potencjalne skutki utraty przez dolara dotychczasowej pozycji w świecie. Firmy 

amerykańskie stracą istotny przywilej w handlu międzynarodowym polegający 

na gotowości ich partnerów handlowych do fakturowania i rozliczeń w dolarach, 

a w efekcie do ponoszenia całego ryzyka walutowego. Ewentualna bezładna 

ucieczka od aktywów dolarowych skomplikuje politykę pieniężną w Stanach 

Zjednoczonych. Najpoważniejsze skutki przyniosłaby utrata przez dolara statusu 

waluty rezerwowej. Jeśli cudzoziemcy nie byliby już zainteresowani tak, jak 

dotychczas w trzymaniu gotówki oraz lokat w dolarach, to możliwości 

finansowania niskim kosztem deficytu uległyby znacznemu ograniczeniu. 

 

6. DŁUGOTERMINOWE PERSPEKTYWY EURO  

 

W okresie kilku dziesięcioleci euro ma szanse uzyskania międzynarodowej 

pozycji zbliżonej do tej, jaką obecnie ma dolar amerykański. Euro jest jednak 

bardzo młodą walutą, ustanowioną zaledwie dziesięć lat temu. Unie walutowe, 

utworzone w przeszłości i obejmujące różne kraje świata, funkcjonowały przez 

długie okresy, zanim w przypadku niektórych z nich nastąpił okres powolnej 

destrukcji. Strefa euro jest śmiałym przedsięwzięciem integracyjnym, którego 

mechanizmy zapewne będą musiały ulegać zmianie wraz z upływem czasu i 

dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji i powstających nowych wyzwań, 
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zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Szczególne wyzwania 

mogą pojawić się w sferze finansów publicznych, jeśli okaże się, że 

funkcjonujące obecnie rozwiązania dotyczące koordynacji polityki budżetowej 

krajów członkowskich nie są wystarczające do zapewnienia stabilności tych 

finansów. Na razie mechanizmy te były w zasadzie skuteczne w ukierunkowaniu 

polityki budżetowej na zwalczanie deficytów budżetowych i osiągnięcie w 

budżecie sytuacji bliskiej równowagi, a jeszcze lepiej nadwyżki budżetowej. 

Programy Stabilizacyjne, przedłożone Komisji Europejskiej i Radzie przez kraje 

członkowskie na przełomie lat 2007 i 2008, pokazują, że przy założonym tempie 

wzrostu gospodarczego niemal wszystkie te kraje zamierzały zrealizować ten cel 

do 2011 roku. Wyraźne osłabienie koniunktury gospodarczej od 2008 r. oraz 

koszty pomocy dla instytucji finansowych i wydatki publiczne na pobudzenie 

gospodarek mogą przejściowo spowodować pogorszenie sytuacji budżetowej, a 

w efekcie odsunąć w czasie realizację tego ambitnego celu. Ważne jest to, że 

zdecydowana większość krajów strefy euro, dzięki osiągnięciu stosunkowo 

dobrej sytuacji finansów publicznych, w wyniku poprzednio podjętych działań, 

ma obecnie dość dużą marżę manewru w polityce budżetowej. Łatwiej więc 

może dostosować się do możliwego spadku wpływów budżetowych i wzrostu 

wydatków z budżetu.   

Kwestią otwartą jest to, czy te mechanizmy dyscyplinujące będą wystarczające 

także w długim okresie. Można jednak oczekiwać, że jeśli pojawią się jakieś 

wyraźne sygnały o poważnych zagrożeniach płynących dla strefy euro z obszaru 

finansów publicznych, to podjęte zostaną odpowiednie działania dostosowawcze 

w sferze prawnej i instytucjonalnej. Pewne elementy tych dostosowań zostały już 

zawarte w Traktacie Lizbońskim. Chodzi w szczególności o bardziej wyraźne 

określenie kompetencji tzw. Rady Ecofin przy podejmowaniu decyzji odnośnie 

strefy euro. Jeśli traktat wejdzie w życie, to stan prawny dotyczący zarządzania 

makroekonomicznego tą strefą stanie się bardziej klarowny. W ten sposób 

koordynacja polityki makroekonomicznej, w tym w szczególności budżetowej, 

mogłaby być procesem bardziej sprawnym i efektywnym. Ograniczeniu uległoby 

zatem ryzyko pojawiania się jakiejś znaczącej nierównowagi budżetowej w 

odniesieniu do całej strefy, w tym zwłaszcza ryzyko długotrwałego 

utrzymywania się deficytów budżetowych w dużych krajach członkowskich. 

Ryzyko to, podobnie, jak w przypadku innych krajów wysoko rozwiniętych, 

może wzrosnąć z uwagi na możliwe dodatkowe koszty dla budżetu wynikające z 
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procesu starzenia się społeczeństwa (głównie emerytury i koszty opieki 

zdrowotnej). 

Borodo i James wskazują, że jeśliby następował stopniowy transfer na szczebel 

Unii narodowych uprawnień do kształtowania polityki budżetowej, to istnieje 

możliwość, że strefa euro stopniowo dorówna osiągnięciom innych niedawnych 

unii walutowych, takich, jak Stany Zjednoczone, czy Niemcy. 

Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro będzie kolejnym ważnym 

czynnikiem mającym wpływ na międzynarodową rolę euro w długiej 

perspektywie. Niskie tempo w całej strefie, albo duże różnice w tym tempie 

pomiędzy krajami członkowskimi, mogłyby się stać źródłem problemów w 

kształtowaniu przez EBC jednolitej polityki pieniężnej, a w efekcie także napięć 

politycznych między tymi krajami. Michael Borodo i Herold James  (2008) 

wskazują, że zarówno polityczna tolerancja polityki pieniężnej autonomicznego 

banku centralnego jest silnie uzależniona od osiąganego tempa wzrostu 

gospodarczego. Przyśpieszenie tego tempa w krajach członkowskich od 2005 

roku stworzyła możliwość obniżenia deficytów budżetowych. Mogą one jednak 

ponownie stać się problemem, jeśli nastąpiłby bardziej znaczący spadek 

koniunktury. Autorzy ci wskazują także na potencjalne niekorzystne efekty dla 

wzrostu gospodarczego z powodu procesu globalizacji i związanych z nią 

możliwych zmian na rynku pracy i w systemie świadczeń społecznych. 

Jeśli wzrost gospodarczy w strefie euro utrzymywałby się w przyszłości na 

niskim poziomie, nasileniu mogłyby ulec naciski polityczne na Europejski Bank 

Centralny, by rozluźnił politykę pieniężną. Naciski te mogłyby pochodzić w 

szczególności z krajów, gdzie tempo wzrostu gospodarczego byłoby najniższe, a 

problemy z bezrobociem największe. 

Rozwój rynku finansowego w strefie euro jest też czynnikiem, który będzie 

istotnie rzutował na międzynarodową pozycję euro w długiej perspektywie. 

Narodowe banki  centralne są tymi instytucjami, które generalnie odpowiadają za 

stabilność bankowego w krajach członkowskich. Występujący obecnie kryzys w 

sektorze bankowym w wielu krajach rozwiniętych pokazuje, jak wielkie 

znaczenie ma właściwy nadzór nad działalnością banków i podejmowanie w porę 

odpowiednich działań korygujących. W ramach Unii Europejskiej, w tym strefie 

euro, nie ma scentralizowanego mechanizmu reagowania na zagrożenia dla 

stabilności systemu bankowego, a szerzej całego systemu finansowego. W 
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trakcie obecnego kryzysu Europejski Bank Centralny był w stanie zapewnić 

zwiększoną płynność dla systemu bankowego w strefie euro, co pozwoliło 

ograniczyć negatywne skutki tego kryzysu dla uczestników rynku, w 

szczególności dla deponentów. Nie ma jednak wyraźnych regulacji 

nakładających na EBC obowiązki w zakresie ratowania banków przeżywających 

poważne kłopoty z płynnością.  

Kwestią często dyskutowaną jest też przesunięcie od narodowych banków 

centralnych na szczebel EBC uprawnień do nadzoru nad bankami. Z dyskusji tej 

wynika, że w dającej się przewidzieć perspektywie przesunięcie takie nie nastąpi, 

gdyż przejęcie tego nadzoru przez EBC skutkowałoby także wzięciem przez tę 

instytucję na siebie obowiązku pożyczkodawcy ostatniej instancji. Istniejące 

regulacje wspólnotowe nie dają takiej możliwości, gdyż wypełnianie tego 

obowiązku w praktyce pociągać może poważne koszty budżetowe. W obecnym 

stanie prawnym koszty finansowe ratowania banków ponoszą kraje członkowskie 

na mocy decyzji ich rządów i parlamentów. Fakt odrębnej i bardzo 

zróżnicowanej reakcji krajów strefy euro na kryzys bankowy, mającej miejsce w 

październiku 2008 r., negatywnie ocenili Gros i Micossi (2008), wskazując, że 

potrzebny jest wspólny unijny system nadzoru bankowego i wspierania płynności 

banków z krajów członkowskich działających na skalę międzynarodową. 

Czynnikiem, który może mieć istotny wpływ na przyszłą pozycję euro w świecie 

jest przejrzystość systemu zarządzania strefą euro. Odnosząc się do tej kwestii 

Geraats, Giavazzi i Wyplosz (2008) postulują przede wszystkim zwiększenie 

przejrzystości polityki Europejskiego Banku Centralnego. Twierdzą, że 

najprostszym sposobem, by to osiągnąć byłoby publikowanie sprawozdań z 

posiedzeń Rady Zarządzającej EBC (Governing Council), w tym wyników 

głosowania w ramach tego gremium. Analiza wyników głosowań w innych 

bankach centralnych pokazuje, że decyzje rzadko podejmowane są jednomyślnie, 

sprawozdania z głosowań mają zatem dużą rolę informacyjną. Publikowanie 

zbiorczych wyników głosowań w ramach Rady Zarządzającej EBC pozwoliłoby 

uczestnikom rynku lepiej zrozumieć reakcje Rady na sytuację ekonomiczną 

strefy euro. Nie chodzi więc o podawanie informacji, jak głosowali poszczególni 

członkowie Rady, gdyż byłoby to niebezpieczne, ponieważ członkowie ci 

mogliby znaleźć się pod presją polityczną ze strony krajów swego pochodzenia. 

Większa przejrzystość polityki EBC sprzyjałaby utrzymaniu poparcia 

społecznego dla tej instytucji w krajach członkowskich.  
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Warto podkreślić, że EBC charakteryzuje się wysokim poziomem niezależności 

w kształtowaniu swej polityki pieniężnej. Jak wskazuje Cukierman (2007), 

bardzo dobre wyniki osiągane w przeszłości przez tak niezależny bank centralny, 

jakim był bank centralny Niemiec (Bundesbank) są dowodem na to, że 

niezależny bank centralny może funkcjonować jako skuteczne narzędzie dla 

zapewnienia stabilności pieniądza. Przed wejściem do unii walutowej kraje 

członkowskie Unii Europejskiej musiały zapewnić swym narodowym bankom 

centralnym odpowiednią niezależność. Fakt, że taki wymóg został zawarty w 

Traktacie z Maastricht jest właśnie związany z korzystnymi doświadczeniami 

niemieckiego banku centralnego. 

Przy ocenie przyszłej roli euro w świecie brana też jest na ogół specyficzna 

sytuacja strefy euro jako obszaru skupiającego grupę krajów, w której 

podejmowanie decyzji jest procesem bardziej skomplikowanym, niż w obrębie 

pojedynczego kraju. Biorąc to pod uwagę Cohen i Subacchi (2008) postulują 

ustanowienie jednolitej reprezentacji strefy, będącej w stanie podejmować 

aktywną politykę kursową i wypowiadać się jednym głosem w imieniu całej 

strefy euro.  

Trudno jednoznacznie ocenić, jaki wpływ na międzynarodową pozycję euro 

będzie miał proces rozszerzania strefy euro na nowe kraje członkowskie. Z jednej 

strony może wpływać pozytywnie poprzez zwiększenie potencjału 

gospodarczego strefy, choć jakiś znaczący efekt mogłoby mieć włączenie do tej 

strefy Wielkiej Brytanii. Na razie jednak brak jest podstaw, by sądzić, że kraj ten 

zrezygnuje z funta na rzecz euro. Wchodzenie do strefy euro kolejnych małych 

krajów (po Słowenii, Malcie, Cyprze oraz Słowacji) nie będzie miało praktycznie 

żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wpływ na wielkość gospodarki strefy i jej 

udział w światowym eksporcie.  

Dalsze rozszerzenie składu członkowskiego strefy jest też postrzegane przez 

niektórych autorów jako źródło potencjalnych problemów dla harmonijnego 

funkcjonowania jej gospodarki. Cohen (2007) wskazuje, że źródłem tych 

problemów może być relatywnie skomplikowany system zarządzania unią 

gospodarczą i walutową, a w szczególności niezbyt jasny podział kompetencji 

między rządami krajów członkowskich a instytucjami wspólnotowymi w 

kwestiach polityki makroekonomicznej. Przy tych słabościach instytucjonalnych 

trudniej może być godzić zróżnicowane interesy tych krajów. Odrębne priorytety 

prezentowane przez ich rządy mogą, w opinii Cohena, stanowić czynnik 
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utrudniający zarządzanie strefą euro. W ten sposób zarządzanie to może być 

mniej przejrzyste niż do tej pory, co może wpłynąć na zmniejszenie atrakcyjności 

euro jako waluty konkurencyjnej dla dolara. 

Ocena możliwości rozwoju zastosowania euro wymaga uwzględnienia także 

możliwej roli innych niż euro walut mogących stanowić poważną alternatywę dla 

dolara amerykańskiego. Wydaje się, że jen japoński nie jest w stanie być taką 

alternatywą. W ostatnich latach wyraźny stał się spadek znaczenia jena jako 

waluty rezerwowej z uwagi na małe zainteresowanie banków centralnych 

spowodowane długotrwałą deflacją w gospodarce Japonii oraz bardzo niskimi 

stopami procentowymi od lokat w jenach. Z drugiej strony należy podkreślić, że 

Japonia charakteryzuje się dużym potencjałem gospodarczym i silnym sektorem 

eksportowym. Zwiększeniem udziału jena w rezerwach może być w przyszłości 

w większym stopniu zainteresowany Bank Chin. Mogłoby być to jedno z działań 

w ramach dywersyfikacji struktury walutowej ogromnych rezerw dewizowych 

tego kraju. Rozwojowi zastosowania jena w charakterze waluty rezerwowej nie 

sprzyja fakt, że nie odgrywa on praktycznie żadnej roli jako waluta referencyjna 

w systemach kursowych na świecie. Istotnym wyjątkiem jest tu udział jena w 

koszyku walutowym stosowanym przez Chiny. 

Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, to odgrywał dotychczas marginalną rolę 

jako waluta rezerwowa. Jego udział w rezerwach banków centralnych 

kształtował się w ostatnich latach na poziomie około 0,5%. Od dawna frank ma 

renomę solidnej waluty, jednakże od drugiej polowy lat 90, kiedy szereg innych 

walut stało się walutami o niskiej inflacji, uczestnicy rynków międzynarodowych 

zmniejszyło swoje zainteresowanie walutą Szwajcarii. Bank centralny tego kraju 

przez długi czas stosował stosunkowo niskie stopy procentowe, co zmniejszyło 

zainteresowanie przynajmniej części banków centralnych lokowaniem rezerw w 

tej walucie. Jeśli banki centralne będą przywiązywać coraz większą wagę do 

rentowności rezerw, to ta polityka szwajcarskiego banku centralnego, jeśli będzie 

realizowana w przyszłości, będzie działała w kierunku zmniejszania 

międzynarodowej roli tej waluty. Kluczowy czynnik decydujący o tym, że frank 

szwajcarski nie ma szans na uzyskanie bardziej znaczącej pozycji w obrocie 

międzynarodowym jest to, że rynek finansowy Szwajcarii jest stosunkowo 

niewielki, a w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i strefą euro płynność tego 

rynku jest bardzo ograniczona. 
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Uwagi wymaga też potencjalna rola funta brytyjskiego, gdyż zyskał on w 

ostatnich latach na znaczeniu jako waluta rezerwowa. U podłoża tego wzrostu 

była dobra sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii przez długi czas w okresie od 

końca lat 90, przy jednoczesnym utrzymaniu inflacji na niskim poziomie. Istotne 

znaczenie miało też dość atrakcyjne oprocentowanie krótkoterminowych 

papierów dłużnych wyrażonych w funtach. Bardziej znaczący wzrost znaczenia 

funta jako waluty rezerwowej ogranicza fakt, że rynek finansowy Wielkiej 

Brytanii jest znacznie mniejszy niż rynek dolara i euro, jest więc w stanie 

zaabsorbować jedynie część zapotrzebowania inwestycyjnego zgłaszanego przez 

banki centralne z całego świata. Nie jest więc w stanie odegrać większej roli w 

procesie dywersyfikacji struktury walutowej rezerw przez banki centralne. 

Fundamentalne znaczenie ma jednak to, że potencjał gospodarczy Wielkiej 

Brytanii oraz jej udział w światowym eksporcie zdecydowanie odbiega od dwóch 

głównych potęg: Stanów Zjednoczonych i strefy euro. Poważny kryzys bankowy, 

jaki wyraźnie wystąpił w Wielkiej Brytanii w 2008 roku, należy też uznać za 

czynnik niesprzyjający wzrostowi międzynarodowej pozycji funta w przyszłości. 

Z kolei juan chiński może być rozważany jako waluta rezerwowa jedynie w 

odniesieniu do bardzo długiego okresu, a ponadto musiałyby być spełnione 

istotne warunki. Już obecnie Chiny należą do najbardziej znaczących gospodarek 

na świecie. Niespełnione są jednak wymagania dotyczące infrastruktury prawnej 

i instytucjonalnej (w tym istnienie niezależnego banku centralnego), dającej 

gwarancję utrzymania stabilności siły nabywczej waluty. Brak jest też, jak na 

razie, efektywnie funkcjonującego, dużego rynku finansowego dla juana, 

dostępnego bez ograniczeń także dla nierezydentów. Zarówno rynek pieniężny, 

jak i kapitałowy w Chinach charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem 

rozwoju. Funkcjonowanie w tym kraju instytucji finansowych, w tym banków, 

dalekie jest jeszcze od standardów stosowanych w krajach wysoko rozwiniętych. 

Stosowane przez Chiny ograniczenia w przepływie kapitału w obrocie z 

zagranicą powodują, że juan chiński nie może być uznany za walutę w pełni 

wymienialną, co istotnie ogranicza jej międzynarodowe zastosowanie. Trudno 

też określić, kiedy możliwa byłaby bardziej znacząca liberalizacja transakcji 

występujących w bilansie obrotów kapitałowych. Nie jest też jasne, jak długo 

władze monetarne Chin będą chciały utrzymywać ograniczony zakres 

zmienności juana i ograniczać w ten sposób możliwości prowadzenia polityki 

pieniężnej nastawionej na realizację priorytetów wewnętrznych. Wiadomo, że 

potrzebny jest cały ciąg reform, by można było jednocześnie zapewnić dużo 
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większą niż dotychczas elastyczność kursu juana oraz zliberalizować przepływy 

kapitałowe w obrocie z zagranicą (Capiello, Ferucci 2008). 

Należy podkreślić, że nawet jeśli powyższe słabości zostaną wyeliminowane, to 

potrzeba będzie jeszcze dużo czasu, by banki centralne, także inni uczestnicy 

obrotu międzynarodowego nabrali odpowiedniego zaufania do chińskiej waluty. 

Korzystne zmiany musiałyby się utrwalić w powszechnej świadomości, a to z 

kolei wymaga dłuższego czasu. Jeśli Chiny będą rozwijać się w dotychczasowym 

tempie i kontynuować swą ekspansję eksportową, to fundamenty do dobrej 

międzynarodowej pozycji juana zostaną stworzone, jednakże bez 

przezwyciężenia wskazanych wyżej słabości, waluta ta nie będzie w stanie stać 

się skutecznym konkurentem dla dolara amerykańskiego. 

Oznacza to, że w dającej się przewidzieć przyszłości euro jest jedyną poważną 

alternatywą dla dolara amerykańskiego. Rzeczywista rola euro będzie 

uzależniona od takich kluczowych czynników jak: wzrost gospodarczy, wzrost 

liczby ludności, ograniczenie strukturalnych słabości gospodarek krajów 

członkowskich, utrzymanie stabilności finansów publicznych, poprawa sytuacji 

w sektorze bankowym i w innych segmentach rynku finansowego.  

 
PODSUMOWANIE 

 

W stosunkowo krótkim czasie euro po ustanowieniu strefy euro, euro uzyskało 

pozycję drugiej najważniejszej waluty międzynarodowej. W wielu funkcjach rola 

euro znacznie przewyższa tę, jaką pełniły waluty, które zostały przez nie 

zastąpione. W innych funkcjach wzrost roli euro był stosunkowo ograniczony do 

niektórych regionów, mających różne więzi ekonomiczne i polityczne z krajami 

UE. W największym stopniu międzynarodowe zastosowanie euro rozwinęło się 

w krajach sąsiadujących z UE. 

Zważywszy na inercję w zachowaniu uczestników handlu międzynarodowego i 

międzynarodowych rynków finansowych, euro musiałoby być postrzegane przez 

nich jako dużo lepsza od dolara waluta w tych wszystkich funkcjach, które 

powinny pełnić waluty międzynarodowe, by stać się walutą bardziej znaczącą niż 

dolar. Tylko wtedy mogłaby nastąpić trwała zmiana preferencji wśród 

inwestorów, zarówno wśród prywatnych, jak i oficjalnych. Wiele zależy od tego, 

jak Stanom Zjednoczonym uda się przezwyciężyć skutki kryzysu finansowego. 
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Będzie to miało istotny wpływ na zaufanie do dolara. Także kraje strefy euro 

oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej stoją przed poważnym wyzwaniem 

związanym ze stabilizacją sektora finansowego.  
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IX 

WITOLD ORŁOWSKI: ROZKŁAD KOSZTÓW 
I KORZYŚCI WPROWADZENIA W POLSCE 
EURO POMIĘDZY GRUPY SPOŁECZNE 

 

PROFESOR WITOLD ORŁOWSKI 

 

Wybitny polski makroekonomista. Pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej 

i Banku Światowym. Laureat nagrody Banku Handlowego SA (1998) za pracę na 

temat wpływu UE na polską gospodarkę. Twórca Niezależnego Ośrodka Badań 

Ekonomicznych (NOBE). Znany jest również jako doradca ekonomiczny - 

pracował w takim charakterze dla ministra finansów oraz ministra gospodarki. W 

latach 2001-2005 był szefem zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP 

Aleksandra Kwaśniewskiego. Obecnie jest głównym doradcą ekonomicznym 

PricewaterhouseCoopers oraz dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki 

Warszawskiej. Napisał 7 książek i wiele innych publikacji. 

 

ROZKŁAD KOSZTÓW I KORZYŚCI WPROWADZENIA W POLSCE 
EURO POMIĘDZY GRUPY SPOŁECZNE  

 

Problem kosztów i korzyści wprowadzenia w Polsce euro jest tematem szerokiej 

dyskusji toczonej obecnie w Polsce. Ma ona zarówno swój wymiar czysto 

ekonomiczny (analiza kosztów i korzyści), jak społeczny (zagrożenia i korzyści 

dla poszczególnych grup społeczeństwa polskiego) i polityczny (znaczenie Polski 

w Unii Europejskiej, wpływ decyzji o przyjęciu euro na suwerenność polityki 

prowadzonej przez kraj). Dyskusja ekonomiczna koncentruje się na, z jednej 

strony, długookresowych korzyściach w zakresie rozwoju gospodarczego kraju 

(Orłowski [2004], Wójcik [2008]), z drugiej zaś na zagrożeniach które mogą się 

pojawić w trakcie dostosowania niezbędnego dla wprowadzenia euro oraz w 

czasie jego użytkowania.  Trudno oprzeć się wrażeniu, że dyskusja ta jest dość 
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wyrywkowa i chaotyczna, a wiele wartych analizy problemów nie wzbudziło jak 

dotąd odpowiedniego zainteresowania. 

Przystępując do analizy kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem w 

Polsce euro należy pamiętać, że decyzja na temat przyjęcia przez Polskę 

wspólnej europejskiej waluty została podjęta wraz z przystąpieniem kraju do 

Unii Europejskiej (UE). W wyniku akcesji Polska uzyskała status uczestnika 

Unii Gospodarczej i Walutowej, z czasową derogacją w zakresie zastąpienia 

waluty krajowej przez euro. Ponieważ jednak w traktacie akcesyjnym nie 

określono żadnej daty, w horyzoncie której kraj musi wprowadzić euro, decyzję 

odnośnie sposobu osiągnięcia tego celu pozostawiono Polsce, zobowiązując rząd 

do opracowania programu wypełnienia warunków fiskalnych wprowadzenia 

euro. Dokument taki polski rząd opracował, a następnie kilkukrotnie 

aktualizował (Ministerstwo Finansów [2006]).  Należy zauważyć, że w sytuacji 

braku wyznaczonej docelowej daty wprowadzenia euro przedstawiony przez rząd 

program konwergencji ma charakter mało wiążący, a problem optymalnej ścieżki 

wiodącej do wprowadzenia wspólnej waluty pozostaje w znacznej mierze 

otwarty.   

Z kolei Narodowy Bank Polski (NBP) opracował jeszcze przed formalna akcesją 

Polski do UE raport na temat efektów wprowadzenia euro, podkreślający 

głównie korzystne konsekwencje dla długookresowego wzrostu PKB (NBP 

[2004]). W chwili obecnej przygotowywany jest kolejny raport NBP, 

poświęcony optymalnej ścieżce wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty. 

Wśród tematów, które w praktyce nie przewinęły się w ekonomicznej dyskusji na 

temat wprowadzenia euro, znajduje się problematyka rozkładu kosztów i 

korzyści z tego tytułu pomiędzy różne grupy polskiego społeczeństwa. Jest to 

problem o szczególnej wadze politycznej i społecznej, wiąże się bowiem z 

obawami i lękami znacznych grup społeczeństwa, niechętnych wprowadzeniu 

euro. Czynnikiem dodatkowo podsycającym te lęki są problemy z akceptacją 

euro, na które natknęły się kraje Europy Zachodniej (European Commission 

[2005]). W związku z tym powszechne są obawy, że wprowadzenie w Polsce 

euro wiązać się będzie z drastycznym wzrostem cen, który uderzy przede 

wszystkim w najuboższe i najsłabsze grupy społeczeństwa. Oczekiwania wzrostu 

cen zgłasza 80% ankietowanych mieszkańców Polski, a 39% oczekuje 

poważnych osobistych kłopotów w efekcie wprowadzenia euro (European 

Commission [2007]). 
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Problem strat i korzyści odnoszonych przez różne grupy społeczeństwa zasługuje 

na poważną analizę ekonomiczną.  Należy zauważyć, że nawet w sytuacji gdy 

społeczeństwo jako całość i gospodarka narodowa zyskają na zmianie, nie jest 

wcale powiedziane że korzyści rozłożą się równomiernie (Orłowski [2004]). W 

powszechnym społecznym odczuciu wprowadzenie euro – podobnie jak 

większość liberalnych reform gospodarczych realizowanych w Polsce od 

początku okresu transformacji – służyć będzie głównie interesom osób 

zamożnych i dobrze wykształconych, podczas gdy koszty zmian poniesie 

uboższa i gorzej przygotowana do funkcjonowania w gospodarce rynkowej część 

społeczeństwa (podobne oceny formułowane są generalnie w odniesieniu do 

procesów globalizacyjnych, choć niekoniecznie znajdują potwierdzenie w 

danych, Sala-i-Martin [2006]). W niniejszym opracowaniu postaramy się 

zweryfikować tę tezę, powszechną w dyskusji medialnej i w wypowiedziach 

wielu polskich polityków, ale nie bazującą na przeprowadzonych badaniach. 

 

KOSZTY I KORZYŚCI WPROWADZENIA EURO – PODEJŚCIE 
ZAGREGOWANE I ZDEZAGREGOWANE 

 

Literatura dotycząca korzyści i kosztów udziału kraju w unii walutowej jest 

bardzo szeroka, a u jej podstaw leży teoria optymalnych obszarów walutowych 

zapoczątkowana pracami Mundella. W oparciu o te teorię sformułowano długą 

listę korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty . Najczęściej wymieniane 

korzyści to (De Grauwe [2003], Pisani-Ferry et al., [2008]): redukcja kosztów 

transakcyjnych, eliminacja ryzyka kursowego, wzrost stabilności gospodarczej i 

spadek społecznych kosztów prowadzenia polityki makroekonomicznej, spadek 

stóp procentowych, mniejsza niepewność odnośnie skali inflacji i zmiany 

relatywnych cen, wzrost presji konkurencyjnej i szybszy wzrost gospodarczy. W 

przypadku nowych krajów członkowskich UE zwraca się również uwagę na 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, eliminację ryzyka kryzysu walutowego, 

pozytywny wpływ na stopę oszczędności i inwestycji w gospodarce, wzrost 

dynamicznej stabilności finansowej gospodarki (czyli zdolności do utrzymania 

akceptowalnego poziomu równowagi gospodarczej w warunkach szybkiego 

wzrostu), a w konsekwencji pozytywny efekt dla długookresowego wzrostu 

wydajności pracy, zatrudnienia i PKB (Orłowski [2004]). Szybszy wzrost jest 

głównie wynikiem zwiększonego zaufania, prowadzącego do wzrostu skłonności 
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do oszczędzania i inwestowania, w połączeniu z tańszym i łatwiej dostępnym 

kapitałem, eliminacją ryzyka kryzysu walutowego, bardziej konkurencyjnym 

rynkiem, lepszą alokacją czynników produkcji (zwłaszcza kapitału), ekspansją 

handlu i korzyściami skali produkcji. W takiej sytuacji możemy oczekiwać, że 

dynamika wzrostu PKB zwiększa się, niezależnie od tego czy zastosujemy do 

analizy neoklasyczny model wzrostu, czy model wzrostu endogenicznego. 

Według ocen sformułowanych na podstawie analiz symulacyjnych z 

wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej (CGE), długookresowym efektem 

członkostwa Polski w strefie euro powinien być wzrost PKB szybszy o 0.2-0.4% 

w stosunku do rozwiązania bazowego zakładającego niewprowadzenie wspólnej 

waluty (NBP [2004]). 

Z kolei po stronie głównych kosztów wprowadzenia wspólnej waluty wymienia 

się zazwyczaj (De Grauwe [2003]): rezygnację z możliwości wyboru pożądanej 

mieszanki inflacji i bezrobocia (co jest efektem rezygnacji z własnej polityki 

pieniężnej), ryzyko asymetrycznych szoków oraz same koszty spełnienia 

wymogów udziału w unii walutowej (spełnienia monetarnych i fiskalnych 

kryteriów konwergencji). 

Wszystkie te zjawiska mają charakter zagregowany, a więc odnoszą się do całej 

gospodarki narodowej. Do listy kosztów należy jednak również dodać 

wzbudzające wiele obaw społecznych zjawiska związane ze zmianą dystrybucji 

dochodów w gospodarce. Są one kosztem oczywiście tylko o tyle, o ile 

negatywnie dotykają znaczących grup społeczeństwa, podważając zaufanie i 

akceptację zasad gospodarki rynkowej.  Należy zauważyć, że społeczeństwo 

polskie – podobnie jak społeczeństwa w innych krajach przechodzących proces 

transformacji gospodarczej – zetknęło się w ciągu minionych kilkunastu lat z 

silnym wzrostem nierówności dochodowych. Zgodnie z (nie do końca 

porównywalnymi) statystykami charakteryzujący nierówności dochodowe, 

współczynnik Giniego wzrósł z poziomu ok. 0.25-0.28 w latach 1987-90 (Bank 

Światowy) do 0.36 w roku 2005 (Eurostat). Nie ulega więc wątpliwości, że 

społeczeństwo polskie jest nie bez racji wyczulone na problemy zmian rozkładu 

dochodów (Daras, Zienkowski, Żółkiewski [2006]). 

Zjawiska zmiany rozkładu dochodów – które nazwiemy efektami 

zdezagregowanymi wprowadzenia euro (Orłowski [2008]) - związane są głównie 

z następującymi obawami:  
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(a) Nierównomiernym rozkładem kosztów dostosowawczych związanych z 

wypełnieniem kryteriów konwergencji. 

(b) Możliwymi niekorzystnymi dla dużych grup społecznych zmianami cen 

(wzrostem cen) związanymi z wprowadzeniem euro. 

(c) Długookresowymi zmianami dystrybucji dochodów związanymi z 

wprowadzeniem w Polsce euro, a w szczególności zmianami w relacjach 

dochodów pomiędzy grupami zamożniejszymi (właścicielami kapitału) i 

uboższymi (właścicielami zasobów pracy i osobami żyjącymi z 

transferów społecznych), a w tej drugiej grupie pomiędzy właścicielami 

zasobów pracy wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej. 

 

ZAKRES ANALIZY 

 

Dla potrzeb analizy wzięliśmy pod uwagę kilka przekrojów społeczeństwa 

polskiego, generalnie zgodnych ze sprawozdawczością GUS. Są to: 

 

    Ze względu na wysokość dochodów: 5 grup kwintylowych gospodarstw 

domowych, w stosunku do których używamy nazw: gospodarstwa 

ubogie (I kwintyl), gospodarstwa stosunkowo ubogie (II kwintyl), 

gospodarstwa średnie (III kwintyl), gospodarstwa stosunkowo zamożne 

(IV kwintyl), gospodarstwa zamożne (V kwintyl). Każda z tych grup 

liczy po 20% ogółu gospodarstw domowych. 

    Ze względu na miejsce zamieszkania: 3 grupy gospodarstw domowych: 

mieszkańcy małych miast (miast poniżej 100 tys. mieszkańców; 35% 

ogółu gospodarstw domowych); mieszkańcy dużych miast (miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców; 32% ogółu gospodarstw domowych); 

mieszkańcy wsi (33% ogółu gospodarstw domowych). 

    Ze względu na główne źródło dochodów: 8 grup gospodarstw 

domowych: rolnicy (główne źródło dochodu z gospodarstwa rolnego; 4% 

ogółu gospodarstw domowych); samozatrudnieni (główne źródło 

dochodu z pracy na własny rachunek; 15% ogółu gospodarstw 
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domowych); zatrudnieni-nisko wykwalifikowani (główne źródło 

dochodu z pracy najemnej na stanowiskach robotniczych; 20% ogółu 

gospodarstw domowych); zatrudnieni-wysoko wykwalifikowani (główne 

źródło dochodu z pracy najemnej na stanowiskach nierobotniczych; 17% 

ogółu gospodarstw domowych); emeryci i renciści (główne źródło 

dochodu z emerytury i renty; 38% ogółu gospodarstw domowych); 

bezrobotni i żyjący z zasiłków (główne źródło dochodu z zasiłków dla 

bezrobotnych i opieki społecznej; 3% ogółu gospodarstw domowych); 

właściciele kapitału (główne źródło dochodu z własności; 0.5% ogółu 

gospodarstw domowych); pozostali (inne główne źródło dochodu; 3% 

ogółu gospodarstw domowych). 

    Ze względu na szczególne zagrożenie ubóstwem: 2 grupy gospodarstw 

domowych: gospodarstwa rodzin wielodzietnych i samotnych rodziców z 

dziećmi (25% ogółu gospodarstw domowych); pozostałe gospodarstwa 

(75% ogółu gospodarstw domowych).  

 

Rozkład dochodów pomiędzy poszczególne grupy, struktura wydatków i 

zapłaconych podatków w poszczególnych grupach oraz rozkład aktywów 

finansowych (oszczędności finansowych) posiadanych przez poszczególne grupy 

oszacowane zostały na podstawie: budżetów gospodarstw domowych za rok 

2006, rachunków narodowych i rachunków finansowych według sektorów 

instytucjonalnych za rok 2006, informacji Ministerstwa Finansów na temat 

wpływów z podatku PIT, szacunków Merill Lynch i Capgemini na temat grupy 

HNWI w Polsce („osób o wysokiej wartości netto majątku‖). Warto zauważyć, 

że stosunkowo wąska grupa „właścicieli kapitału‖ (60 tys. najbogatszych 

polskich gospodarstw domowych kwalifikowanych jako HNWI) nie występuje w 

statystykach GUS, a struktura jej wydatków bazuje w znacznej mierze na 

założeniach. 

Oszacowane zbiorcze charakterystyki grup gospodarstw domowych we 

wszystkich przekrojach zawiera Tablica 1 (wszystkie tablice zamieszczono w 

aneksie do opracowania). 

 



IX WITOLD ORŁOWSKI 

 245 

METODOLOGIA  

 

Zarówno dla ogółu gospodarstw domowych, jak dla wszystkich powyżej 

wymienionych grup dokonaliśmy analizy, obejmującej zakresem zjawiska (a)-(c) 

prowadzące do pojawienia się zdezagregowanych efektów wprowadzenia w 

Polsce euro. 

Obliczenia wykonane zostały z wykorzystaniem metod równowagi cząstkowej. 

Efekt zadanego impulsu, wynikającego ze zmian sytuacji gospodarczej, dla danej 

grupy gospodarstw domowych wyliczany był za pomocą odpowiednich macierzy 

przejścia, oszacowanych na podstawie rozkładu dochodów, struktury wydatków i 

aktywów finansowych w poszczególnych grupach. W celu uzyskania 

poprawnego oszacowania efektów skorzystaliśmy także z istniejących 

oszacowań efektów mnożnikowych, związanych z prowadzoną polityką 

gospodarczą, a w szczególności uwzględniliśmy w obliczeniach zarówno 

pierwotny impuls wynikający ze zmian polityki gospodarczej, jak impuls wtórny 

wynikający ze zmian dynamiki PKB. Odpowiednie mnożniki wynikają z 

obliczeń wykonanych z użyciem modeli równowagi ogólnej: modelu CGE 

wykorzystywanego przez NBP (NBP [2004]) oraz modelu CGE 

skonstruowanego przez autora (Orłowski [2000]). 

 

REDYSTRYBUCYJNE EFEKTY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 
KONWERGENCJI: POLITYKA PIENIĘŻNA  

 

Efekty redystrybucyjne wiążą się z prowadzeniem polityki, mającej na celu 

spełnienie kryteriów konwergencji w dwóch dziedzinach: polityki pieniężnej i 

fiskalnej. 

Działania polityki pieniężnej mają na celu ograniczenie stopy inflacji do poziomu 

niezbędnego w momencie składania wniosku o członkostwo w strefie euro 

(inflacja w 3 krajach Unii o najniższej dynamice cen powiększona o 

maksymalnie 1.5 punktu procentowego). Przez większość okresu 2002-2007 

Polska wypełniała kryterium inflacyjne członkostwa w strefie euro. Jednak 

obserwowany w roku 2008 silny wzrost cen, związany zarówno z czynnikami 

globalnymi (wzrost cen żywności i paliw) jak lokalnymi (silna dynamika płac) 
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powoduje, że w okresie prawdopodobnego przygotowania do wprowadzenia euro 

inflacja w Polsce będzie wyraźnie przekraczać wartość referencyjną (będzie tak 

w szczególności jeśli nie ulegną zmianie zapisy wiążące kryterium z sytuacją w 3 

krajach Unii o najniższej dynamice cen, a nie ze średnią inflacją w strefie euro, 

Pisani-Ferry et al. [2008]).  Dla potrzeb niniejszego opracowania musimy więc 

założyć, że wypełnienie kryteriów wprowadzenia euro będzie wymagało takiego 

zacieśnienia polityki pieniężnej, które umożliwi ograniczenie inflacji o 1 punkt 

procentowy (wspartego odpowiednio restryktywną polityką fiskalną, por. kolejny 

podrozdział). 

Według szacunków NBP, którymi się posłużymy do obliczeń, niezbędne będzie 

w tym celu czasowe podniesienie krótkookresowych stóp procentowych o ok. 1.5 

punktu procentowego (na okres co najmniej 4 kwartałów). Spowoduje ono 

obniżenie dynamiki wzrostu PKB o około 0.8 punktu procentowego łącznie w 

ciągu 2 lat. 

Wpływ polityki pieniężnej służącej spełnieniu kryteriów konwergencji na 

rozkład dochodów w gospodarce odbywa się głównie poprzez ewentualne efekty 

recesyjne związane z prowadzeniem przez bank centralny polityki restryktywnej. 

Wiedzie to do wyższego poziomu bezrobocia, uderzając w pierwszej kolejności 

w dochody pracowników nisko wykwalifikowanych. Przejściowo wysokie stopy 

procentowe generują natomiast dodatkowy dochód dla właścicieli kapitału, 

rekompensując ewentualne straty spowodowane mniejszymi zyskami 

przedsiębiorstw. 

Szacunkowy wpływ takiej polityki na sytuację poszczególnych grup gospodarstw 

domowych przedstawiono w tablicy 2 (w aneksie). Łącznym wynikiem efektu 

pierwotnego (wzrostu stóp procentowych o 1.5 punktu procentowego) i wtórnego 

(spowolnienia wzrostu PKB o 0.8 punktu procentowego łącznie w ciągu 2 lat) 

będzie obniżenie się dochodu gospodarstw domowych łącznie o 0.2% w 

stosunku do sytuacji, gdyby nie prowadzono działań związanych z akcesją do 

strefy euro. Efekty wynikające z wolniejszego wzrostu dochodów uderzają 

głównie w gospodarstwa domowe pracowników (zwłaszcza nisko 

wykwalifikowanych), a spośród grup kwintylowych głównie w gospodarstwa 

stosunkowo ubogie i średnie. Z kolei wyższy poziom stóp procentowych 

powoduje poprawę dochodów gospodarstw zamożnych (dysponujących dużymi 

oszczędnościami), a spośród grup społecznych – właścicieli kapitału, a także 
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spadek w grupach zadłużonych (zwłaszcza gospodarstwach stosunkowo 

zamożnych). 

W rezultacie, efektem zaostrzenia polityki pieniężnej w okresie przedakcesyjnym 

są:  

 

    wzrost dochodów gospodarstw zamożnych (o 0.2%), przy spadku 

dochodów pozostałych grup gospodarstw (od 0.3% do 0.5% w 

szczególnie wrażliwej na wzrost oprocentowania kredytów grupie 

gospodarstw stosunkowo zamożnych), 

    wzrost dochodów w grupach nisko zadłużonych i nie odczuwających 

efektu pogorszenia sytuacji na rynku pracy i niższej dynamiki płac 

(zwłaszcza emerytów i rencistów), a spadek sięgający 0.5% dochodów w 

grupie pracowników nisko wykwalifikowanych. 

 

REDYSTRYBUCYJNE EFEKTY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW 
KONWERGENCJI: POLITYKA FISKALNA  

 

Działania polityki fiskalnej mają na celu trwałe ograniczenie wielkości deficytu 

sektora publicznego poniżej 3% PKB. Według interpretacji przyjętej w Pakcie na 

rzecz Stabilności i Wzrostu, oznacza to w rzeczywistości dążenie do stanu 

bliskiego zrównoważeniu budżetu w skali całego cyklu koniunkturalnego, tak by 

w okresie recesji pozwolić na swobodne działanie automatycznych stabilizatorów 

koniunktury bez ryzyka przekroczenia granicznej wielkości deficytu (Pisani-

Ferry et al. [2008]). Przedstawiony przez Polskę program konwergencji (w wersji 

z roku 2007) zakłada ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do 

roku 2010 do poziomu -1.5% PKB, a więc nieco wyższego od pożądanego 

(Ministerstwo Finansów [2006]). Co więcej, założono że efekt ten osiągnięty 

będzie przy utrzymaniu się wysokiej dynamiki rozwoju gospodarczego (wzrost 

PKB sięgający 5-5.5% w latach 2008-2010). Dla potrzeb niniejszego 

opracowania przyjmujemy, że włączenie się Polski do strefy euro wymagać 

będzie dodatkowego zacieśnienia polityki fiskalnej, o skali sięgającej 1 punktu 

procentowego PKB. 
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Według szacunków NBP, którymi się ponownie posłużymy do obliczeń, 

ograniczenie deficytu o 1 punkt PKB spowoduje obniżenie dynamiki wzrostu 

PKB o około 0.3 punktu procentowego łącznie w ciągu 2 lat. Zjawisko takie nie 

wystąpiłoby jednak w przypadku pojawienia się silnych efektów 

niekeynesowskich zacieśnienia fiskalnego (Giudice, Turrini, Veld [2003]).  Jak 

sugeruje doświadczenie krajów zachodnioeuropejskich, efekty takie są 

zdecydowanie bardziej prawdopodobne w przypadku, jeśli dostosowanie fiskalne 

będzie miało charakter trwały i odbędzie się głównie poprzez ograniczenie 

wydatków państwa, a nie wzrost podatków (Orłowski [2004]). 

Wpływ polityki fiskalnej służącej spełnieniu kryteriów konwergencji na rozkład 

dochodów w gospodarce zależy od sposobu przeprowadzenia dostosowania 

fiskalnego. W przypadku, jeśli dostosowanie odbywa się głównie poprzez wzrost 

podatków bezpośrednich (metoda zastosowana m.in. we Włoszech i w Grecji, 

Orłowski [2004]), większe koszty ponoszą grupy zamożniejsze (o dokładnej 

strukturze obciążeń decyduje rodzaj podatków, które zostają użyte jako narzędzie 

dostosowania fiskalnego). Z kolei w przypadku, jeśli dostosowanie odbywa się 

głównie poprzez redukcję wydatków publicznych (tak jak w Hiszpanii), grupą 

która może być poszkodowana są głównie odbiorcy transferów społecznych, a 

także – w przypadku ograniczenia dynamiki płac sektora publicznego – 

pracownicy. Warto jednak jednocześnie zauważyć, że redukcja wydatków na 

transfery społeczne może w znacznej mierze odbywać się poprzez eliminację 

„wycieków‖, czyli wypływu środków z tego tytułu do grup zamożniejszych 

(Dethier, Orłowski, [1999]). 

W obliczeniach przeanalizowaliśmy 3 warianty dostosowania fiskalnego: 

 

    wariant wzrostu stawek VAT, w którym ograniczenie deficytu o 1 punkt 

procentowy PKB osiąga się dzięki wzrostowi wszystkich stawek VAT o 

2 punkty procentowe; 

   wariant wzrostu stawek PIT, w którym ograniczenie deficytu o 1 punkt 

procentowy PKB osiąga się dzięki wzrostowi stawek PIT do 25, 40 i 

55% (zamiast 19, 30 i 40); 

   wariant ograniczenia wydatków, w którym ograniczenie deficytu o 1 

punkt procentowy PKB osiąga się głównie dzięki zmniejszeniu 

wydatków na ochronę socjalną (ograniczenie prawa do wczesnych 
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emerytur i zaostrzenie kryteriów przyznawania rent); towarzyszą temu 

oszczędności w wydatkach na administrację publiczną. 

 

Szacunkowy wpływ zacieśnienia polityki fiskalnej na sytuację poszczególnych 

grup gospodarstw domowych przedstawiono w tablicy 3 (w aneksie).  Łącznym 

wynikiem efektu pierwotnego (zmian podatków i wydatków publicznych) i 

wtórnego (spowolnienia wzrostu PKB o 0.3 punktu procentowego łącznie w 

ciągu 2 lat) będzie obniżenie się dochodu gospodarstw domowych łącznie o 2.4% 

w wariancie zmian stawek VAT i PIT, oraz o 2.2% w wariancie ograniczenia 

wydatków. W przypadku gdyby ograniczeniu wydatków towarzyszyły na tyle 

silne efekty niekeynesowskie, że w ogóle nie nastąpiłby spadek dynamiki PKB, 

spadek dochodów wyniósłby 1.4%.   

W zależności od przyjętego wariantu, efektem zaostrzenia polityki fiskalnej w 

okresie przedakcesyjnym są:  

 

    przy wariancie wzrostu stawek VAT efekt degresywny (straty dochodu 

większe w gospodarstwach uboższych niż w zamożniejszych - od -3% w 

gospodarstwach ubogich do -2% w zamożnych), przy szczególnie silnym 

spadku dochodów pracowników nisko wykwalifikowanych (o -3%); 

    przy wariancie wzrostu stawek PIT efekt silnie progresywny (straty 

dochodu większe w gospodarstwach zamożniejszych niż w uboższych - 

od -1% w gospodarstwach ubogich do -4% w zamożnych), przy 

szczególnie silnym spadku dochodów właścicieli kapitału (o -5%) i 

samozatrudnionych (o -3.4%); 

    przy wariancie ograniczenia wydatków najsilniejszy efekt w grupie 

dochodów średnich (straty dochodu w gospodarstwach średnich o 2.5%, 

niższe w uboższych i zamożniejszych), przy szczególnie silnym spadku 

dochodów emerytów i rencistów (skutkiem zmniejszenia wypłat 

wczesnych emerytur spadek o -5%). 

 

Reasumując, negatywne efekty dochodowe związane ze spełnieniem kryteriów 

konwergencji z dużym prawdopodobieństwem rozkładają się pomiędzy 

wszystkie grupy społeczeństwa. Wydaje się jednak, że mogą być one nieco 
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większe od przeciętnych dla grupy pracowników nisko wykwalifikowanych 

(odczuwają oni negatywne skutki niemal każdej przyjętej metody dostosowania 

fiskalnego). W przypadku odbiorców transferów społecznych koszty te mogą być 

bardziej dotkliwe, ze względu na niski poziom dochodów oraz ograniczone 

możliwości skompensowania utraty części dochodów inną aktywnością (np. 

dodatkową pracą).  Rzecz jasna, gdyby okazało się, że niezbędna skala 

dostosowania fiskalnego jest mniejsza od założonej, a samo dostosowanie 

odbywa się w warunkach nierecesyjnych (stosunkowo szybkiego wzrostu PKB, 

m.in. spowodowanego występowaniem efektów niekeynesowskich, Giudice, 

Turrini, Veld [2003]), skala obciążenia dla poszczególnych grup społecznych 

byłaby niższa niż wynika z powyższych wyliczeń. 

 

REDYSTRYBUCYJNE EFEKTY ZMIAN CEN  

 

Problem zmian cen związanych z wprowadzeniem euro budzi duże emocje 

społeczne, zarówno w krajach które wprowadziły wspólną walutę w przeszłości, 

jak w nowych krajach członkowskich Unii.  Mówi się w tym kontekście 

zazwyczaj o dwóch zjawiskach: 

 

    Wzroście cen w momencie wprowadzania wspólnej waluty, związanym 

z „zaokrąglaniem w górę‖ cen przez sprzedawców. 

    Wzroście cen dóbr niehandlowych w okresie po wprowadzeniu euro, 

wynikającym z występowania tzw. efektu Balassy-Samuelsona. 

 

Odnośnie drugiego z tych zjawisk należy stwierdzić, że chodzi o 

nieporozumienie. O ile zjawisko zbliżania się poziomu cen w Polsce i krajach 

Zachodniej Europy rzeczywiście ma i będzie mieć w przyszłości miejsce, jego 

źródłem nie jest wcale wprowadzenie euro, ale występowanie tzw. efektu 

Balassy-Samuelsona (de Grauwe [2003], Orłowski [2004], NBP [2004]). 

Skutkiem tego efektu, tempo wzrostu cen dóbr niehandlowych (non-tradable, 

głównie usług) w szybko rosnącej gospodarce ma tendencję do przekraczania 

tempa wzrostu cen dóbr handlowych (tradable).  Jest to konsekwencja szybszego 
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tempa wzrostu wydajności pracy w sektorze produkującym dobra handlowe, przy 

jednoczesnej tendencji do ustalania się zbliżonego w obu działach tempa wzrostu 

płac.  Efektem tych dwóch zjawisk będzie to, że wraz z usztywnieniem kursu 

walutowego złotego wobec euro, inflacja dóbr niehandlowych w Polsce będzie 

przekraczać poziom inflacji dóbr niehandlowych w pozostałych krajach strefy 

euro.  Zjawisko zbliżania się poziomów cen wywołanego efektem Balassy-

Samuelsona, choć naprawdę istotne, nie ma żadnego związku z wprowadzaniem 

euro.  Może ono następować zarówno w warunkach stabilnego kursu waluty, jak 

znaczących różnic inflacyjnych, realizuje się bowiem poprzez zmiany kursu 

realnego, a nie nominalnego.  Jego tempo zależeć będzie od tempa wzrostu 

wydajności pracy i rozwoju gospodarczego Polski, a nie od decyzji odnośnie 

wprowadzenia euro (Orłowski [2008]). 

Analizując za to pierwsze ze zjawisk (wzrost cen w momencie wprowadzania 

wspólnej waluty) należy stwierdzić, że dane statystyczne nie potwierdzają 

rozpowszechnionych sądów, jakoby wprowadzenie do obiegu euro zaowocowało 

w krajach zachodnioeuropejskich drastycznym wzrostem cen. Wzrost oczywiście 

nastąpił, jednak jego skala była stosunkowo ograniczona, a efekty dotknęły tylko 

wybrane grupy dóbr.  Jak pokazuje rys.1, wzrosty cen dotyczyły zwłaszcza 

żywności oraz usług hotelarskich i restauratorskich, w minimalnym zaś stopniu 

innych towarów i usług. W skali całego roku 2002 (w którym wprowadzono 

fizycznie euro do obiegu w krajach UE-12) inflacja okazała się w większości 

krajów UE-12 niższa niż rok wcześniej. Cenowy efekt wprowadzenia euro był 

więc ograniczony, a powszechne w krajach Zachodniej Europy przekonanie że 

towarzyszył mu znaczny wzrost inflacji jest raczej wynikiem błędnej percepcji 

niż rzeczywistych zjawisk – m.in. szczególnie silnego wzrostu cen w grupie dóbr 

często zakupywanych i takich, za które zwyczajowo płaci się gotówką 

(Konpoczak [2008]). 
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Rysunek 1. Efekty wprowadzenia euro: miesięczne wzrosty cen w 
krajach UE-12 
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Można przyjąć, że najbardziej istotnym efektem cenowym wprowadzenia euro w 

Polsce byłby krótkotrwały, umiarkowanej wysokości wzrost cen żywności, w 

znacznej mierze związany ze zjawiskiem „zaokrąglania cen‖ (Jakubik, 

Konopczak, Rozkrut [2008]).  Dotknąłby on głównie członków grup uboższych 

(pracownicy nisko wykwalifikowani oraz odbiorcy transferów społecznych). Z 

drugiej strony, wzrost cen wynikający z „zaokrąglania‖ wiódłby do wyższych 

dochodów przedsiębiorstw (zwłaszcza drobnego handlu i gastronomii), 

teoretycznie powodując zerowy bilans spadku i wzrostu dochodów w skali 

całego społeczeństwa. Efekt wzrostu dochodów byłby jednak prawdopodobnie 

zmniejszony w przypadku silnych zjawisk „iluzji euro‖ (Konpoczak [2008]). 

Błędna percepcja silnego wzrostu cen może bowiem powodować, że konsumenci 

ograniczają zakupy, w rezultacie czego spada popyt konsumpcyjny. 

W obliczeniach przeanalizowaliśmy 2 warianty wzrostu cen w momencie 

wprowadzenia euro: 

 

    wariant doświadczeń UE-12, w którym założyliśmy podobny wzrost cen 

w poszczególnych grupach dóbr, jakie odnotowano w krajach UE-12 w 

okresie wprowadzania do obiegu euro (styczeń 2002); łączny wzrost cen 

wynosi w takim wariancie 0.64% i jest wyższy w gospodarstwach 

uboższych niż w zamożniejszych (wydających mniejszą część dochodów 

na żywność); 
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    wariant pesymistyczny, w którym założyliśmy wzrost cen w 

poszczególnych grupach dóbr na poziomie „pesymistycznego‖ szacunku 

sformułowanego w opracowaniu Jakubik, Konopczak, Rozkrut [2008]); 

łączny wzrost cen wynosi w takim wariancie 1.48% i jest ponownie 

wyższy w gospodarstwach uboższych niż w zamożniejszych. 

 

Szacunkowy wpływ wzrostu cen na sytuację poszczególnych grup gospodarstw 

domowych przedstawiono w tablicy 4 (w aneksie). W wariancie doświadczeń 

UE-12 łącznym wynikiem efektu pierwotnego (spadku dochodów nabywców 

dóbr) i wtórnego (wzrostu dochodu sprzedawców) będzie obniżenie się dochodu 

gospodarstw domowych łącznie o -0.3%, a po uwzględnieniu mechanizmów 

indeksacji rent i emerytur o -0.1%. W wariancie pesymistycznym spadki te 

wyniosłyby, odpowiednio, -0.7% i -0.3%. 

Niezależnie od przyjętego wariantu, efekty wzrostu cen są degresywne (straty 

dochodu większe w gospodarstwach uboższych niż w zamożniejszych: od -0.3% 

w gospodarstwach ubogich do 0% w zamożnych przy wariancie doświadczeń 

UE-12 i od -0.5% w gospodarstwach ubogich do -0.1% w zamożnych przy 

wariancie pesymistycznym), przy szczególnie silnym spadku dochodów 

pracowników (odpowiednio o -0.5% i -1.2%) i korzyściach osiąganych przez 

osoby samozatrudnione (głównych beneficjentów procesu „zaokrąglania cen‖, 

zwłaszcza w drobnym handlu i gastronomii). 

Negatywne efekty dochodowe związane ze spełnieniem kryteriów konwergencji 

rozkładają się pomiędzy różne grupy społeczeństwa.  Wydaje się jednak, że 

mogą być one większe od przeciętnych dla grupy pracowników. W przypadku 

odbiorców transferów społecznych koszty te mogą być dotkliwe, ze względu na 

niski poziom dochodów i wysoki udział żywności w koszyku, ale w znacznej 

mierze rekompensowane przez indeksację emerytur.   
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REDYSTRYBUCYJNE EFEKTY DŁUGOOKRESOWE WPROWADZENIA 
EURO  

 

Efekty długookresowe wprowadzenia euro dla rozkładu dochodów realizują się 

poprzez zupełnie inny mechanizm, nie związany ze zmianami cen, a ze zmianami 

dochodów. 

Długookresowymi efektami wprowadzenia euro (w porównaniu z sytuacją 

utrzymania waluty krajowej) są w przypadku Polski: 

 

    Wzrost stabilności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej kraju 

(Walz [1997], NBP [2004]). 

    Wzrost zatrudnienia i wydajności pracy, a w ślad za tym dochodów 

płacowych (NBP [2004]). 

    Powstrzymanie procesów nominalnej aprecjacji waluty, powodujące 

zwiększony stopień przekładania się wzrostu wydajności pracy na wzrost 

płac (Orłowski [2004]). 

    Spadek rynkowych stóp procentowych spowodowany większą 

dostępnością kapitału (de Grauwe [2003]), niższymi deficytami sektora 

publicznego oraz mniejszymi kosztami prowadzenia polityki pieniężnej, 

służącej utrzymaniu niskiej inflacji i zabezpieczeniu waluty przed 

gwałtownymi zmianami kursu (Bacchetta, van Wincoop [1998]).   

 

W rezultacie tych zmian wyszczególnione przez cztery grupy społeczne w 

różnym stopniu korzystają z korzyści uzyskanych dzięki wspólnej walucie. 

Właściciele kapitału tracą na niższych stopach procentowych, przynoszących 

mniejszy dochód z kapitału w przypadku inwestycji finansowych gwarantujących 

stały dochód (fixed income). Jednocześnie jednak jest im to po części 

rekompensowane wyższym tempem wzrostu gospodarczego, prowadzącym do 

wyższych stóp zwrotu z inwestycji w rozwój przedsiębiorstw (również poprzez 

giełdę). Zarówno pracownicy wysoko wykwalifikowani, jak pracownicy nisko 

wykwalifikowani zyskują dzięki większemu popytowi na pracę oraz szybszemu 

wzrostowi płac (zarówno realnych, w związku z wyższą wydajnością pracy, jak – 

jeszcze szybszemu – wzrostowi płac wyrażonych w euro, zwiększającemu ich 
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siłę nabywczą w odniesieniu do dóbr importowanych). Odbiorcy transferów 

społecznych, po jednorazowym trwałym dostosowaniu fiskalnym dokonanym 

przed wprowadzeniem euro, nie odczuwają już ewentualnych ujemnych skutków 

ograniczenia dynamiki transferów budżetowych, za to dzięki mechanizmom 

indeksującym świadczenia do płac korzystają – choć zapewne w mniejszym 

stopniu od pracowników – z efektów szybszego wzrostu gospodarczego. Przy 

szacunkach tych efektów założyliśmy w ślad za obliczeniami symulacyjnymi 

NBP wieloletni, przeciętny wzrost średniego tempa wzrostu PKB od 0.2% (przy 

braku reakcji w postaci wzrostu napływu inwestycji bezpośrednich) w wariancie 

niskim, do ponad 0.4% (przy wystąpieniu takiej reakcji) w wariancie 

przeciętnym. Brak możliwości nominalnego umacniania się waluty powoduje, że 

wyższy wzrost wydajności pracy i zwiększona do przeciętnie 2.5 punktu 

procentowego rocznie różnica w dynamice społecznej wydajności pracy 

pomiędzy Polską a krajami „starej Unii‖ przekłada się w całości na wyższy 

wzrost płac nominalnych, a także (w mniejszym stopniu) realnych. Oczywiście 

zmiany te realizować się będą tylko w pewnym horyzoncie czasu, po czym w 

miarę wystąpienia realnej konwergencji poziomów rozwoju gospodarczego będą 

zanikać. Za raportem NBP przyjmujemy, że utrzymają się one w tej skali przez 

okres co najmniej 10 lat po wprowadzeniu euro (NBP [2004]).  Jednocześnie 

większa dostępność kapitału i niższy poziom stóp procentowych spowodują 

spadek dochodów z inwestycji finansowych (założyliśmy spadek stopy 

procentowej o 1 punkt procentowy). 

Szacunek wpływu efektów długookresowych wprowadzenia euro na sytuację 

poszczególnych grup gospodarstw domowych (przeciętnie rocznie) 

przedstawiono w tablicy 5 (w aneksie).  Łącznym wynikiem szybszego wzrostu 

PKB i spadku stóp procentowych będzie przeciętny coroczny wzrost dochodu 

gospodarstw domowych o 0.2% szybszy w stosunku do sytuacji, gdyby nie 

prowadzono działań związanych z akcesją do strefy euro (wariant niski). W 

wariancie przeciętnym dodatkowy wzrost dochodów wyniesie niemal 0.5% 

rocznie. 

W rezultacie, efektem długookresowym wprowadzenia euro są:  

 

    wzrost dochodów gospodarstw domowych (wzrost dochodu generalnie 

większy w gospodarstwach uboższych niż w najzamożniejszych - od 
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0.3% w gospodarstwach ubogich do 0.1% w zamożnych przy wariancie 

niskim, i od 0.6% do 0.3% w wariancie przeciętnym), przy szczególnie 

silnym wzroście dochodów gospodarstw stosunkowo zamożnych, 

dysponujących największymi zasobami wysoko wykwalifikowanej pracy 

(odpowiednio 0.5% i 0.7%), 

    wzrost dochodów najsilniejszy w grupach gospodarstw domowych 

żyjących z pracy (nisko i wysoko wykwalifikowanej – wzrost 

odpowiednio o 0.3-0.4 % w wariancie niskim, i o 0.6% w wariancie 

przeciętnym), przy najsłabszym wzroście w grupach biernych 

ekonomicznie (emerytów i rencistów oraz bezrobotnych i żyjących z 

zasiłków – wzrost około 0.1% w wariancie niskim i 0.3% w 

przeciętnym);  

    w gospodarstwach domowych rodzin wielodzietnych i samotnych 

rodziców wychowujących dzieci, szczególnie narażonych na ubóstwo, 

wzrost dochodów jest nieco wyższy niż w innych gospodarstwach 

domowych; 

    szczególnie silny wzrost dochodów występuje w gospodarstwach 

domowych rolników (0.3% w wariancie niskim i 0.6% w przeciętnym); 

wynika on z faktu, że skutkiem objęcia polskiego rolnictwa 

mechanizmami gospodarstwach domowych Wspólnej Polityki Rolnej 

UE (WPR), dochody rolników są w znacznie większym stopniu od 

dochodów pozostałych grup społecznych zależne od zmian nominalnego 

kursu euro do złotego (podstawowe parametry WPR, w tym ceny 

podstawowych produktów i dopłaty bezpośrednie wyrażone są w euro, a 

ich krajowa wartość spada z aprecjacją złotego). 

 

Generalnie więc, na dłuższą metę na wprowadzeniu euro korzystają najsilniej 

pracownicy (zarówno wysoko, jak nisko wykwalifikowani) oraz, ze względu na 

szczególne zasady funkcjonowania WPR, rolnicy. Mniejszej skali pozytywne 

korzyści odczuwają właściciele kapitału i samozatrudnieni, a najmniejsze 

odbiorcy transferów społecznych (emeryci i renciści oraz bezrobotni i żyjący z 

zasiłków). Oczywiście w kategoriach względnych powoduje to poprawę sytuacji 

pracowników i rolników względem pozostałych grup, stanowiąc silny bodziec do 
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aktywizacji zawodowej osób nieaktywnych. W perspektywie długookresowej 

może to przyczynić się do dalszego zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego. 

 

ŁĄCZNY DYNAMICZNY EFEKT WPROWADZENIA EURO 

 

Analizując efekty wprowadzenia euro w ujęciu dynamicznym, dla uproszczenia  

załóżmy: 

 

    efekty dostosowania do członkostwa w strefie euro (dostosowanie 

polityki fiskalnej i pieniężnej celem wypełnienia kryteriów 

konwergencji) rozłożą się równo między 2 lata wymaganego 

uczestnictwa Polski w systemie stabilizacji kursów walutowych ERM2; 

    dostosowanie polityki fiskalnej nastąpi w drodze kombinacji wszystkich 

trzech analizowanych wariantów (podwyżki VAT, PIT i ograniczenia 

wydatków), przy umiarkowanej skali efektach niekeynesowskich 

(redukujących o połowę ujemne dla dynamiki PKB efekty mnożnikowe 

spadku deficytu); 

    wzrost cen w momencie wprowadzenia euro (efekty „zaokrąglania cen‖ i 

„iluzji euro‖) będzie równy temu, który nastąpił średnio w krajach UE-

12; 

    efekty długookresowe ukształtują się na poziomie określonym w 

wariancie przeciętnym, rozłożone równomiernie w okresie 10 lat. 

 

Efektem takiej symulacji jest, dla wszystkich gospodarstw domowych łącznie, 

kumulacja kosztów dostosowawczych do wysokości -2.1% dochodu w 

momencie wprowadzenia euro (po 2 latach dostosowań). W roku wprowadzenia 

euro skumulowane koszty spadają do -1.9% dochodu, bowiem negatywnym 

efektom cenowym towarzyszą już pierwsze pozytywne efekty długookresowe. 

Po 5 latach efekty długookresowe już przeważają, a skumulowany efekt 

wprowadzenia euro jest pozytywny i sięga 0.6% dochodu. Po 10 latach 

wprowadzenie euro daje łączny skumulowany efekt w wysokości dodatkowego 

3.3% dochodu. 
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Rysunek 2. Łączny skumulowany efekt wprowadzenia euro w 
grupach dochodowych 
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Na rysunku 2 przedstawiliśmy szacunki łącznego skumulowanego efektu 

wprowadzenia euro w poszczególnych grupach kwintylowych gospodarstw 

domowych (wyrażone w odsetkach dochodu uzyskiwanego w przypadku 

niewprowadzenia euro). 

Jak można oczekiwać, w przypadku wszystkich grup występuje podobny rozkład 

kosztów i korzyści, jak łącznie dla wszystkich gospodarstw domowych. Najpierw 

następuje kumulacja kosztów do około 2% dochodu w ciągu 2 lat przygotowań 

do członkostwa w strefie euro (związana z zacieśnieniem polityki fiskalnej i 

pieniężnej), a następnie systematyczne kumulowanie się korzyści 

długookresowych, w wyniku których korzyści po kilku latach zaczynają 

przekraczać koszty. Koszty dostosowawcze dotykają w najmniejszym stopniu 

gospodarstwa zamożne i ubogie, najsilniej zaś średnie i stosunkowo zamożne. Po 

5 latach od wprowadzenia euro jedynie w przypadku gospodarstw zamożnych 

skumulowane koszty przekraczają nieco korzyści (dochód jest więc nieznacznie 

mniejszy, niż byłby w przypadku niewprowadzania euro), w pozostałych 

przypadkach korzyści przekraczają koszty.  Po 10 latach funkcjonowania euro 

największe skumulowane korzyści osiągają gospodarstwa stosunkowo zamożne 

(dysponujące największym zasobem wysoko wykwalifikowanej pracy), których 

dochód jest wyższy o 5.4% niż w przypadku niewprowadzania euro. Dochód 
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rodzin w trzech pierwszych kwintylach (ubogich, stosunkowo ubogich i 

średnich) jest wyższy o 3.2-4.1%, zaś najmniejsze korzyści odnotowują 

gospodarstwa zamożne (dochód wyższy o 1.9%). 

Rysunek 3. Łączny skumulowany efekt wprowadzenia euro w 

grupach społecznych 
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W przypadku zastosowania powyższej analizy do grup społecznych gospodarstw 

domowych (rysunek 3) należy stwierdzić, że największe koszty dostosowania do 

uczestnictwa Polski w strefie euro ponoszą gospodarstwa domowe emerytów i 

rencistów (-2.5% skumulowanych strat dochodu w ciągu 2 lat dostosowań w 

porównaniu z sytuacją niewprowadzania euro) i pracowników nisko 

wykwalifikowanych (-2.2% strat), a koszty najmniejsze rolnicy i 

samozatrudnieni. Po 5 latach od wprowadzenia euro skumulowane koszty nadal 

przewyższają nieznacznie korzyści dla emerytów i rencistów oraz dla właścicieli 

kapitału (odpowiednio -0.2% i -0.3% strat dochodu), podczas gdy w przypadku 

pozostałych grup przeważają juz wyraźnie korzyści. Po okresie 10 lat korzystne 

efekty wprowadzenia euro przeważają już nad kosztami we wszystkich grupach.  

Najwięcej zyskują pracownicy wysoko wykwalifikowani, których dochód jest 

wyższy o 4.7% wyższy niż w przypadku niewprowadzania euro, a nieco mniej 

pracownicy nisko wykwalifikowani i rolnicy (dochód wyższy odpowiednio o 

4.4% i 4.3%).  Mniejsze zyski odnotowują samozatrudnieni (wzrost dochodu o 
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2.6%), najmniejsze zaś emeryci i renciści, bezrobotni i żyjący z zasiłków oraz 

właściciele kapitału (dochód w tych trzech grupach jest po ok. 2% wyższy, niż w 

przypadku niewprowadzania euro). Na wprowadzeniu euro zyskują więc 

najwięcej osoby pracujące, najmniej zaś osoby ekonomicznie bierne. 

Rysunek 4. Łączny skumulowany efekt wprowadzenia euro według 
miejsca zamieszkania 

 

 

-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Po spełnieniu

kryteriów

Po wprowadzeniu

euro

Po 5 latach

po 10 latach

Zmiana dochodu w % w wyniku wprowadzenia euro (efekty skumulowane)

Wieś

Duże miasta

Małe miasta (<100 tys.)

 

 

Ciekawe obserwacje poczynić można analizując rysunek 4, przedstawiający 

szacunek skumulowanych efektów wprowadzenia euro według miejsca 

zamieszkania. Jak pokazują wyliczenia, większe korzyści z tego tytułu odnoszą 

mieszkańcy małych miast i wsi, niż miast dużych. Wynika to głównie z faktu 

korzystnego wpływu wprowadzenia euro na dochody uboższych mieszkańców 

kraju (zwłaszcza rolników i pracowników nisko wykwalifikowanych), przy 

mniejszych korzyściach odnotowywanych przez zamieszkałe głównie w dużych 

miastach gospodarstwa zamożne. 

Podobne wnioski można sformułować na podstawie analizy rysunku 5, 

pokazującego skumulowane efekty wprowadzenia euro w rozbiciu na 

szczególnie zagrożone ubóstwem rodziny wielodzietne i samotnych rodziców 

wychowujących dzieci. Również w tym przypadku korzyści z wprowadzenia 

euro dla rodzin rolników i pracowników nisko wykwalifikowanych 

(charakteryzujących się większą dzietnością niż pozostałe rodziny) powodują, że 
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grupa rodzin szczególnie zagrożonych ubóstwem z powodu wielodzietności 

zyskuje więcej, niż przeciętnie pozostałe rodziny. 

Rysunek 5. Łączny skumulowany efekt wprowadzenia euro dla 
rodzin wielodzietnych i samotnych rodziców wychowujących dzieci 
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PODSUMOWANIE 

 

Wbrew obiegowym opiniom, rachunek kosztów i korzyści z wprowadzenia euro 

nie prowadzi wcale do wniosku, że zyskują na tej operacji zamożni, a tracą 

biedni. Efekty takie – choć w umiarkowanej skali – mogą wystąpić jedynie w 

samym okresie przygotowań do wprowadzenia euro (wypełnienia kryteriów 

konwergencji) oraz w momencie samej operacji wymiany pieniądza (zwłaszcza 

skutkiem wzrostu cen żywności). Skala tych efektów zależy od skuteczności 

prowadzonej polityki ochrony grup słabszych przed niekorzystnymi dla nich 

konsekwencjami zaostrzenia polityki pieniężnej i fiskalnej oraz samej wymiany 

pieniądza. 

Natomiast na dłuższą metę, wprowadzenie euro służy przede wszystkim 

interesom pracujących, zarówno nisko jak wysoko wykwalifikowanych.  W 

stosunku do pozostałych grup (samozatrudnionych, właścicieli kapitału i 

odbiorców transferów społecznych) efekty są na dłuższą metę również korzystne, 

lecz słabsze. Tworzą one również bodźce do aktywizacji ekonomicznej grup 
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nieaktywnych (zwłaszcza odbiorców transferów społecznych), korzystnej 

zarówno z punktu widzenia rozwoju kraju, jak z punktu widzenia sytuacji 

materialnej tej właśnie grupy.  Grupą która szczególnie zyskuje na 

wprowadzeniu euro są rolnicy, których dochody – skutkiem objęcia Polski 

Wspólną Polityką Rolną UE - w znacznej mierze zależne są od nominalnego 

kursu wymiany złotego do euro.  Ponieważ rolnicy tracą na nominalnej aprecjacji 

złotego, ustabilizowanie kursu przekłada się na większe dochody z tytułu 

prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

Na wprowadzeniu euro zyskują więc relatywnie pracownicy i rolnicy, a 

relatywnie tracą (zyskując mniej od nich) samozatrudnieni, właściciele kapitału i 

odbiorcy transferów społecznych. Po początkowym wzroście, długookresowo 

następuje obniżenie współczynnika Giniego i nierówności dochodowych: 

najmniej na wprowadzeniu euro zyskuje grupa najbogatszych gospodarstw 

domowych (V kwintyl), najwięcej grupa gospodarstw stosunkowo zamożnych 

(IV kwintyl), a pozostałe kwintyle lokują się pośrodku.  Biorąc jednak pod 

uwagę, że nie mamy do czynienia z grą o zerowej sumie wypłat, ale z grą o 

sumie wypłat dodatniej, na wprowadzeniu euro na dłuższą metę skorzystają 

wszystkie grupy społeczeństwa.  W przypadku umiarkowanych założeń na temat 

skali poszczególnych efektów, które przyjęliśmy do obliczeń, skumulowane 

korzyści zaczynają przekraczać skumulowane koszty dla wszystkich grup 

gospodarstw domowych już po 4-6 latach.  Po 10 latach zyski gospodarstw 

domowych sięgają (w zależności od grupy) od 2% do 5% dodatkowego dochodu.   
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ANEKS. WYNIKI OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH 

 
 
Tab.1 Podstawowe dane o gospodarstwach domowych (szacunki dla roku 2006) 

  

  
Gospodarstwa 

domowe razem 

wg dochodów (grupy kwintylowe) wg miejsca zamieszkania 

  
Ubogie 

Stosun-kowo 

ubogie 
Średnie 

Stosun-kowo 

zamożne 
Zamożne 

Małe miasta 

(<100 tys.) 
Duże miasta Wieś 

Liczba 

gospodarstw 

(w tys.) 

13 017 2 603 2 603 2 603 2 603 2 603 4 589 4 103 4 324 

Liczba osób 

(w tys.) 
38136 10624 8717 8172 5448 5176 12342 11034 14760 

Dochód 

(całkowity 

dochód w 

kraju=100) 

100.0 10.8 16.3 21.0 19.0 32.9 30.9 37.3 31.8 

Dochód na 

głowę 

(przec.dochó

d w 

kraju=100) 

100.0 38.9 71.2 98.0 133.0 242.2 95.6 128.8 82.2 

Aktywa 

finansowe 

netto 

(całkowity 

dochód w 

kraju=100) 

61.0 -0.1 3.3 7.6 2.8 47.3 11.5 39.9 9.6 

  wg grup społecznych wg liczby dzieci 

  

Rolnicy 
Samoza-

trudnieni 

Zatrudnieni 

Emeryci i 

renciści 

Bezrobotni i 

żyjący z 

zasiłków 

Właścicie

-le 

kapitału 

Pozostali 

Rodziny 

wielodz.i 

samotni 

rodzice 

Pozostałe 

rodziny 
nisko 

wykwali-

fikowani 

wysoko 

wykwali-

fikowani 

Liczba 

gospodarstw 

(w tys.) 

550 1 967 2 592 2 242 4 944 326 61 333 3 242 9 775 

Liczba osób 

(w tys.) 
2365 6687 9591 6951 10878 970 143 551 14124 24012 

Dochód 

(całkowity 

dochód w 

kraju=100) 

5.0 24.0 18.8 24.6 19.1 1.4 5.6 1.4 25.7 74.3 

Dochód na 

głowę 

(przec.dochó

d w 

kraju=100) 

81.0 137.1 74.9 134.8 66.9 56.6 1 481 99.8 69.4 118.0 

Aktywa 

finansowe 

netto 

(całkowity 

dochód w 

kraju=100) 

2.2 9.4 2.2 12.7 15.1 1.3 17.6 0.6 0.0 61.0 

Źródło: obliczenia własne       
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Tab.2 Efekty zacieśnienia polityki pieniężnej (zmiany w liczbach bezwględnych, całkowity dochód gospodarstw domowych w kraju=100) 

  

  
Gospodarstwa 

domowe razem 

wg dochodów (grupy kwintylowe) wg miejsca zamieszkania 

  

Ubogie 

Stosun-

kowo 

ubogie 

Średnie 
Stosun-kowo 

zamożne 
Zamożne 

Małe miasta 

(<100 tys.) 

Duże 

miasta 
Wieś 

Zmiany dochodu z 

tytułu 

spowolnienia 

wzrostu PKB 

-0.31 -0.04 -0.07 -0.09 -0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.09 

Zmiany dochodu z 

tytułu wzrostu stóp 

procentowych 

0.14 0.00 0.02 0.03 -0.05 0.14 0.02 0.10 0.02 

Łączny wpływ na 

dochody 
-0.17 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 0.07 -0.07 -0.02 -0.08 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-0.2% -0.3% -0.3% -0.3% -0.5% 0.2% -0.2% 0.0% -0.2% 

  wg grup społecznych wg liczby dzieci 

  

Rolnicy 
Samoza-

trudnieni 

Zatrudnieni- 

Emeryci i 

renciści 

Bezrobotni i 

żyjący z 

zasiłków 

Właścicie-

le kapitału 
Pozostali 

Rodziny 

wielodz. i 

samotni 

rodzice 

Pozostałe 

rodziny nisko 

wykwali-

fikowani 

wysoko 

wykwali-

fikowani 

Zmiany dochodu z 

tytułu 

spowolnienia 

wzrostu PKB 

-0.01 -0.05 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 -0.01 0.00 -0.08 -0.22 

Zmiany dochodu z 

tytułu wzrostu stóp 

procentowych 

0.01 -0.02 0.01 0.03 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.14 

Łączny wpływ na 

dochody 
-0.01 -0.08 -0.10 -0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.08 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-0.1% -0.3% -0.5% -0.2% 0.3% 0.3% 0.0% -0.2% -0.3% -0.1% 

Źródło: obliczenia 

własne           
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Tab.3 Efekty zacieśnienia polityki fiskalnej (zmiany w liczbach bezwględnych, całkowity dochód gospodarstw domowych w 

kraju=100) 

 

  Gospodar

-stwa 

domowe 

razem 

wg dochodów (grupy kwintylowe) wg miejsca zamieszkania 

  

Ubogie 
Stosunkow

o ubogie 
Średnie 

Stosunkowo 

zamożne 
Zamożne 

Małe 

miasta 

(<100 tys.) 

Duże 

miasta 
Wieś 

Wariant wzrostu 

stawek VAT 
         

Spadek dochodu z tytułu 

wzrostu podatków 
-1.59 -0.24 -0.27 -0.33 -0.29 -0.45 -0.49 -0.58 -0.51 

Zmiany dochodu z tytułu 

spowolnienia wzrostu 

PKB* 

-0.80 -0.09 -0.17 -0.22 -0.12 -0.20 -0.25 -0.31 -0.24 

Łączny wpływ na 

dochody 
-2.39 -0.33 -0.45 -0.55 -0.41 -0.66 -0.75 -0.89 -0.75 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-2.4% -3.0% -2.7% -2.6% -2.2% -2.0% -2.4% -2.4% -2.4% 

Wariant wzrostu 

stawek PIT 
         

Spadek dochodu z tytułu 

wzrostu podatków 
-1.64 -0.02 -0.09 -0.21 -0.21 -1.09 -0.37 -0.92 -0.34 

Zmiany dochodu z tytułu 

spowolnienia wzrostu 

PKB* 

-0.80 -0.09 -0.17 -0.22 -0.12 -0.20 -0.25 -0.31 -0.24 

Łączny wpływ na 

dochody 
-2.44 -0.11 -0.27 -0.43 -0.33 -1.29 -0.63 -1.23 -0.58 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-2.4% -1.0% -1.6% -2.1% -1.7% -3.9% -2.0% -3.3% -1.8% 

Wariant ograniczenia 

wydatków 
         

Spadek dochodu z tytułu 

spadku transferów 
-1.36 -0.15 -0.21 -0.31 -0.33 -0.36 -0.45 -0.45 -0.46 

Zmiany dochodu z tytułu 

spowolnienia wzrostu 

PKB* 

-0.80 -0.09 -0.17 -0.22 -0.12 -0.20 -0.25 -0.31 -0.24 

Łączny wpływ na 

dochody 
-2.16 -0.23 -0.38 -0.53 -0.44 -0.57 -0.70 -0.76 -0.70 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-2.2% -2.2% -2.4% -2.5% -2.3% -1.7% -2.3% -2.0% -2.2% 

Wariant ograniczenia 

wydatków z efektami 

niekeynesowskimi 

         

Spadek dochodu z tytułu 

spadku transferów 
-1.36 -0.15 -0.21 -0.31 -0.33 -0.36 -0.45 -0.45 -0.46 

Zmiany dochodu z tytułu 

spowolnienia wzrostu 

PKB* 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Łączny wpływ na 

dochody 
-1.36 -0.36 0.00 277.92 0.00 0.00 -0.45 -0.45 -0.46 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-1.4% -1.4% -1.3% -1.5% -1.7% -1.1% -1.4% -1.2% -1.5% 

* Mogą nie występować w przypadku silnych efektów niekeynesowskich dostosowanie fiskalnego    

Źródło: obliczenia własne          
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Tab.3 Efekty zacieśnienia polityki fiskalnej (dok.) 

         

  wg grup społecznych wg liczby dzieci 

  

Rolnicy 
Samoza-

trudnieni 

Zatrudnieni 

Emeryci i 

renciści 

Bezrobot-

ni i żyjący 

z zasiłków 

Właści-

ciele 

kapitału 

Pozostali 

Rodziny 

wielodz. i 

samotni 

rodzice 

Pozostałe 

rodziny nisko 

wykwalifi-

kowani 

wysoko 

wykwalifi-

kowani 

Wariant wzrostu 

stawek VAT 
          

Spadek dochodu z 

tytułu wzrostu 

podatków 

-0.08 -0.39 -0.30 -0.40 -0.32 -0.02 -0.06 -0.02 -0.43 -1.16 

Zmiany dochodu z 

tytułu spowolnienia 

wzrostu PKB* 

-0.03 -0.19 -0.25 -0.16 -0.10 -0.01 -0.04 -0.01 -0.21 -0.59 

Łączny wpływ na 

dochody 
-0.11 -0.58 -0.55 -0.56 -0.42 -0.03 -0.10 -0.03 -0.64 -1.75 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-2.1% -2.4% -2.9% -2.3% -2.2% -2.3% -1.8% -2.4% -2.5% -2.4% 

Wariant wzrostu 

stawek PIT 
          

Spadek dochodu z 

tytułu wzrostu 

podatków 

-0.01 -0.63 -0.17 -0.43 -0.15 -0.01 -0.23 -0.01 -0.03 -1.61 

Zmiany dochodu z 

tytułu spowolnienia 

wzrostu PKB* 

-0.03 -0.19 -0.25 -0.16 -0.10 -0.01 -0.04 -0.01 -0.21 -0.59 

Łączny wpływ na 

dochody 
-0.04 -0.83 -0.42 -0.59 -0.25 -0.02 -0.27 -0.02 -0.24 -2.20 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-0.8% -3.4% -2.2% -2.4% -1.3% -1.3% -4.9% -1.5% -0.9% -3.0% 

Wariant 

ograniczenia 

wydatków 

          

Spadek dochodu z 

tytułu spadku 

transferów 

-0.04 -0.06 -0.16 -0.19 -0.83 -0.03 -0.02 -0.03 -0.14 -1.22 

Zmiany dochodu z 

tytułu spowolnienia 

wzrostu PKB* 

-0.03 -0.19 -0.25 -0.16 -0.10 -0.01 -0.04 -0.01 -0.21 -0.59 

Łączny wpływ na 

dochody 
-0.07 -0.26 -0.41 -0.35 -0.94 -0.04 -0.06 -0.04 -0.35 -1.81 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-1.4% -1.1% -2.2% -1.4% -4.9% -2.5% -1.1% -2.5% -1.4% -2.4% 

Wariant 

ograniczenia 

wydatków z 

efektami 

niekeynesowskimi 

          

Spadek dochodu z 

tytułu spadku 

transferów 

-0.04 -0.06 -0.16 -0.19 -0.83 -0.03 -0.02 -0.03 -0.14 -1.22 

Zmiany dochodu z 

tytułu spowolnienia 

wzrostu PKB* 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Łączny wpływ na 

dochody 
-0.06 -0.16 -0.19 -0.83 -0.03 -0.02 -0.03 -0.45 -0.14 -1.22 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
-0.8% -0.3% -0.8% -0.8% -4.4% -1.9% -0.3% -1.8% -0.5% -1.6% 

* Mogą nie występować w przypadku silnych efektów niekeynesowskich dostosowanie fiskalnego     

Źródło: obliczenia własne           
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Tab.4 Efekty wzrostu cen przy wprowadzeniu euro (zmiany w liczbach bezwględnych, całkowity dochód gospodarstw 

domowych w kraju=100) 

 

  Gospo-

darstwa 

domow

e razem 

wg dochodów (grupy kwintylowe) wg miejsca zamieszkania 

  

Ubogie 
Stosunkow

o ubogie 
Średnie 

Stosunkow

o zamożne 
Zamożne 

Małe 

miasta 

(<100 tys.) 

Duże 

miasta 
Wieś 

Wariant 

doświadczeń UE-12                   

  Przed indeksacją 

świadczeń społ.                  

Wzrost kosztów 

utrzymania w % 0.64 0.69 0.66 0.65 0.64 0.59 0.64 0.61 0.67 

Spadek dochodu z 

tytułu wzrostu cen 

(kupujący) -0.64 -0.07 -0.11 -0.14 -0.12 -0.19 -0.20 -0.23 -0.21 

Wzrost dochodu z 

tytułu wzrostu cen 

(sprzedawcy) 0.32 0.02 0.04 0.06 0.06 0.14 0.10 0.14 0.08 

Łączny wpływ na 

dochody -0.32 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06 -0.05 -0.10 -0.08 -0.13 

Łączny wpływ w % 

dochodu -0.3% -0.5% -0.4% -0.4% -0.3% -0.1% -0.3% -0.2% -0.4% 

  Po indeksacji 

świadczeń społ.                  

Wzrost dochodów w 

wyniku indeksacji 0.17 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.06 

Łączny wpływ na 

dochody -0.15 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 -0.04 -0.03 -0.07 

Łączny wpływ w % 

dochodu -0.1% -0.2% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0% -0.1% -0.1% -0.2% 

Wariant 

pesymistyczny                  

  Przed indeksacją 

świadczeń społ.                  

Wzrost kosztów 

utrzymania w % 1.48 1.57 1.52 1.48 1.46 1.42 1.48 1.48 1.49 

Spadek dochodu z 

tytułu wzrostu cen 

(kupujący) -1.48 -0.17 -0.25 -0.31 -0.28 -0.47 -0.46 -0.55 -0.47 

Wzrost dochodu z 

tytułu wzrostu cen 

(sprzedawcy) 0.74 0.06 0.09 0.13 0.13 0.33 0.22 0.33 0.18 

Łączny wpływ na 

dochody -0.74 -0.11 -0.16 -0.18 -0.14 -0.13 -0.24 -0.22 -0.29 

Łączny wpływ w % 

dochodu -0.7% -1.0% -1.0% -0.9% -0.8% -0.4% -0.8% -0.6% -0.9% 

  Po indeksacji 

świadczeń społ.                  

Wzrost dochodów w 

wyniku indeksacji 0.40 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09 0.13 0.12 0.14 

Łączny wpływ na 

dochody -0.34 -0.05 -0.10 -0.09 -0.05 -0.04 -0.10 -0.09 -0.15 

Łączny wpływ w % 

dochodu -0.3% -0.5% -0.6% -0.4% -0.3% -0.1% -0.3% -0.2% -0.5% 

Źródło: obliczenia 

własne          
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Tab.4 Efekty wzrostu cen przy wprowadzeniu euro (dok.) 

 

  wg grup społecznych wg liczby dzieci 

  

Rolnicy 
Samoza-

trudnieni 

Zatrudnieni 

Emeryci i 

renciści 

Bezrobotni 

i żyjący z 

zasiłków 

Właścicie

le 

kapitału 

Pozostali 

Rodziny 

wielodzi.

i samotni 

rodzice 

Pozostałe 

rodziny nisko 

wykwalifiko

wani 

wysoko 

wykwalifiko

wani 

Wariant 

doświadczeń UE-12                    

  Przed indeksacją 

świadczeń społ.                  

Wzrost kosztów 

utrzymania w % 0.69% 0.60% 0.66% 0.61% 0.68% 0.74% 0.61% 0.65% 0.63% 0.64% 

Spadek dochodu z 

tytułu wzrostu cen 

(kupujący) -0.03 -0.15 -0.13 -0.15 -0.13 -0.01 -0.03 -0.01 -0.16 -0.48 

Wzrost dochodu z 

tytułu wzrostu cen 

(sprzedawcy) 0.00 0.29 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.10 0.22 

Łączny wpływ na 

dochody -0.03 0.14 -0.12 -0.14 -0.13 -0.01 -0.03 -0.01 -0.07 -0.25 

Łączny wpływ w % 

dochodu -0.7% 0.6% -0.6% -0.6% -0.7% -0.7% -0.5% -0.5% -0.3% -0.3% 

  Po indeksacji 

świadczeń społ.                  

Wzrost dochodów w 

wyniku indeksacji 0.01 0.01 0.02 0.02 0.11 0.01 0.00 0.00 0.03 0.15 

Łączny wpływ na 

dochody -0.03 0.15 -0.10 -0.12 -0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.04 -0.11 

Łączny wpływ w % 

dochodu -0.5% 0.6% -0.5% -0.5% -0.1% -0.2% -0.4% -0.3% -0.2% -0.1% 

Wariant 

pesymistyczny                  

  Przed indeksacją 

świadczeń społ.                  

Wzrost kosztów 

utrzymania w % 1.52% 1.50% 1.50% 1.45% 1.48% 1.57% 1.45% 1.48% 1.52% 1.47% 

Spadek dochodu z 

tytułu wzrostu cen 

(kupujący) -0.08 -0.36 -0.28 -0.36 -0.28 -0.02 -0.08 -0.02 -0.39 -1.09 

Wzrost dochodu z 

tytułu wzrostu cen 

(sprzedawcy) 0.00 0.67 0.01 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.22 0.52 

Łączny wpływ na 

dochody -0.07 0.31 -0.28 -0.33 -0.28 -0.02 -0.06 -0.02 -0.17 -0.57 

Łączny wpływ w % 

dochodu -1.5% 1.3% -1.5% -1.3% -1.4% -1.5% -1.1% -1.1% -0.6% -0.8% 

  Po indeksacji 

świadczeń społ.                  

Wzrost dochodów w 

wyniku indeksacji 0.01 0.02 0.04 0.03 0.25 0.02 0.00 0.01 0.06 0.34 

Łączny wpływ na 

dochody -0.06 0.33 -0.23 -0.29 -0.02 0.00 -0.06 -0.01 -0.11 -0.23 

Łączny wpływ w % 

dochodu -1.2% 1.4% -1.2% -1.2% -0.1% -0.3% -1.1% -0.6% -0.4% -0.3% 

Źródło: obliczenia 

własne           
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Tab.5 Efekty długookresowe wprowadzenia euro (przeciętnie w roku, zmiany w liczbach bezwględnych, całkowity dochód 

gospodarstw domowych w kraju=100) 

 

  
Gospodarstwa 

domowe razem 

wg dochodów (grupy kwintylowe) wg miejsca zamieszkania 

  

Ubogie 
Stosunko-

wo ubogie 
Średnie 

Stosunko-

wo 

zamożne 

Zamożne 
Małe 

miasta  

Duże 

miasta 
Wieś 

Wariant niski           

Zmiany dochodu z 

tytułu 

przyspieszenia 

wzrostu PKB 

0.28  0.03 0.05 0.06 0.05 0.08 0.09 0.10 0.09 

Zmiany dochodu z 

tytułu spadku stóp 

procentowych 

(netto) 

-0.07  0.00 -0.01 -0.02 0.03 -0.07 -0.01 -0.05 -0.01 

Zmiany dochodu z 

tytułu zmian stopy 

zwrotu na kapitale 

0.03  0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 

Łączny wpływ na 

dochody 
0.24  0.03 0.04 0.05 0.09 0.03 0.09 0.07 0.09 

Łączny wpływ w 

% dochodu 
0.2%  0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 

Wariant przeciętny           

Zmiany dochodu z 

tytułu 

przyspieszenia 

wzrostu PKB 

0.51  0.06 0.09 0.11 0.10 0.15 0.16 0.18 0.17 

Zmiany dochodu z 

tytułu spadku stóp 

procentowych 

(netto) 

-0.07  0.00 -0.01 -0.02 0.03 -0.07 -0.01 -0.05 -0.01 

Zmiany dochodu z 

tytułu zmian stopy 

zwrotu na kapitale 

0.05  0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 

Łączny wpływ na 

dochody 
0.49  0.06 0.08 0.10 0.13 0.11 0.16 0.16 0.17 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
0.5%  0.6% 0.5% 0.5% 0.7% 0.3% 0.5% 0.4% 0.5% 

  

 

Tab.5 Efekty długookresowe wprowadzenia euro (dok.) 

 

  wg grup społecznych wg liczby dzieci 

  

Rolnicy 
Samozatru

dnieni 

Zatrudnieni

-nisko 

wykwalifik

owani 

Zatrudnieni

-wysoko 

wykwalifik

owani 

Emeryci i 

renciści 

Bezrobotni 

i żyjący z 

zasiłków 

Właściciele 

kapitału 
Pozostali 

Rodziny 

wielodzie

tne i 

samotni 

rodzice 

Pozostałe 

rodziny 

Wariant niski           

Zmiany dochodu z 

tytułu przyspieszenia 

wzrostu PKB 

0.02 0.04 0.07 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.08 0.21 

Zmiany dochodu z 

tytułu spadku stóp 

procentowych (netto) 

0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.07 

Zmiany dochodu z 

tytułu zmian stopy 

zwrotu na kapitale 

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 

Łączny wpływ na 

dochody 
0.01 0.05 0.07 0.08 0.01 0.00 0.01 0.00 0.08 0.17 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
0.3% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 

Wariant przeciętny           

Zmiany dochodu z 

tytułu przyspieszenia 

wzrostu PKB 

0.03 0.07 0.12 0.16 0.10 0.01 0.01 0.01 0.13 0.37 

Zmiany dochodu z 

tytułu spadku stóp 

procentowych (netto) 

0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.05 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.07 

Zmiany dochodu z 

tytułu zmian stopy 

zwrotu na kapitale 

0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 

Łączny wpływ na 

dochody 
0.03 0.09 0.12 0.16 0.06 0.00 0.02 0.01 0.14 0.35 

Łączny wpływ w % 

dochodu 
0.6% 0.4% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.5% 0.5% 

Źródło: obliczenia 

własne           
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JERZY OSIATYŃSKI:  
INTEGRACJA Z EURO – WYZWANIA DLA 
POLITYKI GOSPODARCZEJ  

 

PROFESOR JERZY OSIATYŃSKI 

 

Wybitny ekspert z dziedziny polityki gospodarczej. W okresie 1992 – 1993 

piastował urząd ministra finansów w rządzie Hanny Suchockiej. Profesor doktor 

habilitowany nauk ekonomicznych. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu 

Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1989-1990 był 

wiceministrem – kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania w rządzie 

Tadeusza Mazowieckiego. W latach 1989-2001 sprawował mandat posła na Sejm 

X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, I i II kadencji z listy Unii 

Demokratycznej i III kadencji z listy Unii Wolności. Z ramienia Banku 

Światowego oraz United Nations Development Programme pełnił funkcje 

doradcy rządów: Ukrainy, Republiki Mołdowy, Rumunii, Tadżykistanu, 

Kirgistanu, Kazachstanu i Macedonii. Jest autorem wielu prac naukowych z 

dziedziny teorii ekonomii, historii doktryn ekonomicznych oraz transformacji 

gospodarki od centralnie planowanej do rynkowej. 

 

INTEGRACJA Z EURO – WYZWANIA DLA POLITYKI 
GOSPODARCZEJ * 

 

Członkostwo we wspólnym obszarze walutowym wymaga trwałego spełniania 

warunków konwergencji określonych Traktatem z Maastricht oraz Paktem 

Stabilności i Wzrostu. W istocie spełnianie tych warunków obowiązuje także 

nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej objęte derogacją. W traktatach 

akcesyjnych zobowiązały się one bowiem do wstąpienia do Unii Gospodarczej i 

                                                                                                                                    

* Dziękuję panu profesorowi Ryszardowi Kokoszczyńskiemu za uwagi do wcześniejszej wersji tego szkicu. 
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Walutowej, i wobec tego nie mogą – jak kiedyś Wielka Brytania czy Dania– 

wybrać opcji nie przystępowania do obszaru euro. Co więcej, pod rygorem utraty 

środków wsparcia w ramach Funduszu Spójności UE mają one obowiązek 

stałego przestrzegania fiskalnych i monetarnych kryteriów Maastricht już od 

chwili członkostwa w UE, a nie dopiero z chwilą wejścia do obszaru euro. 

Szczególne znaczenie przypisuje się spełnianiu kryterium fiskalnego 

dotyczącego nie przekraczania relacji deficytu sektora finansów publicznych do 

PKB powyżej 3%. Pakt Stabilności i Wzrostu w tych zaleceniach idzie jeszcze 

dalej – wymaga zrównoważenia dochodów i wydatków publicznych w okresie 

cyklu koniunkturalnego z możliwością wystąpienie deficytu strukturalnego w 

fazie recesji i zaleca nadwyżkę w fazie poprawy koniunktury.
1
 

Wspólny obszar walutowy wymaga jednak wcześniejszego, trwałego spełniania 

dwóch podstawowych ekonomicznych warunków samego członkostwa w Unii 

Europejskiej, tj.1) istnienia funkcjonującej gospodarki rynkowej oraz 2) 

zdolności długofalowego sprostania presji konkurencji i siłom rynkowym w Unii. 

Tylko wtedy bowiem realna (a nie tylko nominalna) zbieżność gospodarek 

krajów członkowskich zapewnia warunki, w których nie powstaną długotrwałe 

asymetrie w rozwoju całego obszaru gospodarczego Wspólnoty ani związane z 

tym niebezpieczeństwo podziału wewnątrz tego obszaru na kraje technologicznie 

i gospodarczo zaawansowane, i na surowcowo-rolne kraje peryferyjne, ze 

wszystkimi potencjalnymi tego skutkami dla politycznej i gospodarczej spójności 

i stabilności Wspólnoty.  

Pierwszy warunek wymaga liberalizacji cen i handlu, sprawnie działającego 

systemu prawnego, przestrzegania prawa własności; stabilności 

makroekonomicznej; porozumienia głównych sił politycznych, związków 

zawodowych i przedsiębiorców w kluczowych kwestiach polityki gospodarczej; 

dobrze rozwiniętego sektora finansowego oraz braku istotnych barier w 

zakładaniu i likwidowaniu przedsiębiorstw, co sprzyja większej efektywności 

gospodarczej. Tymczasem polityka gospodarcza ostatnich lat w Polsce na wielu z 

tych pól wykazuje regres lub co najwyżej stagnację.
2
 Mimo zapowiadanych 

inicjatyw rządu wiele wskazuje na to, że jakkolwiek mamy w Polsce 

                                                                                                                                    

1 Zgodnie z rekomendacją ECOFIN z 27 lutego 2007 r. średniookresowy cel budżetowy (MTO) dla Polski po zakończeniu 

procedury nadmiernego deficytu wynosi 1 proc. PKB strukturalnego deficytu (zob. ECOFIN, 2007a, s. 8). Dla krajów strefy 

euro odpowiednia rekomendacja wynosi 0,5% PKB deficytu strukturalnego przy możliwości rewizji tego pułapu przez 

Komisję co cztery lata (zob. ECOFIN, 2007b, s. 10-11). Przy wyznaczaniu MTO Komisja uwzględnia ryzyko dla finansów 

publicznych związane ze starzeniem się ludności itp., i kraje z kapitałowym systemem emerytalnym, jak Polska, korzystają 

z pewnej "premii" z tego tytułu.; 

2 Katalog tych niedociągnięć i błędnych rozwiązań, zob. Osiatyński, 2007. 
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funkcjonującą gospodarkę rynkową, to zarazem następowało ograniczanie 

zakresu działania mechanizmu rynkowego i zastępowanie go regulacjami 

administracyjnymi prowadzącymi do utrwalania państwowych struktur 

monopolistycznych, deformacji rynku, polityzacji gospodarki i pogorszenia 

efektywności gospodarowania. 

Nie mniejsze zagrożenia powstają na gruncie warunku drugiego, dotyczącego 

zdolności długofalowego sprostania konkurencji i siłom rynkowym w Unii, tj. 

makroekonomicznej stabilności zapewniającej przewidywalność decyzji 

przedsiębiorców, istnienie odpowiedniego kapitału rzeczowego (w tym 

infrastruktury) i ludzkiego, a także innych czynników wpływających na 

długofalową konkurencyjność gospodarki.  

W obszarze stabilności makroekonomicznej spełnienie fiskalnych kryteriów 

zbieżności odnośnie długu publicznego nigdy nie rodziło trudności. Natomiast 

zagrożenia dotyczące kryterium deficytu wiążą się obecnie nie tyle z samą jego 

nominalną wielkością, która już nie przekracza 3% PKB (wprowadzona wkrótce 

po przystąpieniu Polski do UE Procedura Nadmiernego Deficytu, EDP, została w 

lipcu 2008 r. zakończona), ale przede wszystkim z bardzo wysokim udziałem 

„prawnie zdeterminowanych‖ wydatków sztywnych, sięgającym między 3/5 a 

4/5 wszystkich jego wydatków,
3
 co sprawia, że brak jest środków na 

infrastrukturę, edukację, naukę czy zdrowie, a także na projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zamiast budżetu 

pobudzającego rozwój mamy więc budżet zdominowany przez wydatki socjalne, 

a zmiana udziału dopłat do wydatków na ubezpieczenia społeczne (dzięki 

wydłużeniu przeciętnego wieku emerytalnego i zwiększeniu aktywności 

zawodowej), nawet gdyby plany rządu były realizowane z większym 

zaangażowaniem, przyniesie pierwsze efekty najwcześniej za kilka lat. 

Tymczasem mimo licznych deklaracji o zakończeniu przez Polskę procesu 

ustrojowej transformacji wiele gałęzi przemysłu wymaga dalszej modernizacji i 

restrukturyzacji (jak na przykład górnictwo węgla kamiennego, przemysł 

stoczniowy, PKP czy przetwórstwo rolno-spożywcze). To samo dotyczy 

rolnictwa, wielu kluczowych obszarów usług publicznych (zdrowie, edukacja, 

nauka), a także infrastruktury, zwłaszcza drogowej i kolejowej, komunikacji 

                                                                                                                                    

3 W wydatkach sztywnych dominują dopłaty do ZUS i KRUS oraz inne wydatki na ubezpieczenia społeczne, subwencje dla 

jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty obsługi długu publicznego. 
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elektronicznej i budowy gospodarki rzeczywiście (a nie tylko hasłowo) opartej na 

wiedzy.  

Prawda, celem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, a także jej 

Wspólnej Polityki Rolnej, jest wspieranie przekształceń modernizacyjnych 

krajów członkowskich, a środki pomocowe kierowane są do tych sektorów, które 

bez dodatkowej pomocy z budżetu Unii nie miałyby szansy osiągnąć średniego 

poziomu ekonomicznego Wspólnoty. Jednak stale aktualne jest pytanie, w jakim 

stopniu koszty dokończenia tych przekształceń muszą być poniesione ze środków 

publicznych poszczególnych krajów, w jakim zaś będzie w tym 

współuczestniczyć budżet Wspólnoty.  

Rosnące różnice między „zobowiązaniami‖ a rzeczywistymi wydatkami UE, tak 

w realizacji jej rocznych budżetów jak i jej dwóch ostatnich Perspektyw 

Finansowych (2000-2006 oraz 2007-2013), opór ze strony głównych płatników 

netto przed dochowaniem przyjętych wcześniej kompromisów co do wielkości 

planowanych dochodów własnych i wydatków UE w latach 2007-2013 oraz 

sukces tych krajów w ograniczaniu dochodów i wydatków budżetu UE poniżej 

1% PNB UE, wszystko to świadczy o zamieraniu idei europejskiego solidaryzmu 

w budowie pojałtańskiej, wspólnej Europy, i o ożywieniu narodowych 

resentymentów. Wśród czynników wpływających na te zmiany postaw pewną 

rolę odgrywa także narastający brak zrozumienia w „starych‖ krajach 

członkowskich dalszej, scalającej Europę „misji‖ Unii, brak legitymizacji 

Komisji Europejskiej połączony z brakiem zrozumienia zasad wydawania 

środków budżetowych, percepcja „nowych‖ krajów jako marnotrawiących 

pieniądze a niekiedy mocno skorumpowanych (vide Bułgaria) etc.  

Szersza analiza tych zjawisk i ich konsekwencji wychodzi poza ekonomiczne 

ramy tego raportu. Ale dopiero w tym świetle lepiej widać nie tylko przyczyny 

(daleko nie jedyne) zmniejszenia entuzjazmu dla dalszego rozszerzania Unii, jak 

i nacisku na rzeczywiste (a nie tylko nominalne) spełnianie ekonomicznych i 

społecznych (a nie przede wszystkim politycznych) warunków członkostwa oraz 

presji na konieczność poniesienia związanych z tym kosztów, w tym kosztów 

dokończenia przebudowy gospodarczej, przede wszystkim przez same kraje 

aplikujące. Widać też, że „stare‖ kraje członkowskie będą dalej dążyć do 

stopniowego ograniczania swojego finansowego zaangażowania (liczonego w 

procentach PNB UE) w pomoc dla krajów „nowych‖ oraz krajów dopiero 

ubiegających się o przyszłe członkostwo.  
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Jeżeli tak, i jeżeli priorytety obecnej perspektywy finansowej UE nie mają– 

nolens volens –prowadzić do podziału Unii Europejskiej na „Unię dwóch 

prędkości‖, w której środki na realizację Strategii Lizbońskiej i budowę 

gospodarki opartej na wiedzy będą trafiały głównie do najlepiej rozwiniętych 

„starych‖ krajów członkowskich, a środki na realizację polityki spójności będą 

trafiały głównie do jej „nowych‖ krajów – a więc, aby za jakiś czas nie 

ukształtował się podział UE na wysoko rozwinięte i dynamicznie rozwijające się 

kraje „trzonu‖ i otaczające je zaplecze w tanich surowcach i sile roboczej, jeżeli 

te „nowe‖ kraje mają szybko odrabiać straty, w tym przez budowę 

kapitałochłonnej infrastruktury i inwestycje publiczne, które stworzą lepsze 

środowisko dla inwestycji prywatnych, i jeżeli jednocześnie kraje te mają 

budować konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy, to powstaje pytanie, jak 

mają to robić wypełniając zarazem fiskalne kryteria zbieżności.  

Biorąc pod uwagę te zagrożenia uważam, że finansowe zaangażowanie państwa 

w możliwie najszybsze zakończenie procesów restrukturyzacji, prywatyzacji i 

liberalizacji gospodarki o powinno być w najbliższych latach pierwszoplanowym 

celem polityki gospodarczej Polski. Pomoc państwa dla sektora przedsiębiorstw 

(przy koniecznej skądinąd zmianie jej charakteru), jego zaangażowanie w 

tworzenie nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej (obok infrastruktury 

prawnej, rynkowej i instytucjonalnej, zgodnych z potrzebami nowoczesnej 

gospodarki i nowoczesnego państwa), a także infrastruktury informatycznej, 

edukacyjnej i rozwoju nauki, może wymagać posuwania się po górnej 

dopuszczalnej granicy budżetowego kryterium zbieżności. To jechanie „po 

bandzie‖ kryterium fiskalnego (jednak bez takiego jego naruszenia, aby nie 

doprowadzić do ponownego uruchomienia EDP, co przekreśliłoby możliwości 

wejścia do ERM 2) może być korzystniejsze dla wyrównywania obecnych różnic 

w rozwoju gospodarczo społecznym między Polską a Unią Europejską niż 

zyskiwanie pochlebnych ocen Komisji Europejskiej za wzorowe wypełnianie 

kryteriów zbieżności bez względu na skutki tego dla dynamiki gospodarczej i 

perspektyw odrabiania strat w rozwoju społeczno gospodarczym. 

I na koniec kilka uwag o polityce pieniężnej i monetarnych kryteriach zbieżności 

w warunkach przyspieszenia inflacji wywołanego przez czynniki pozostające w 

głównej mierze poza bezpośrednią kontrolą polityki pieniężnej. Z taką sytuacją 

mamy do czynienia od połowy 2007 r. w Polsce, w Unii Europejskiej i wielu 

innych krajach OECD. W Polsce udział zmian cen żywności, energii i cen 
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kontrolowanych przez rząd i samorządy lokalne w całości zmian CPI wahał się 

od około 87% w październiku 2007 r. do około 75% w czerwcu 2008 r. (zob. 

Osiatyński, 2008, tab. 1). Jednak to nie wzrost udziału cenowych szoków 

podażowych w zmianach CPI różni inflację w Polsce od jej przebiegu w innych 

krajach członkowskich UE. Różni ją utrzymujące się również od mniej więcej 

trzech kwartałów wyraźnie wyższe tempo wzrostu płac w sektorze 

przedsiębiorstw w stosunku do wzrostu wydajności pracy. W pierwszym 

półroczu 2008 r. płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 12% (r/r), a 

wydajność pracy tylko o niespełna 4% (zob. GUS, 2008).  

To wyprzedzanie wzrostu wydajności przez wzrost płac przekłada się na wzrost 

popytu gospodarstw domowych przewyższający możliwości wzrostu podaży i 

przez to do dodatkowego nacisku inflacyjnego z jednej strony oraz do utraty 

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach z 

drugiej strony. Można mieć wątpliwości co do słuszności ograniczania walki z 

inflacją tylko przez podwyżki stóp procentowych przez bank centralny. Można i 

trzeba wymagać większej aktywności rządu w usuwaniu strukturalnych 

(podażowych) źródeł inflacji. Można i trzeba oczekiwać od rządu także daleko 

lepszego wykorzystywania porozumień trójstronnych dla ograniczania dynamiki 

płac w relacji do wydajności pracy i tłumienia w ten sposób oczekiwań 

inflacyjnych (zob. Osiatyński, 2008). Oczywiście te działania rządu powinny być 

podejmowane bez względu na to czy inflacja akurat przyspiesza, czy nie. Jeżeli 

jednak nie są podejmowane, Rada Polityki Pieniężnej będzie skazana na 

odpowiednio ostrzejsze hamowanie koniunktury i zatrudnienia podwyżkami stóp 

procentowych, zwłaszcza kiedy stopa wzrostu PKB przekracza jego potencjalną 

dynamikę przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji i dopóki wąskie 

gardła po stronie podaży nie zostaną rozszerzone, rząd zaś nie doprowadzi do 

takich uzgodnień na forum Komisji Trójstronnej, które będą mitygować wzrost 

płac w relacji do wydajności pracy.  

Po wejściu do obszaru euro polityka pieniężna
 
będzie domeną Europejskiego 

Banku Centralnego i ciężar dostosowań krajowej polityki gospodarczej przesunie 

się na instrumenty polityki fiskalnej. Biorąc pod uwagę, że jej zacieśnienie jest 

politycznie zawsze trudne, tym większe wyzwania stają przed polityką 

gospodarczą rządu skierowaną na aktywne środki przeciwdziałania 

strukturalnym źródłom inflacji i na aktywne wykorzystanie porozumień 

trójstronnych jeszcze przed przystąpieniem do obszaru euro i później. 
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Czy z powyższych rozważań wynika, że najpierw należy zakończyć 

restrukturyzację gospodarki, w większym stopniu uwolnić ją od aktualnego 

uzależnienia od cenowych i podażowych szoków zewnętrznych, i dopiero wtedy 

ubiegać się o wejście do obszaru euro? Bynajmniej, tym bardziej, że każda data 

uznania procesu konwergencji realnej za zakończony będzie z natury w jakimś 

stopniu arbitralna. Ale samo pytanie wymaga rozstrzygnięcia o priorytetach 

polityki gospodarczej najważniejszych dla zakończenia tego procesu. Moim 

zdaniem są dwa takie obszary priorytetowe. Pierwszym jest zbliżenie 

współczynnika aktywności zawodowej w Polsce do średniej krajów EU. To 

bowiem będzie przesądzało o zmianie charakteru wydatków publicznych w 

kierunku wspierania rozwoju społeczno gospodarczego i tworzenia koniecznej do 

tego infrastruktury edukacyjnej, naukowej i innej, związanej z rozwojem 

zasobów ludzkich i rozwojem człowieka, a zarazem to dopiero stworzy 

przestrzeń dla zacieśniania polityki fiskalnej w okresach, kiedy będzie to 

konieczne. Drugim są wspomniane wyżej działania zmierzające do zwiększenia 

odporności polskiej gospodarki na zewnętrzne szoki cenowe i podaży surowców 

energetycznych i artykułów rolnych. 

Czy zatem przed przystąpieniem do strefy euro powinniśmy czekać aż do 

szczęśliwego zrealizowania obu tych priorytetów polityki gospodarczej? Także w 

tym przypadku odpowiedź nie jest kategoryczna. Myślę, że wystarczy takie ich 

zaawansowanie, iż dalszy trend zmian nie będzie podlegał wątpliwości. 

Wystarczy, że – powiedzmy – po zwiększeniu współczynnika aktywności 

zawodowej na dwa lata przed aplikacją o 1 punkt procentowy, rok później o 

kolejny punkt, a w roku aplikacji oczekiwań jego zwiększenia o następny punkt, 

utrwali się przekonania co do kierunku realizowanych zmian i wiarygodność ich 

realizacji. To samo dotyczy wspomnianego wyżej drugiego priorytetu.  

Pytanie o termin przystąpienia Polski do strefy euro po sprostaniu tak formalnym 

wymogom konwersji nominalnej, jak i konwersji realnej, nie zawsze bierze pod 

uwagę to, że decyzja w tej sprawie nie zależy tylko od Polski, że naszą gotowość 

do przystąpienia będzie oceniała także Komisja Europejska i obecni członkowie 

obszaru euro. Z tego punktu widzenia nie powinno dziwić, że wysocy urzędnicy 

Komisji Europejskiej przestrzegają przed pochopnymi decyzjami w sprawie 

terminu przystąpienia do UGW. Odmowa rozpoczęcia procedury ERM 2 dla 

Litwy wskutek zupełnie marginalnego niewypełnienia przez nią kryterium 

inflacyjnego w 2007 r., w obliczu aktualnych problemów makroekonomicznych 
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tego kraju, jest uważana przez Komisję za jasny sygnał ostrzegawczy przed 

kłopotami, na które jej przedwczesne przyjęcie naraziłoby także samą UGW.
4
 Z 

drugiej strony przykład Słowacji jest zachęcający: można spełnić wymogi 

formalne konwersji i mieć nie zakończoną konwersję realną, a mimo to być 

przyjętym do tej strefy. Ale wtedy determinacja w realizacji polityki 

konwergencji realnej oraz stopień zaawansowania tego procesu nie mogą budzić 

wątpliwości ze strony Unii Europejskiej, a nie bez znaczenia jest także rozpiętość 

między poziomem dochodu na jednego mieszkańca w kraju aplikującym i 

przeciętnie w UE. 
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This short paper reviews the recent literature linking monetary union, 

international trade, and business cycle synchronization. I survey the literature 

using the quantitative technique of meta-analysis, which allows me to estimate 
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the effects of EMU taking into account the entire extant literature. Twenty-six 

recent studies have investigated the effect of currency union on trade, using 

actual European data of relevance. Taking all these studies into account, EMU 

has raised trade inside the Eurozone by at least 8% and perhaps 23%. Twenty 

different studies have estimated the effect of trade on the synchronization of 

business cycles. Aggregating across these estimates, an increase of bilateral trade 

between two countries raises the synchronization of their business cycles by an 

economically and statistically significant effect. I estimate that a one percent 

increase in bilateral trade increases the correlation coefficient of detrended output 

by .02. Taken together, the estimates suggest that EMU has created a virtuous 

circle; by increasing trade and the synchronization of business cycles, EMU 

reduces the need for national monetary policy. Poland‘s trade is an important part 

of the Polish economy and is already focused on EMU members; Poland‘s 

business cycle also seems to be positively synchronized with the Eurozone. Thus, 

these arguments provide a positive argument in favor of Polish entry into EMU. 

 

INTRODUCTION 

 

This short paper summarizes two recent empirical literatures. The first estimates 

the effect of the European Monetary Union (EMU) on trade; the second estimates 

the effect of trade on the cross-country synchronization of business cycles. Meta-

analysis is used to provide a quantitative summary of both literatures. 

These literatures deal with important questions that are inter-related. Any 

reduction of the transactions costs associated with trade inside the Eurozone by 

EMU is of general interest.  Indeed, one of the few undisputed benefits of EMU 

is its trade-promoting effect, so quantifying its size is an important exercise. The 

second linkage is also of interest. If increased trade raises the coherence of 

business cycles across countries, it thereby reduces the need for a national 

monetary policy. If both links work in practice, then a currency union like EMU 

which does not look like an optimal currency area ex ante may become one ex 

post. This can occur if the trade increase stemming from currency union actually 

makes the currency union optimal, by reducing or eliminating the need for a 

national monetary policy to reduce idiosyncratic business cycles. Frankel and 

Rose (1997, 1998) lay out the argument in detail. Clearly, this argument is of 
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special interest for European countries contemplating entry into EMU, such as 

Poland. If both linkages are empirically relevant in practice, they jointly 

constitute one powerful argument in favor of entry into monetary union. 

 

A BRIEF HISTORY OF THE LITERATURE 

 

In the summer of 1999, I began to circulate a paper that estimated the effect of 

currency union on trade; Economic Policy subsequently published this paper in 

2000. This paper exploited a panel of cross-country data covering bilateral trade 

between a large number of countries. Since most of the variation was across pairs 

of countries rather than time, I used a conventional ―gravity‖ model of trade to 

account for factors that drive trade (other than monetary arrangements). This 

equation has now become the standard vehicle for the literature, and takes the 

form: 

 

ln(Tijt) = β1lnDij + β2ln(YiYj)t + kβkZijt + tδtTt + CUijt + uijt,  (1) 

  

where: Tijt denotes trade between countries i and j at time t, {β}is a set of 

nuisance coefficients, Dij denotes the distance between i and j, Y denotes real 

GDP, Z denotes other controls for bilateral trade, CUijt is a dummy variable that 

is one if countries i and j are in a currency union at t and zero otherwise, and u is 

a well-behaved disturbance term. The coefficient of interest is , which represents 

the partial effect of currency union on trade, ceteris paribus. 

The surprising and interesting finding was that currency union seemed to have a 

strong and robust effect on trade. Even using the standard linear gravity model 

that accounts for most variation in trade patterns, my point estimate was that the 

coefficient for a currency union dummy variable (which is unity when a pair of 

countries share a common currency and zero otherwise) has a point estimate of 

around =1.21. This implies that members of currency unions traded over three 

times as much as otherwise similar pairs of countries ceteris paribus, since 

exp(1.21)>3. While there was no benchmark from the literature, this estimate 

seemed implausibly large to me (and others). Almost all the subsequent research 
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in this area has been motivated by the belief that currency union cannot 

reasonably be expected to triple trade. I provided a meta-analysis of the work as 

it existed in March 2004 in my 2005 paper with Stanley.  

One of the problems with almost all the work that Stanley and I surveyed was 

that it estimated the effect of currency unions on trade using monetary unions 

that preceded EMU. This choice was made of necessity; since the euro only 

started to circulate in 2002, there was essentially no European data of relevance 

available. However, the currency unions that existed before the Eurozone 

involved countries that were either small or poor (or both). Clearly the relevance 

of such currency unions for EMU was unknown. 

Some four years have now passed since I finished my 2005 survey (with 

Stanley), and much work has been done. I am now aware of 26 studies that 

estimate the currency union effect on trade – γ in equation (1) above – using 

actual data from EMU, and it seems appropriate to see what these studies say, 

taken as a whole. 

 

META-ANALYSIS: THE EFFECT OF CURRENCY UNION ON TRADE 

 

Meta-analysis is a set of quantitative techniques for evaluating and combining 

empirical results from different studies. Essentially one treats different point 

estimates of a given coefficient as individual observations. One can then use this 

vector of estimates to: estimate the underlying coefficient of interest, test the 

hypothesis that the coefficient is zero, and link the estimates to features of the 

underlying studies. Since there are currently a number of studies that have 

provided estimates of , the effect of currency union on trade, meta-analysis 

seems an appropriate way to summarize the current state of the literature. Stanley 

(2001) provides an excellent recent review and further references. 

One begins meta-analysis by collecting as many estimates of a common effect as 

possible. To my knowledge, there are twenty-six papers that provide estimates of 

the effect of currency union on bilateral trade ( ) using data of relevance, i.e., 

post-2001 European observations. These articles are tabulated in Table 1 (I note 

parenthetically that I am a co-author of none.) I also present the studies‘ preferred 

estimates of γ, along with appropriate standard errors.  In each case, I present the 
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estimate of  that seems to be most preferred or representative (if a preferred 

estimate is not available) by the author(s) of the study. While I have strong views 

about the value of some of these estimates (or lack thereof), I weigh each 

estimate equally, simply because there is no easily defensible alternative 

weighting scheme. 

The most basic piece of meta-analysis is a test of the null hypothesis =0 when 

the twenty-six point estimates (and their standard errors) are pooled across 

studies. This classic test is due originally to Fisher (1932) and uses the p-values 

from each of the (26) underlying  estimates. Under the null hypothesis that each 

of the p-values is independently and randomly drawn from a normal [0, 1] 

distribution, minus twice the sum of the logs of the p-values is drawn from a chi-

square. The hypothesis can be rejected at any standard significance level, since 

under the null hypothesis the test-statistic of 785 is drawn from chi-squared (52).
2
 

I tabulate meta-estimates of the currency effect on trade in Table 2. I provide 

both ―fixed effect‖ and ―random effect‖ meta-estimates that are common in the 

area. The former are based on the assumption that a single fixed effect underlies 

every study, so that, in principle, if every study were infinitely large, every study 

would yield an identical result. This is the same as assuming there is no 

heterogeneity across studies. By way of contrast, the random effects estimator 

assumes that the studies are estimating different treatment effects, drawn from a 

distribution whose mean is of interest.
3
 

Manifestly, there is considerable heterogeneity; the fixed and random effect 

estimators are not similar in magnitude. However, both estimates are both 

economically substantial; the smaller fixed effect estimate of  indicate that 

currency union raises trade by about 8% (as ln(.08)-1=.08), while the random 

effect estimate indicates that the effect is more like 23%. 

There is little indication that any single study is especially influential in driving 

these results. If the studies are omitted from the meta-analysis one by one, one 

finds the (fixed-effect) point estimates for  tabulated in Table 3, along with a 

95% confidence interval. 

                                                                                                                                    

2  Edgington’s small sample correction leads to the same conclusion. 

3  http://www.cochrane-net.org/openlearning/HTML/mod13.htm. To elaborate: the fixed effect assumption is that 

differences across studies are only due to within-study variation. By way of contrast, random effects models consider both 

between-study and within-study variability and assume that the studies are a random sample from the universe of all 

possible studies. 
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It seems that EMU has had a measurable effect already on trade. In the spirit of 

trying to stay modest, the few years since EMU began have already seen trade 

rise within the Eurozone by at least 8%. Since EMU is a relatively young 

institution, it seems likely (though uncertain) that this effect will grow with time.  

I also note that this conclusion is consistent with writers who have surveyed the 

literature in a more qualitative fashion. The best known of these is Baldwin 

(2006), who writes ―The bottom line of this literature is that the euro probably 

did boost intra-Eurozone trade by something like five to ten percent on average, 

although the estimates size of this effect is likely to change as new years of data 

emerge.‖ Similarly, Frankel (2008) writes ―If one estimates the effects of the 

euro versus other monetary unions in a large sample that includes all countries 

and all years, thereby bringing to bear as much information as possible on 

questions such as the proper coefficients on common border and common 

language in a gravity model, then the effect of the euro in the first eight years is 

seen to be large, and comparable with the effect of the other non-euro monetary 

unions.‖ 

 

INCREASED TRADE ENHANCES BUSINESS CYCLE 
SYNCHRONIZATION 

 

I now turn to the link between international trade and business cycle 

synchronization. It is now standard to estimate this relationship using the 

following equation: 

 

BCSijt =  + *ln(tradeijt) + controls + ijt     (2) 

 

where BCS a measure of business cycle synchronization between countries i and 

j during time period t. Countries might choose their monetary regime, such as a 

fixed exchange rate, to both simultaneously enhance trade and affects BCS, so β 

is often estimated with instrumental variables. 

Frankel and Rose (1997, 1998) show that theoretically β is ambiguously signed; 

it depends on what kind of trade is spurred by integration, and what sorts of 

shocks hit the economy. However, if β is positive, then currency unions may 
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endogenously become optimal. In particular, if currency raises trade 

significantly, then by indirectly raising BCS it reduces the need for a national 

monetary policy to offset idiosyncratic domestic shocks, thus making the 

currency union sustainable. 

The chief measurement issue is determining an empirical analogue for business 

cycle synchronization (BCS). This is typically (though not always) measured as a 

correlation coefficient that is estimated between detrended levels of activity for 

countries i and j, over some reasonable period of time.
4
 Since EMU has only 

existed for a short period of time, no study, to the best of my knowledge, creates 

BCS measures using only post-EMU data. 

The coefficient of interest is β, which measures the effect of trade on BCS.  This 

has been estimated by twenty different studies. These studies, along with their 

estimates of β (and its standard error) are tabulated in Table 4. While twenty 

studies are not enough to give one a truly large sample, it still seems worthwhile 

to use meta-analysis to aggregate their estimates quantitatively. 

The hypothesis that β is statistically insignificantly different from zero is grossly 

rejected; under the null hypothesis of no effect, the test-statistic of 277 is drawn 

from chi-squared (40).
5 

 The meta-estimates of the effect of trade on BCS are 

presented in Table 5. As with the effect of currency union on trade, there is 

considerable heterogeneity and the fixed and random effect estimators are not 

close. I continue to be conservative, and focus on the lower, fixed-effect, estimate 

of β≈.02. While this is considerably lower than I estimated in my 1998 paper 

with Frankel, it is still economically significant. If EMU has thus been associated 

with a trade increase of say 8% and each 1% increase in bilateral trade leads to an 

average increase in BCS of .02, then EMU leads to an increase in the correlation 

coefficient of detrended outputs of (.02*8=) .16. Since the sample average of 

BCS is around .22, this represents an economically relevant increase in the 

synchronization of business cycles across the members of EMU. While this 

reduction in idiosyncratic national business cycles is substantial, whether it is 

enough to obviate the need for a national monetary policy is, of course, a 

different question. 

                                                                                                                                    

4  Different measures of real activity are available (real GDP; the unemployment rate; industrial production…), as are 

detrending techniques (HP-filtering; Baxter-King filtering; first-differencing; linear detrending…).  These do not seem to 

have an appreciable difference on the results in practice. 

5  Again, Edgington’s technique changes nothing. 
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WHAT DOES THIS MEAN FOR POLAND? 

 

Poland is already a relatively open economy. The CIA‘s World Factbook gives 

the ratio of Polish trade (exports plus imports) to GDP in 2007 to be 73%.
6
 

Further, this trade is already focused on the Eurozone; some 54% of Poland‘s 

trade is with the fifteen current EMU members.
7
 If Poland‘s trade with the 

Eurozone rose by 8% because of EMU accession, that would amount to a growth 

of trade of over (.08 x .54 x .73 ≈) 3% of Poland‘s GDP. 

But this figure would be misleadingly low, for two reasons. First, trade is 

growing quickly relative to output for Poland; the ratio has almost doubled over 

the last two decades from a ratio of just 29% during the dark days of 1989.
8
 As 

Poland continues to be integrated into the global economy, there is every reason 

to expect its openness to rise further. Second, EMU is likely to continue to 

expand, and much of this growth will involve the accession of Poland‘s trading 

partners in the Baltics and Central Europe. Judging by current trade patterns, 

continued growth in EMU could easily boost the share of trade conducted with 

Euroland to 70% of all Polish trade. Thus the direct boost to trade that Poland can 

plausibly expect from joining EMU can be expected to be non-trivial, measured 

relative to output. 

What of the synchronization between Poland‘s business cycle and that of the 

Eurozone?  EMU has only been in existence since 1999, and Poland is a country 

very much still in the process of economic transformation; thus it is difficult to be 

precise on this issue. However, the evidence we have makes it clear that the 

Polish business cycle moves in tandem with that of EMU. 

It is difficult to measure the Polish business cycle through movements in the 

labor market, because of the enormous impact of economic transition. This is 

made clear in Figure 1, which plots Polish unemployment over time since the 

start of EMU in 1999.
9
 Polish unemployment has risen tremendously during 

                                                                                                                                    

6 The CIA records 2007 Polish exports of $144.6 billion, imports of $160.2 billion and nominal GDP at the official 

exchange rate of $420.3 billion; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html#Econ. The 

World Bank’s World Development Indicators gives a consistent picture; the most recent annual figure is for 2006 when 

merchandise trade amounted to 70% of GDP. 

7 I use 2007 bilateral trade data taken from the IMF’s Direction of Trade Statistics and include all fifteen current members 

of the EMU. 

8 For the decade from 1989 through 1998, trade averaged just 40% of output for Poland, according to WDI data. 

9 I use the standardized OECD unemployment rate for all persons, SA. 
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recent years to levels of over 20%, while comparable data for the Eurozone show 

much more moderate and cyclic fluctuations.   

Aggregate real output seems a much more natural place to look to measure Polish 

business cycles. However, one then has to deal with the tremendous trend growth 

in Polish GDP, clearly visible in Figure 2.
10

 There is no single widely-accepted 

way to detrend output for a country in transition like Poland.  Accordingly, I 

detrend real GDP for both EMU and Poland in three different ways. In Figure 3 I 

plot output for Poland and EMU de-trended by taking growth rates for each 

economy. Figure 4 is a comparable plot that de-trends each series by taking out 

the effects of a linear time-trend; Figure 5 is the analogue that uses output de-

trended via the Hodrick-Prescott technique. It turns out that the exact method of 

de-trending output makes little difference; Poland and EMU have business cycles 

that are already moderately synchronized. The correlation coefficient (measured 

over time between the two de-trended output series) varies from .48 to .58, 

indicating a relatively high degree of business cycle synchronization.
11

 If an 

expansion in Poland‘s trade with EMU raises this degree of BCS further, it will 

raise an already high number. 

Poland already has an economy that trades intensely and moves cyclically with 

that of the Eurozone. The literature I have reviewed above suggests that both 

features are likely to grow with Polish accession to EMU. On the basis of these 

critical features, Poland seems like a good candidate for entry into European 

monetary union. 

 
SUMMARY AND CONCLUSION 

 

The primary objective of this paper was to provide a brief quantitative survey of 

two related literatures. The effect of EMU on trade has now been examined by 

some 26 studies; I use meta-analysis to aggregate these together. If one weighs 

each of the studies equally, the literature has not yet come to a consensual view 

concerning the effect of EMU; a conservative estimate is that EMU has already 

lead to an increase in trade of some 8%, but a more substantive effect of 23% is 

                                                                                                                                    

10 I use OECD data on real GDP. 

11 This degree of BCS is broadly comparable to that of existing members of EMU. By way of comparison, the average 

correlation coefficient for detrended output for two randomly chosen countries would be between .1 and .25, depending 

somewhat on the exact de-trending procedure. 



XI ANDREW K. ROSE 

 288 

also plausible. The hypothesis that EMU has had no effect at all on trade can be 

easily rejected by the literature taken as a whole.   

The second issue of interest is the effect of international trade on business cycle 

synchronization (BCS); I also ask what can be learned from the twenty papers 

that estimate this relationship. The meta-estimates here are also heterogeneous, 

though again the idea that trade has no effect on BCS seems grossly inconsistent 

with the data. A conservative estimate is that each 1% increase in trade between a 

pair of countries seems to raise the correlation coefficient for their detrended 

outputs by around .02.   

EMU thus seems to have had a combination of two effects: the direct 

consequence of increased trade, and an indirect benefit through the effect of this 

trade expansion on business cycle synchronization. This means that EMU may 

have created a virtuous circle that might make currency union closer to being 

sustainable. Whether the effect is big enough to make Europe an optimal 

currency area remains to be seen. A modern currency union between large rich 

countries like EMU has no historical precedent, and too little time has passed 

since the introduction of the euro for the trade and BCS effects to be clearly 

estimated. Still, the existence of both of these effects clearly bolsters the case for 

entry into EMU by outsiders such as Poland. Poland is in an especially good 

situation to benefit from EMU since it already trades so much with EMU and has 

a business cycle that moves closely with that of the Eurozone. 

I close with a caveat. EMU has had and is having an enormous number of 

economic consequences, and I have ignored almost all of them in this brief paper. 

Countries choosing whether or not to enter (or stay in) EMU have to consider its 

effect on the efficiency of capital and labor markets, the quality of monetary 

policy inside EMU, risk-sharing, and so forth. The non-economic issues 

associated with sovereignty and political influence within the EMU may be of 

equal or greater importance. Still, the two literatures I have surveyed provide 

some grounds for an optimistic, though early, view of EMU and Polish entry into 

the Eurozone. 
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Table 1: Recent Studies of Currency Union and Trade 
 

   Gamma SE 

1 Bun and Klaassen 2002 0.33 0.1 

2 de Souza 2002 0.17 0.24 

3 de Nardis and Vicarelli 2003 0.061 0.027 

4 Cabasson 2003 0.63 0.24 

5 Micco, Stein, Ordonez 2004 0.089 0.025 

6 Barr, Breedon and Miles 2004 0.25 0.033 

7 Baldwin and Taglioni 2004 0.034 0.015315 

8 Faruqee 2004 0.082 0.018 

9 de Nardis and Vicarelli 2004 0.093 0.039 

10 Clark, Tamirisa, and Wei 2004 0.22 0.38 

11 Baldwin, Skudelny, and Taglioni 2005 0.72 0.06 

12 Yamarik and Ghosh 2005 1.8285 0.30475 

13 Adam and Cobham 2005 1.029 0.039486 

14 Baxter and Koupritsas 2006 0.47 0.22 

15 Flam and Nordstrom 2006b 0.139 0.02 

16 Berger and Nitsch 2006 -0.001 0.036 

17 

Gomes, Graham, Helliwell, Kano, 

Murray and Schembri 2006 0.069 0.011 

18 Baldwin and Taglioni 2006 -0.02 0.03 

19 Baldwin and Di Nino 2006 0.035 0.01 

20 Flam and Nordstrom 2006a 0.232 0.024 

21 Tenreyro and Barro 2007 1.899 0.351 

22 Bun and Klaassen 2007 0.032 0.016 

23 de Nardis, De Santis and Vicarelli 2007 0.04 0.01278 

24 Brouwer, Paap, and Viaene 2007 0.067 0.025769 

25 Flam and Nordstrom 2007 0.248 0.046 

26 de Nardis, De Santis and Vicarelli 2008 0.09 0.033962 

 
 

 

Table 2: Meta-Analysis of Impact of Currency Union on Trade 
 

Estimation 

Technique 

Pooled Estimate 

of  

Lower Bound 

of 95% 

Upper Bound 

of 95% 

Fixed .08 .07 .09 

Random .21 .15 .27 
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Table 3: Checking for Influential Studies in the Meta-Estimate of γ 

 

 Study Omitted Gamma 

Lower 

Bound 

of 95% 

Upper 

Bound 

of 95% 

1 Bun and Klaassen .08 .07 .09 

2 de Souza .08 .07 .09 

3 de Nardis and Vicarelli .08 .07 .09 

4 Cabasson .08 .07 .09 

5 Micco, Stein, Ordonez .08 .07 .09 

6 Barr, Breedon and Miles .08 .07 .09 

7 Baldwin and Taglioni .09 .08 .10 

8 Faruqee .08 .07 .09 

9 de Nardis and Vicarelli .08 .07 .09 

10 Clark, Tamirisa, and Wei .08 .07 .09 

11 Baldwin, Skudelny, and Taglioni .08 .07 .09 

12 Yamarik and Ghosh .08 .07 .09 

13 Adam and Cobham .07 .06 .08 

14 Baxter and Koupritsas .08 .07 .09 

15 Flam and Nordstrom .08 .07 .09 

16 Berger and Nitsch .08 .08 .09 

17 Gomes, et al .09 .08 .10 

18 Baldwin and Taglioni .09 .08 .09 

19 Baldwin and Di Nino .10 .09 .10 

20 Flam and Nordstrom .08 .07 .09 

21 Tenreyro and Barro .08 .07 .09 

22 Bun and Klaassen .09 .08 .10 

23 de Nardis, De Santis and Vicarelli .09 .08 .10 

24 Brouwer, Paap, and Viaene .08 .07 .09 

25 Flam and Nordstrom .08 .07 .09 

26 de Nardis, De Santis and Vicarelli .08 .07 .09 
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Table 4: Recent Studies of Trade and Business Cycle 
Synchronization 

 

   Beta SE 

1 Baxter and Kouparitsas 2005 0.134 0.032 

2 Bower and Guillenmineau 2006 0.02055 0.00528 

3 Calder 2007 0.013 0.004 

4 Calderon Chong and Stein 2007 0.015 0.003055 

5 Choe  2001 0.027 0.008333 

6 Clark and van Wincoop 2001 0.09 0.03 

7 Crosby 2003 0.048 0.063 

8 Fidrmuc  2004 0.021 0.044872 

9 Fiess  2007 0.123 0.062 

10 Frankel and Rose 1998 0.086 0.015 

11 Gruben, Koo and Mills 2002 0.059 0.017206 

12 Imbs  2003 0.03089 0.020058 

13 Imbs  2004 0.074 0.022289 

14 Inklaar, Jong-a-Pin and de Haan 2005 0.115 0.041071 

15 Kose and Yi 2005 0.091 0.022 

16 Kose, Prasad and Terrones 2003 0.0107 0.0045 

17 Kumakura 2006 0.0575 0.0354 

18 Kumakura  2007 0.05555 0.01232 

19 Otto, Voss and Willard 2001 0.0461 0.090999 

20 Shin and Wang 2004 0.07665 0.07665 

 
 

 

Table 5: Meta-Analysis of Impact of Trade on Business Cycle 
Synchronization 
 

Estimation 

Technique 

Pooled Estimate 

of  

Lower Bound 

of 95% 

Upper Bound 

of 95% 

Fixed .020 .016 .023 

Random .043 .031 .054 
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Unemployment Rates, OECD
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Real GDP Growth Rates, OECD
Correlation=.52
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HP-Detrended Log Real GDP, OECD
Correlation=.58
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Ekspert Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zajmujący się 

tematyką gospodarek wschodzących. Od lutego 2005 r. szef regionalnego biura 

MFW w Warszawie odpowiedzialnego za Europę Środkową oraz Litwę, Łotwę i 

Estonię. Z MFW związany od 1993 r. W trakcie pierwszych trzech lat pracy w 

MFW pracował w departamencie zajmującym się Rosją, Gruzją oraz 

Azerbejdżanem. Następnie reprezentował MFW w Uzbekistanie. Wcześniej był 

wykładowcą akademickim związanym z uniwersytetem w niemieckim 

Regensburg. Na tym uniwersytecie obronił pracę doktorską. Jest autorem wielu 

artykułów i badań na temat gospodarek wschodzących, publikowanych zarówno 

na łamach opracowań MFW, jak i innych prestiżowych journali m.in. „European 

Economic Review‖, „Journal of Institutional and Theoretical Economics‖. 

 

SLOVAKIA’S PATH TO EURO ADOPTION—A BLUEPRINT FOR 
POLAND? 

 

The Polish government plans to publish by the end of this month its strategy for 

adopting the euro in 2012. As the policymakers think through the issues that 

Poland will face on its path to the euro, it is useful to take a look at the 

experience of  our southern neighbor Slovakia, which is set to join the eurozone 

on January 1, 2009. 

Of recent eurozone entrants, Slovakia is clearly the most relevant precedent for 

Poland. It shares many of its characteristics in terms of geography and initial 

degree of income convergence with the old EU member states. Importantly, 
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Slovakia had been operating an inflation targeting monetary regime before it 

entered the exchange rate mechanism (ERM2)—the two-year period before euro 

adoption when the exchange rate may only fluctuate within a narrow band. This 

is similar to Poland but unlike the other three recent euro adoption cases 

(Slovenia, Malta, Cyprus) where exchange rates were tightly controlled before 

and during ERM2.  

Slovakia‘s economic performance in the run-up to euro adoption is widely 

considered a success. Not only did the country comfortably meet the Maastricht 

criteria, it managed to grow rapidly during this time while keeping inflation in 

check. Political tensions around the change in government in 2006 and sporadic 

shifts in emerging market sentiment led to some exchange rate volatility, but the 

intervention band under ERM2 truly tested only briefly, when the new elected 

prime minister briefly questioned the euro adoption target date. The fiscal deficit 

was reduced to below the limit of 3 percent of GDP, albeit not by a wide margin.  

Will Poland be able to repeat Slovakia‘s experience? Let‘s consider six factors 

that contributed to Slovakia‘s successful path toward euro adoption.  

First, euro adoption long enjoyed broad public support in Slovakia. Central Bank 

and Ministry of Finance devised a joint euro adoption strategy as early as July 

2003 - 6 ½ years before the targeted adoption rate - and collaborated closely 

throughout the process. The necessary legislative changes were implemented 

smoothly, no change in the constitution was necessary and there were no calls for 

a referendum.. Compared to Slovakia, political support for euro adoption in 

Poland looks more tenuous. Moreover, its timetable for completing the necessary 

preparatory steps is considerably shorter. 

Second, Slovakia implemented wide-ranging structural reforms before entering 

ERM2, actively supported by the IMF at the time. The share of the public sector 

in GDP was substantially reduced, the tax system was revamped (including its 

famous 19 - percent flat tax regime) and the labor market was liberalized. These 

reforms supported fiscal consolidation and, together with joining the EU, jump-

started a surge in FDI inflows, notably in the car and electronics industry. 

Importantly, they removed supply-side constraints to investment. The resulting 

strong productivity gains, especially in export-oriented sectors, allowed Slovakia 

to maintain competitiveness in the face of two substantial revaluations of the 

koruna. Compared with Slovakia, structural reforms in Poland have been more 
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modest to date, although some important measures (such as completing the 

government‘s privatization plans, removing red tape, a reduction in personal 

income taxes and tighter early retirement provisions) are now in the pipeline or 

have been recently completed. Nevertheless, as measured by the World Bank‘s 

―Doing Business‖ survey, Poland‘s business environment today is considerably 

weaker than Slovakia‘s in 2005. 

Third, wage growth in Slovakia remained relatively modest throughout its 

membership in ERM2; it never exceeded productivity growth and therefore 

contained underlying inflation pressures. This may be partly related to the labor 

market reforms earlier this decade and a high rate of unemployment in 2005. 

Also, Slovakia did not experience net emigration like other new member states. 

In contrast, labor market conditions have been much tighter in Poland, with wage 

growth exceeding productivity measures, at least until mid-2008. 

Fourth, the Slovak koruna was slightly below its equilibrium level in 2005, 

according to National Bank of Slovakia estimates. This provided a cushion to 

deal with the subsequent strong appreciation without undermining 

competitiveness. Following the recent sharp depreciation, the Polish zloty is now 

also believed to be on the weak side. 

Fifth, global inflation trends worked in Slovakia‘s favor. The era of ―great 

moderation‖, characterized by cheap imports from Asia, helped to bring down 

core inflation. While the recent commodity price boom partly fell into the 

Maastricht assessment period, it came too late to push inflation above the 

reference value. It is unclear if Poland will benefit from a similar constellation: 

inflation is now moderating along wit the global slowdown. This, however, may 

be a temporary phenomenon.  

Last but definitely not least, conditions on global financial markets are very 

different today than in 2005. Slovakia‘s time in ERM2 coincided with a period of 

record high global liquidity and positive sentiment towards emerging markets, 

especially the new EU member states. Strong capital inflows easily financed 

Slovakia‘s large current account deficit and supported the steep nominal 

appreciation of the koruna against the euro (21 percent from ERM2 entry in 

November 2005 until the terminal parity was fixed in July 2008). While not 

decisive, this made it easier to meet the Maastricht inflation criterion. Needless to 

say, the outlook for financial markets is now far more gloomy. Not only will 



XII CHRISTOPH ROSENBERG 

 301 

Poland be unable to count on sustained capital inflows, but will have to face 

conditions on money and foreign exchange markets that are extremely volatile.   

The main lesson for Poland from Slovakia‘s experience is that preparing for the 

euro means redoubling the reform effort. This is all the more important because 

the external circumstances in Poland today are more difficult than they were for 

Slovakia in 2005-2008. The structural and fiscal reform measures mentioned 

above, are a good first step to improve  Poland‘s prospects to not only meet the 

Maastricht fiscal criteria against the background of a slowing economy, but to 

also to remove bottlenecks to investment and ensure net capital inflows to sustain 

a widening current account deficit. Further labor market reforms are essential if 

wage growth is not to exceed productivity growth, a key element in Slovakia‘s 

success story.  

The Slovak experience has two lessons on when to enter ERM2. First, a broad 

consensus on the timing and modalities of euro adoption is a crucial precodition. 

The comprehensive euro adoption strategy, now under preparation in cooperation 

between Ministry of Finance and NBP is important in this regard. But support for 

euro adoption in 2012 has to reach beyond Swietokrzyska Street and result in a 

speedy resolution of potential constitutional obstacles. Entering ERM2 without 

such a consensus would be a mistake. Secondly, succesful ERM2 membership 

will need to rely on stable capital inflows. It may therefore be prudent to wait 

until conditions on financial markets have stabilized. The time can be used to 

push forward the above-mentioned structural and fiscal reforms, which in any 

event are necessary whether Poland enters into the euro zone in 2012 or not. 
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Niezależny konsultant ekonomiczny. Była szefową misji Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego (MFW) na Polskę. W 2005, MFW opublikował pod 

redakcją Pani Schadler opracowanie Adopting the Euro in Central and Eastern 

Europe. Challenges of the next step in European Integration, poświęcone 
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EURO ADOPTION IN CENTRAL EUROPE: A CASE FOR ACTION 
AND PRIORITIES FOR PREPARATION1 

 

15 October 2008 

 

Euro adoption in the eight Central and Eastern European countries (CECs) that 

joined the European Union in 2004 has been something of a slow-moving train. 

In contrast to the ambitious plans that most had upon accession to the EU, only 

two will have switched currencies by January 2009, three others have completed 

several years in ERM2, and the remaining three—the largest three—remain on 

the outside with varying plans for entry.  

                                                                                                                                    

1 This paper draws on work I did while I was Deputy Director of the European Department of the International Monetary 

Fund during 2000-07. I would like to thank my co-author on the ongoing work on sovereign bond spreads, Pipat 

Luengnaruemitchai, who also has left the IMF to join The Bank of New York Mellon. We are both grateful to Peter Pedroni of 

Williams College for invaluable advice on the econometric work on spreads. Related publications on the issues raised in the 

paper are listed on www.susanschadler.com  
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Reasons for the delays have come from both the supply and the demand side. The 

Maastricht Criteria—considered by many to be ill-suited to the rapidly 

converging economies of Central Europe—have been hard to meet. Indeed it is 

arguable that a country has to have a combination of absolutely first-rate 

macroeconomic policies and a strong dose of good luck to meet them, and only 

two have succeeded in the latter respect so far. But particularly in the countries 

that remain outside ERM2, the public‘s enthusiasm for euro adoption has been 

distinctly cool. At least in Poland, a popular view has been that euro adoption 

leads to price increases that leave pensioners and workers worse off. Without 

politicians committed to rousing popular support for euro adoption, the taste for 

getting policies right simply wasn‘t there.  This was in sharp contrast to the drive 

of many Western European governments before the establishment of the euro 

(recall the tax for Europe which the Italian government was able to impose with 

popular support to reach Maastricht fiscal targets). 

Yet many economists even before 2004 made a strong case for rapid adoption of 

the euro in Central and Eastern Europe. Among these was the IMF which, in its 

annual bilateral surveillance of countries throughout the region as well as in 

multilateral surveillance, pressed countries to move as rapidly as possible. In 

general, the IMF‘s view was that euro adoption would bring gains from increased 

trade, access to more foreign savings with less risk, less volatility from exchange 

rate shocks, and higher growth. Even accounting for costs in terms of losing the 

ability to set short-term interest rates and use the exchange rate or domestic 

interest rates as shock absorbers, adopting the euro looked likely to confer a 

substantial net benefit on the CECs. As such, moving sooner rather than later was 

advised. At the same time, markets even before 2004 appear to have been 

looking on eventual euro adoption in the CECs as reassuring.  

From the vantage point of Poland—one of the slow-movers on the euro adoption 

front—in late-2008, does all of this seem broadly still correct? The objective of 

this paper is three-fold: first, to revisit the case made for early euro adoption (in 

particular the case made by the IMF, which itself drew on many other analyses); 

second, to look at market behavior as euro adoption plans have been delayed in 

some countries and brought to completion in others; and third, to propose policy 

or institutional changes that are prerequisites for ensuring a successful life in the 

euro area.   
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I. THE CASE FOR RAPID EURO ADOPTION—2004 AND 
NOW 

 

My baseline here is the IMF study, first released at a conference the IMF held in 

Prague in February, 2004, which examined the long-term benefits and costs of 

euro adoption.
2
 The scorecard pointed quite forcefully to net benefits. Moreover, 

there seemed to be no evidence that delaying euro adoption would substantially 

reduce any costs or increase benefits, so moving ahead with some urgency 

seemed sensible.  

 
WHAT DO CECS STAND TO GAIN FROM EURO ADOPTION? 

 

The IMF study was in process just after Frankel and Rose ushered in the first 

gravity model estimates of the long-term (20 year) gains for trade creation and 

consequently for growth from joining a currency union. The original estimates 

were shockingly large and subsequent researchers have whittled them away quite 

substantially. But the basic direction of the influence and its significance seem to 

remain intact. Even in the scenario with the lowest effect of euro adoption (which 

coincidentally matches the actual short-term—first five years—experience of the 

euro area), gains in the level of GDP over 20 years were on average about 2 

percent.
3
 

These calculations do not identify the underlying causes of the gains for trade 

and income. But it is not likely that they stem from eliminating near-term 

exchange rate volatility alone. In fact, many studies point to rather limited (if 

any) effect of exchange rate volatility on trade volumes. Rather, it seems likely 

that the gains would reflect the removal of all future uncertainty about exchange 

rate changes and the consequent improvement in incentives for foreign direct 

investment; lower real interest rates; lower transactions costs; and, in the case of 

the euro area, an area-wide policy framework that probably imparts greater 

predictability of fiscal and monetary policy.  

                                                                                                                                    

2 Proceeding of the conference can be found in Schadler, 2005. The IMF study of euro adoption in Central Europe is 

presented in Schadler et al, 2005. 

3 For the gains to trade for the first five years of the euro zone, see Faruqee, 2004.  
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Perhaps an even more important benefit of early euro adoption for the CECs, 

already in 2004 but more so in 2008, would be the reduction or even elimination 

of risk stemming from widespread household and business borrowing in foreign 

currency. These positions in foreign currency pose a substantial risk of a wave of 

non-performing loans should the price of local currencies vis-à-vis currencies in 

which the loans are denominated fall sharply. Of course, to the extent that foreign 

currency loans are denominated in currencies other than the euro (in Poland, for 

example in Swiss francs), euro adoption would not eliminate exchange rate risk, 

though, to the extent that the Swiss franc and euro maintain a close relationship, 

risk would be contained.   

 
AT WHAT COSTS WOULD THESE GAINS BE REALIZED? 

 

Traditionally, costs of joining a currency union are measured in terms of added 

volatility of economic activity and/or prices when monetary policy cannot be 

tailored to domestic cyclical conditions. The gold standard for assessing these 

costs is a country‘s susceptibility and adaptability to shocks. On the first, the 

assessments in the 2004 study of correlations of demand and supply shocks with 

those in the euro area, correlations of measures of economic activity, and 

measures of intra industry trade between the CECs and the euro area all pointed 

toward similarities at least commensurate to those of the southern periphery of 

the euro area vis-à-vis the core. Subsequent data are likely to reveal even closer 

relationships.  

How much stock to put into these kinds of assessments of cyclical 

synchronization remains an open question for several reasons. First, it is quite 

likely that when countries join a currency union, the structure of their economies 

evolves in ways that make them more in sync cyclically. In other words, 

optimum currency area characteristics are dynamic, and examining history for 

clues about how appropriate euro area monetary policy will be in the future for 

new members may well miss the mark substantially.  

Second, and this brings us to the question of adaptability, even in the absence of 

strong optimum currency area characteristics, a country‘s ability to adapt to 

idiosyncratic shocks goes a long way toward making up for differences in 

cyclical behavior. Important considerations here are flexibility in labor and 
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product markets as well as the success in running a strongly countercyclical fiscal 

policy. Our broad findings in 2004 were that, though product market flexibility 

was quite difficult to measure, available measures of labor markets suggest 

reasonable flexibility by international standards. Of course, the history of low 

employment rates (particularly in Poland) speaks to the need to continue to look 

for ways to make wage costs more responsive to slack in the economy and to 

introduce better retraining programs for laid-off workers. But if anything in our 

appreciation of labor market flexibility has changed since 2004, it is certainly in 

the direction of greater labor market flexibility. Not only have domestic 

employment rates soared, but workers have increasingly shown their willingness 

to look for jobs in other countries when they cannot find work at home. In 

contrast, fiscal policy is clearly a weak link in the ability of CECs to adapt to 

shocks. Most countries have not been successful even in allowing automatic 

stabilizers to work, let alone carrying out discretionary counter cyclical policy. I 

will return to this subject later.  

A third reason not to take historical records on OCA characteristics too seriously 

is that susceptibility to asymmetric shocks may be dwarfed by more secular 

concerns. Now, with the benefit of hindsight, it is safe to say that more important 

than the question of whether euro area monetary policy is right from a cyclical 

standpoint is whether euro area monetary policy is right for a country undergoing 

rapid income convergence with Western Europe. Certainly, the experience of the 

currency boards in the Baltics is a cautionary tale of the risks of asset price 

bubbles in countries that bind their interest rates to those in the euro area. 

However, even here, it is important to bear in mind constraints on the ability to 

use monetary policy to slow rapid demand growth and exuberant speculation 

without serious adverse effects on competitiveness and development of the 

export sector—something that has come to be called the Tosovsky dilemma 

(Lipschitz, Lane and Mourmouras, 2005).  

But even accepting some measures of OCA characteristics, a fundamental 

problem with comparing potential costs of belonging to a currency union to 

potential benefits is that benefits are measured in terms of income levels and 

costs in terms of volatility—apples and oranges. A simple exercise we did with 

the IMF‘s Global Economic Model (GEM)—a dynamic general equilibrium 

model with micro foundations—concludes that for parameters calibrated on the 

Czech Republic, a move from inflation targeting to the euro area‘s monetary 
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policy would increase the standard deviation of the output gap and of inflation 

around their means from 1.9 to 2.1 percentage points and 1.7 to 1.8 percentage 

points respectively. This would seem to be a small cost to pay for even the lower 

bound increase (2 percent) in output over 20 years.  

Even this calculation assumes that the monetary policy followed outside of a 

currency union is indeed effective in reducing volatility stemming from shocks. 

Current global conditions bring this question into sharp relief. Specifically, in the 

event of a large symmetric or asymmetric shock, would domestic interest rate 

policy and in turn the exchange rate prove a useful adjustment mechanism? Much 

of course depends on the nature of the shock, and a taxonomy based on potential 

types of shocks would be far beyond the scope of this paper. But a key 

consideration for the CECs is whether, in the presence of large household and 

business foreign exchange exposures connected with borrowing in foreign 

currency, relying on (potentially large) exchange rate adjustments could have 

effects on balance sheets that would be more destabilizing than any benefits they 

would impart for reducing domestic demand and raising exports.  

 

II. MARKET BEHAVIOR PENDING EURO ADOPTION 

 

We read market views here through asset prices. Though different markets—

equities, currencies, bonds, credit default swaps—tell somewhat different stories, 

we focus here on external sovereign bond spreads which move similarly to CDS 

spreads. For CECs where these markets exist, the picture of the past five years 

was quite favorable (Figure 1, countries included are listed in Annex). 
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Figure 1. External Sovereign Bond Spreads, 2001-08 
(daily observations) 
 

  

2/ Excludes Estonia, Latvia, and Slovenia where markets are thin or non-existent. 

 

Spreads narrowed significantly for the CECs and especially for Romania and 

Bulgaria both in absolute terms and relative to other emerging markets during 

2001-2003. With markets showing a substantial preference among emerging 

markets for the CECs, spreads more or less leveled off during 2004 through 

early-2007 at some 150-200 bps below averages for other groups. The market 

turmoil starting in mid-2007 raised spreads in all emerging market groups, 

including in Central Europe. Still, CECs continued to enjoy generally lower 

spreads than other regional groups. 

What did change, however, is the market‘s differentiation among the CECs. 

Figure 1 already separated out Bulgaria and Romania, but Figure 2 goes further 

in separating out sovereign spreads since 2004 for each of the CECs for which 

data exist. The striking point in these data is the very tight range of spreads 

beginning in 2005 and extending through end-2007. By 2008, however, the 

market had started differentiating much more aggressively, sending spreads for 

Romania over 150 bps while leaving spreads for Czech Republic and Slovakia 

below 50 bps.   
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Figure 2 
 

  

 

But the fact that most CECs continue to enjoy an edge—in terms of lower bond 

spreads than other emerging markets—begs the question, ―Why, when many 

measures of fundamentals—large current account deficits, low holdings of 

official reserves, rapid increase in external indebtedness and in some cases high 

levels of net external debt—would raise red flags in other countries, do markets 

seem not to mind them in the CECs?‖ It would appear that markets see some 

strength not evident in conventional measures of vulnerabilities. Membership in 

the EU is an obvious differentiating factor here.   

To answer this question, I report on the results of a simple empirical exercise 

looking at the relationship between fundamentals and asset prices in order to 

determine whether the portion of spreads not explained by measurable 

fundamentals differs significantly between the six CECs included in the sample 

of 23 emerging markets and the other 19.
4
 A significant difference would suggest 

that markets view some unmeasurable attribute of these six countries as 

differentiating them from other emerging markets.  

The full exercise is explained in Luengnaruemitchai and Schadler, 2009 

(forthcoming). Following Kachiwase and Kodres, 2005 and IMF, 2006, we 

estimate a relationship between sovereign bond spreads for 22 emerging market 

countries and three indices of variables capturing aspects of fundamentals - 

                                                                                                                                    

4 Of those 25 countries listed in the annex, Argentina, Czech Republic and Romania are dropped as the sample is trimmed 

for countries  where cointegration tests indicated significant outliers. This led to deletion of Argentina, Czech Repubic, and 

Romania.    
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economic risks, financial risks and political risks.
5
 Each index is a composite of 

ratings created by the International Country Risk Guide (ICRG).
6
. Since the 

ICRG ratings are updated on a monthly basis, we average all of the variables to a 

monthly frequency. The sample period is January 1998-June 2008.  

We find significant relationships between the three ICRG indices and bond 

spreads (all measured as deviations from cross-country time period means), 

though, not surprisingly, the total variation explained is less than 50 percent. 

Using these results we take averages of the sum of country fixed effects and 

residuals for the five CECs and for the 17 other countries included in the sample. 

We then test the significance of the differences between the two averages. The 

difference is highly significant, leading us to reject the null hypothesis that the 

portion of the spread that is not explained by fundamentals is identical between 

the two groups.  

Figure 3 shows the fixed effects plus residuals (hereafter referred to as 

residuals)—the amount of the sovereign bond spread not explained by 

fundamentals—for each of the  regional groupings. The East Asian residuals vary 

more or less around zero; the residuals for Other Emerging Markets stay in 

positive territory prior to 2005 before falling to about zero; and Latin American 

spreads are broadly positive throughout the period. In stark contrast, average 

residuals for the CECs stay consistently negative. Among the individual CECs 

(results for which are shown in the annex), residuals were mostly negative, 

(though prior to 2004 positive episodes occurred in Bulgaria). In mid 2008, for 

the first time, Poland and Hungary saw residuals move into positive territory.  

 

 

 

                                                                                                                                    

5 Other similar exercises, Eichengreen and Mody, 1998, Kachiwase and Kodres, 2005  and IMF, 2006 also include variables 

capturing global financial conditions. However, following Pedroni, 2000 we estimate our model using deviations of each 

observation from time period means for the full 23 countries, and accordingly the global variables, which are identical for 

any one time period across the cross section, are subsumed in the constant.  

6 See http://www.icrgonline.com/page.aspx?page=icrgmethods for details on the methodology of the rating system. 

Political risk rating is a weighted average of ratings on government stability, socioeconomic conditions, investment profile, 

internal conflict, external conflict, corruption, military in politics, religious tensions, law and order, ethnic tensions, 

democracy accountability, and bureaucracy quality. Economic risk rating is a weighted average of points assigned to 

economic performances in terms of  GDP per capita, real GDP growth, annual inflation, budget balance, and current 

account balance. Financial risk rating includes ratings in terms of external debt (in percent of GDP), foreign debt service (in 

percent of exports), current account balance relative to exports, reserve cover ratio (in months of imports), and exchange 

rate stability. 
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Figure 3. Emerging Market Groups: Portion of Sovereign Bond 
Spreads Unexplained by Fundamentals, 2001-08 
 

(Group averages of differences between log of sovereign spreads and explanatory variables 

excluding country fixed effects) 
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Obviously since the influences causing this difference are not included in the 

regression, it is impossible to identify what they might be or even whether they 

are measurable. But an obvious candidate is an EU halo effect—some attribute of 

EU membership that differentiates the CECs from other emerging markets. 

Though we tried testing for breaks in the relationship of spreads to the 

fundamentals for the CECs—particularly at points when significant steps toward 

EU entry occurred—we found that time dummies for the CECs introduced at just 

about any point in the sample were significant. In other words, the influence 

differentiating the CECs from other emerging markets was present throughout 

our sample. Insofar as expectations of EU entry began well before actual 

accession, it is likely that in our post 1998 sample no clear breaking points 

occurred.  

Clearly, identifying the cause of the significantly more generous valuations of 

CEC sovereign debt than of other emerging market debt during much of the 

sample period will require more work in a more sophisticated framework than we 

have used. Nevertheless, we would put forward three main hypotheses all related 
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to spin-offs from EU membership: greater credibility of macroeconomic policies 

owing to the disciplining effect of the Stability and Growth Pact; the commitment 

of each country to euro adoption; and, less desirably, a possible market 

perception that the EU offers the CECs an implicit bail-out.  Even without an 

explanation of the market‘s favorable approach to the pricing of CEC debt, 

however, it would seem clear that CECs, particularly those that are currently 

seeing their relatively low market spreads widen, should attempt to lock in a 

possible EU halo effect with rapid euro adoption.  

 

III. PREPARING FOR SUCCESS IN THE EURO AREA 

 

With benefit-cost considerations and market behavior pointing to the urgency of 

euro adoption, countries need to consider strategies for moving ahead 

expeditiously. Two kinds of preparation loom large prior to euro adoption—the 

obvious, mandated one of meeting the Maastricht Criteria, and the less obvious, 

but ultimately extremely important one of ensuring that the economy has the 

institutions and flexibility to thrive in the euro area.  

The Maastricht Criteria have worthy objectives—to ensure the macroeconomic 

stability of euro area candidates. But they were better suited to filtering advanced 

EU members prior to the creation of the euro than to filtering new members. 

Specifically, the exchange rate stability/inflation criteria are too rigid, while the 

fiscal criteria are too weak. For a rapidly converging country with generally 

sound macroeconomic policies, meeting the exchange rate/inflation criteria 

simultaneously requires either a lucky break or a long delay until convergence is 

largely complete. The fiscal criteria, on the other hand, establish ceilings on the 

deficit and debt that are too high for a rapidly converging economy—particularly 

ones where capital accounts are open, foreign savings are attracted to very high 

rates of return on investment, and private investment therefore substantially 

exceeds private savings.  

The combination of exchange rate stability and an inflation tests that are too rigid 

and fiscal tests that are too lenient, spell problems down the road unless countries 

themselves stick to a well-thought out domestic strategy in preparing for euro 

adoption. In designing this strategy five fundamental characteristics of the CECs 
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(and here I will focus principally on the three largest countries that also happen to 

have direct inflation targeting monetary frameworks) need to be on center stage.
7
  

 

   The CECs are capital-poor and labor - rich compared to the euro area. 

   Capital inflows are large, volatile, and virtually free of controls. 

   With flexible exchange rates and security—though entirely implicit—

from membership in the EU, CECs have not felt the need to undertake 

the massive reserve accumulation that occurred in many other fast-

growing emerging markets.  

    As a result, CECs have sustained large real appreciations and current 

account deficits (generally reflecting high private investment rates and 

low domestic savings rates). 

    Though much of the foreign financing is FDI, financial sectors, 

dominated by foreign banks have grown rapidly.  

 

These stylized facts suggest three critical requirements for success in the euro 

area: labor market institutions that encourage rapid absorption of domestic labor; 

a fiscal policy that both makes room for a large private investment-savings 

imbalance and is strongly counter-cyclical; and strong supervision and prudential 

controls of the financial sector.  

Turning first to labor market institutions. High responsiveness of wages to 

cyclical conditions is of course important for adjusting to asymmetric shocks in 

the absence of an independent monetary policy. But wage flexibility alone will 

not be sufficient for the CECs to succeed in the euro area. One important reason 

is that the sizable channels for labor mobility across borders in Europe mean that 

there will be lower bounds on the degree to which real wages can adjust without 

prompting significant outward labor migration. This means that other, non-wage 

labor market conditions—such as labor taxation including payroll taxes and 

regulations affecting the ease with which labor can be deployed in a flexible 

manner—will be critical to raising employment rates, as well as adjusting to 

asymmetric shocks without unduly stoking labor outflows.  

                                                                                                                                    

7 For a full discussion of these and other influences on growth in Central European countries see Schadler et al , 2006.  
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Putting in place mechanisms and institutions that guide and actively constrain 

fiscal policy to be strongly counter cyclical are critical to ensuring that fiscal 

policy takes on some of the role that an independent monetary policy would do. 

Moreover, secular considerations—the likelihood that private investment will be 

vibrant and private savings persistently low by emerging market standards, that 

potential growth rates will be extremely difficult to estimate, and that the 

population aging in the CECs over the next 40 years will put pressure on pension 

systems—also argue for countries to aim for balance or better in fiscal positions 

over cycles. To this end, it makes sense for governments to put in place fiscal 

rules that help constrain spending during cyclical upturns or long periods of rapid 

convergence. The most straightforward approach to a fiscal rule is typically an 

expenditure rule that limits the growth in nominal spending to a rather 

conservative estimate of trend income growth.  

A final area of key importance to success in the euro area is ensuring that the 

inevitable pressures leading to bank lending booms are curbed. Though the risks 

attached to rapid bank credit expansion should be substantially reduced once 

countries are in the euro area and low interest rates on euro bank lending end the 

incentives for bank lending in foreign currency, the continuing likelihood of 

overheating in an environment of low interest rates, and potentially large inflows 

of foreign capital will create substantial risks for the banking sector. So not only 

will the CECs need to be part of the global reconsideration of how to supervise 

and regulate their banks, but also domestic-only initiatives to rein in excessive 

bank credit growth are key. Countries should consider forms of dynamic 

provisioning to try to place special constraints on banks during cyclical booms 

and vice versa; they should reexamine prudential controls to ensure that they are 

adequate; and resolve developments coming to light on the condition and 

effectiveness of supervisors. 

 
WRAP-UP 

 

The scope for CECs to converge rapidly to EU income levels has never been 

better, yet also never subjected to global financial tensions on a par with those of 

the past year. The potential costs of delaying euro adoption will never be clearer. 

Early action will both hasten the gains from euro adoption at a time when 

cyclically flagging growth rates could most use it and eliminate financial market 
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risks stemming from possible large swings in exchange rates vis-à-vis the euro 

area.  

 
ANNEX 

Country Composition of Regional Groupings 
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Figure 4. CECs: Portion of Sovereign Bond Spreads Unexplained by 
Fundamentals 
 

(Differences between log of sovereign spreads and explanatory variables excluding country 

fixed effect) 
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1. INTRODUCTION 

 

Decades of political and economic integration led to the creation of the European 

Union (EU) in 1993
2
, which now consists of 27 Member States, after three 

                                                                                                                                    

1 I am grateful for the contributions of Daniel Palotai. 

2 The Treaty on European Union was signed on 7 February 1992 in Maastricht and entered into force on 1 November 1993. 
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further enlargement rounds. Monetary integration is an important part of this 

process and 16 EU Member States
3
 can now enjoy the benefits of using a 

common currency, the euro. Monetary integration serves one of the key goals of 

the EU: to promote balanced and sustainable economic and social progress. For 

the time being, eleven Member States are not fully participating in the monetary 

union, as they have not yet adopted the euro. However, with the exception of 

Denmark and the UK, which have opt-out clauses, these mostly central and 

eastern European (CEE) ―Member States with a derogation‖
4 

are expected to 

adopt the euro once they fulfil the legal and economic convergence criteria as 

stated in the Treaty.  

This paper summarises the key challenges along the road to further enlargement 

of Economic and the Monetary Union (EMU). The EU has a clear roadmap to 

euro adoption which is based on economic reasoning, in line with the provisions 

of the Treaty and supported by a broad political consensus. The rules for euro 

adoption are set in the Treaty. They ensure that Member States shall have 

achieved sustainable convergence with the euro area by the time they adopt the 

euro. The simple and transparent procedures the EU follows aim to ensure equal 

treatment of all Member States. 

Sustainable convergence is of paramount importance for full participation in 

EMU. The experience of Member States that have adopt the euro shows that 

inappropriate economic policies at the national level after the euro adoption 

result in mounting imbalances and/or poor macroeconomic performance. In 

addition, most CEE Member States started the catching-up process from lower 

initial (per capita) GDP levels than most current EMU countries. They are thus 

facing an additional big challenge along the road to euro adoption. 

Section 2 of this paper gives a general overview of the monetary integration 

process. It starts, in Section 2.1, with a brief overview of the history of EMU, 

putting it into a broader European integration perspective. This is followed, in 

Section 2.2, by the presentation of the ECB‘s approach towards the adoption of 

the euro. Section 2.3 elaborates on the characteristics of the CEE Member States 

currently still outside the euro area, while Section 2.4 contrasts these economies 

with two current EMU members which have also experienced a real convergence 

                                                                                                                                    

3 As of 1 January 2009 when Slovakia will adopt the euro. 

4 See Section 2.2 for a more detailed explanation about Member States with a derogation. These countries are Bulgaria, the 

Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania and Sweden. Denmark and the UK have a special opt-

out clause exempting them from the third stage of EMU, the adoption of the euro. 
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process in the recent past
5
. Section 3 enumerates the main challenges the CEE 

Member States face on the road to EMU, with a special focus on Poland. Section 

4 concludes. 

 
2. GENERAL OVERVIEW OF THE EMU ENLARGEMENT 

PROCESS 
2.1. HISTORICAL OVERVIEW 

 

The idea of an economic and monetary union in Europe emerged over 30 years 

ago and was mainly motivated by the desire for a stable macroeconomic 

environment supportive to economic growth.  

The Barre Plan (1969), following various previous proposals, marked the first 

milestone of European monetary integration, as the Commission of the European 

Communities officially recognised the need for ―fuller alignment of economic 

policies in the Community and for examination of the scope for intensifying 

monetary co-operation‖. Later, the Werner Report (1970) pointed out that 

―general economic disequilibrium in the member countries will have direct and 

rapid repercussions on the global evolution of the Community‖ and envisaged the 

creation of the European Monetary Union (EMU). Deferred as a result of various 

currency and balance of payments crises, oil price shocks and a global recession, 

the process of monetary integration in Europe gained pace again when the 

European Monetary System (EMS) was created in 1979. The EMS aimed to 

improve monetary policy coordination and nominal convergence, and to support 

the stability of exchange rates, a condition conducive to economic integration and 

growth. The EMS, which remained in place until the introduction of the euro in 

1999, provided some good examples of exchange rate tensions and crises 

resulting mostly from insufficient adaptation of domestic policies to the common 

framework, in particular regarding budgetary and wage policies. A number of 

countries thought that losses in competitiveness could only be counterbalanced 

by recurring devaluations. 

The broad-based political will supporting the monetary union across Europe as 

well as clear political leadership was ultimately reflected in the Maastricht Treaty 

(1992), which prepared the basis for the single currency. At the same time, 

                                                                                                                                    

5 Real convergence is defined here as the convergence of per capita income levels towards the level of the euro area. 
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monetary policy was assigned the objective of achieving and maintaining price 

stability, which is the best way in which monetary policy can foster economic 

welfare. 

Initially, 11 Member States of the European Union fulfilled the criteria laid down 

in the Treaty as preconditions for introducing the single currency. Since then 

five
6
 other Member States have achieved a sufficiently high degree of nominal 

convergence; thus, the number of countries participating in EMU increased to 16 

by 2009, after four enlargement rounds. At that time, 11 other Member States, at 

very different stages of economic convergence and integration, will still not be 

fully participating in the monetary union. For most of them
7
, euro adoption is not 

only in their own interest, but also an obligation they undertook upon joining the 

EU. 

 

2.2. PRECONDITIONS FOR EURO ADOPTION 

 

The approach of the European Central Bank towards euro area enlargement 

ensures that the criteria laid down in the Treaty are fulfilled, by following 

transparent procedures and a number of key principles which are supported by a 

broad political consensus. 

The first stage towards the adoption of the euro is that the country must enter the 

European Union, and thus must be willing to also share a common political 

destiny within the EU and give up its own currency. At the time of joining the 

EU, the country will have already undertaken several steps that are also 

prerequisites for full participation in the monetary union. This is ensured by the 

fulfilment of the Copenhagen criteria, which is required for EU membership.  

The Copenhagen criteria are a set of political and economic criteria. Political 

criteria ensure, inter alia, that new EU Member States have stable institutions 

guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and the protection of 

minorities, to enable the achievement of a smooth integration and a working 

society without major tensions within the Union. The country also needs to fulfil 

economic criteria. It needs to prove that its well-functioning market economy is 

                                                                                                                                    

6 Including Slovakia which will adopt the euro as of 1 January 2009. 

7 The nine non-euro area EU countries apart from Denmark and the United Kingdom, which have a special opt-out from 

participating in the third stage of EMU. 
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able to withstand competitive pressures and market forces, and thus its 

integration into the EU will foster its own real convergence process. At the same 

time, it must accept and adhere to the rulebook of the EU, the acquis 

communautaire.  

The second stage of the monetary integration process is the accession to EMU. A 

country that has joined the EU has the obligation to eventually join the euro area. 

Until then it is called a ―Member State with a derogation‖ in the field of the 

Economic and Monetary Union, and it is ―committed to striving to the eventual 

adoption of the euro upon fulfilment of the convergence criteria laid down in the 

Treaty‖(European Central Bank, 2003). This policy position of the Governing 

Council of the ECB, taken at the end of 2003 in relation to the then ―accession 

countries‖, is also shared by the ECOFIN Council
8
. It underlines the broader 

economic consensus in that the steps necessary for fulfilling the criteria for euro 

adoption contribute to overall macroeconomic stability, the maintenance of 

competitiveness and the ability to adjust to external shocks, all of which are 

crucial for the smooth functioning of the EMU. 

Upon accession to the EU, Member States should treat their economic policies, 

which become subject to coordination and surveillance at EU level, as a matter of 

common concern. Monetary policy is expected in each Member State to pursue 

price stability as the primary objective of pursuing price stability. Regarding 

exchange rate policy, the Treaty foresees that ―at some point after accession, new 

Member States will join the Exchange Rate Mechanism II (ERM II)‖(European 

Central Bank, 2003). 

The ultimate goal of the pre-EMU period for Member States with a derogation is 

that at the point of euro adoption, the new Member State will have already 

achieved a high degree of sustainable convergence which ensures a smooth 

integration into the monetary union. They should have established economic 

conditions that are conducive to the maintenance of price stability and the 

coherence of the euro area. As monetary policy decisions in the euro area are 

taken in the light of the economic conditions prevailing in the entire area, 

sustainable convergence is required to ensure that a country‘s economy is 

                                                                                                                                    

8 According to the Common Statement on Acceding Countries and ERM II adopted by the ECOFIN Council, the ECB 

President, the NCB Governors and the European Commissioners, in Athens on 5 April 2003: ―After accession, although not 

necessarily immediately, accession countries are expected to join ERM II.‖ 
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sufficiently prepared for the monetary union, where independent monetary policy 

is no longer available to correct for possible losses in competitiveness.  

Thus the last (at least) two years of the preparation period for euro adoption, the 

participation in the ERM II, should be seen as a ―training room‖ for the 

participation in the third stage of EMU, rather than a ―waiting room‖. During this 

period the Member States with a derogation should ideally demonstrate that they 

can maintain price stability, fiscal discipline and also competitiveness without 

major changes in the exchange rate. 

The evaluation of a Member State that would like to adopt the euro is based on 

the assessments by the European Commission and the European Central Bank, 

which they provide in their respective Convergence Reports. The assessment 

applies a clear-cut framework for analysis of the fulfilment of the economic and 

legal criteria as specified by the Maastricht Treaty. The economic criteria 

comprise developments in prices, fiscal balances and debt ratios, exchange rates 

and long-term interest rates. The ECB follows a number of general rules when 

applying the convergence criteria, in order to have a consistent, transparent and 

simple procedure which ensures equal treatment. The ECB interprets and applies 

the individual criteria in a strict manner, following precisely the definition of 

each criterion. All criteria are part of a coherent and integrated approach and 

therefore all criteria must be satisfied, without there being a hierarchy for them. 

All criteria must be met on the basis of actual and verified data. While the criteria 

are evaluated at a certain point only, they must show, as envisaged by the Treaty, 

that the process of convergence is a sustainable one. This is not the case if there 

is a clear indication that the convergence criteria would be met at a given point 

only. 

As mentioned earlier, fulfilling the convergence criteria in a sustainable manner 

is the only way for a Member State with a derogation to be able to smoothly 

integrate into the monetary union. A lack of sufficiently sustainable convergence 

carries the risk of disruption for the country itself or for other members of the 

euro area. 

This is also the reason why unilateral euroisation as a substitute for euro adoption 

would breach the principle of equal treatment and would not be compatible with 

the Treaty, as the ECOFIN Council stressed in a policy position in late 2000, to 

which the ECB fully subscribes. It could be detrimental for any Member State 
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with a derogation, as the convergence process would be ongoing without the 

existence of the exchange rate channel, leading potentially to permanently high 

inflation and severe losses in competitiveness. These arguments are of course not 

only valid in relation to EU Member States with a derogation, but also relate to 

all countries outside the EU which may consider adopting the euro. Non-EU 

countries may not necessarily fulfil the Copenhagen criteria or respect the acquis 

communautaire, and thus it cannot be ensured that they would pursue the right 

policies to thrive under the euro. Thus the ECB cannot and will not support 

unilateral euroisation or any other shortcuts in the solid and indispensable 

roadmap for euro adoption. 

 

2.3. CHARACTERISTICS OF CEE MEMBER STATES 

 

Since the fall of the Iron Curtain almost two decades ago, the central and eastern 

European countries have made remarkable progress in restructuring their 

economies and improving their standards of living. This section will give a brief 

overview of the main patterns of this catching-up process and point out the risks 

and challenges going forward. It will also contrast the recent experience of the 

Member States with a derogation with the former experience of some euro area 

countries. 

The years following the collapse of the centrally planned economic systems 

brought serious output losses for all transition economies. However, since then 

all countries have seen a strong recovery and all of them have surpassed their 

pre-transition levels of per capita income (see Chart 1).  
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Chart 1. Per capita income levels of the CEE Member States 
(GDP per capita at PPS; EA15=100 ) 
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Source: European Commission. 

 

While their income levels have been gradually converging towards those of the 

euro area, the income gaps remain substantial. In 2007, the average per capita 

income level of the non-euro area EU Member States stood only at 53% of the 

euro area level; thus, catching up remains a big challenge for these countries in 

the years ahead.  

There are several common patterns in the convergence paths of the CEE 

Member States. Most importantly, improvements in total factor productivity 

(TFP) have been the main driver of growth (Arratibel et al., 2007). Most 

countries inherited large inefficiencies from their centrally planned economic 

structures, offering large potential for efficiency gains which was used 

extensively in the course of transition. This involved privatising and restructuring 

the old economic structures, deregulating product and labour markets, as well as 

opening up to international trade and capital flows, thus resulting in increased 

competition and more efficient managerial practices. In the initial years after the 

regime switches, the elimination of inefficiencies resulted in a significant 

increase in TFP. Over the last decade, the contribution of TFP to growth declined 

markedly, as the ―quick wins‖ were over. This raises questions as to the 

sustainability of the fast real convergence process in some countries.  
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In contrast to TFP developments, labour utilisation fell in most CEE Member 

States in the years after transition. The transition changes brought about notable 

labour market mismatches, as the employment shifted from agriculture and 

industry to the service sector. The increased demand for skilled labour resulted in 

extremely tight labour market conditions in some segments, while in certain parts 

of the labour force, in particular among workers with lower education and in 

rural areas, unemployment rates have been persistently very high. 

Looking at the growth performance of individual countries (see Table 1), it is 

evident that in spite of common drivers of their catching-up processes, there are 

notable differences across the CEE Member States. One factor responsible for the 

substantial variation in current income levels across the CEE Member States is of 

course the difference in the timing of the transition to the market economy: basic 

preconditions for foreign investment and economic growth, like political stability 

and structural reforms, have been established in different phases in the CEE 

countries.  

 
Table 1. Growth performance of CEE Member States and the euro 
area (annual growth rates) 
 

Bulgaria Czech Republic Estonia Latvia Lithuania Hungary Poland Romania Slovakia Euro area

1994 1.8 2.2 -1.6 2.2 -9.8 2.9 5.3 3.9 6.2 2.5

1995 2.9 5.9 4.5 -0.9 3.3 1.5 7.0 7.1 5.8 2.4

1996 -9.4 4.0 5.0 3.9 5.1 1.3 6.2 3.9 6.9 1.5

1997 -5.6 -0.7 10.8 8.4 8.5 4.6 7.1 -6.1 4.2 2.6

1998 4.0 -0.8 5.4 4.7 7.5 4.9 5.0 -4.8 4.4 2.8

1999 2.3 1.3 -0.1 3.3 -1.5 4.2 4.5 -1.2 0.0 3.0

2000 5.4 3.6 9.6 6.9 4.1 5.2 4.3 2.1 1.4 3.8

2001 4.1 2.5 7.7 8.0 6.6 4.1 1.2 5.7 3.4 1.9

2002 4.5 1.9 8.0 6.5 6.9 4.4 1.4 5.1 4.8 0.9

2003 5.0 3.6 7.2 7.2 10.3 4.2 3.9 5.2 4.8 0.8

2004 6.6 4.5 8.3 8.7 7.3 4.8 5.3 8.5 5.2 2.1

2005 6.2 6.4 10.2 10.6 7.9 4.1 3.6 4.2 6.6 1.6

2006 6.3 6.4 11.2 12.2 7.7 3.9 6.2 7.9 8.5 2.8

2007 6.2 6.5 7.1 10.3 8.8 1.3 6.5 6.0 10.4 2.6

ave. 1994-2007 2.9 3.4 6.6 6.6 5.2 3.7 4.8 3.4 5.2 2.2

ave. 2005-2007 6.2 6.4 9.5 11.0 8.1 3.1 5.5 6.0 8.5 2.3  

Source: European Commission. 

Note: The euro area aggregate comprises all 15 Member States of the euro area. 

 

There is also a considerable difference between the recent macroeconomic 

performance of the CEE Member States with flexible exchange rate regimes (the 

Czech Republic, Hungary, Poland and Romania) and those with a hard peg 

(Bulgaria, Estonia, Latvia and Lithuania). Countries with hard pegs have seen a 

few years of very rapid output growth, with cumulative real growth in the past 

three years of 25%, which is significantly higher than the growth rates observed 
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in the CEE economies with flexible exchange rate arrangements (which recorded 

16% cumulative growth). At the same time, in the countries with hard pegs, 

substantial growth was coupled with credit booms and very high inflation rates in 

recent years, which are key symptoms of overheating, indicating risks to overall 

macroeconomic stability. Some symptoms of overheating also exist in inflation-

targeting countries (e.g. Romania), although inflation is somewhat more 

contained as the nominal exchange rate functions as a channel for adjustment. It 

should be noted at this point that the economic cycle in the Baltic States seems to 

have already reached a turning point in late 2007, partly as (mostly foreign-

owned) credit institutions became aware of the risks arising from potentially mis-

priced collateral underlying rapid credit growth. As the overly optimistic income 

and wealth expectations of households have been cooling down amid tighter 

credit conditions, output growth has already moderated markedly in these 

countries in 2008.  

Economic theory usually does not find a significant correlation between the 

choice of exchange rate regime, per se, and real growth. Calvo and Mishkin 

(2003) find that institutional arrangements (like sound fiscal, financial and 

monetary institutions) are of primary importance for macroeconomic 

performance. Moreover, some empirical studies (see, for example, Rogoff et al., 

2003) find that among advanced economies (typically with more pronounced 

nominal rigidities), free floaters outperform those economies with fixed exchange 

rates, as the flexible exchange rate has an important role in reallocating resources 

following real shocks. Arratibel et al. (2008) argue that in the first years of 

transition hard pegs made a significant contribution to restoring market 

confidence. With regard to the inflation performance of the CEE Member States 

with hard pegs, the wide inflation differentials in recent years cannot be 

explained per se by the Balassa-Samuelson effect which, as available studies 

point out, may only explain a real exchange rate appreciation of about 1 to 2 

percentage points annually
9
. 

The experience of high inflation and overheating in the hard-pegging Member 

States is, however, consistent with the underlying thinking which shaped the 

Maastricht criteria. There are good economic reasons why a too early adoption of 

                                                                                                                                    

9 Egert et al. (2006) calculate that the Balassa-Samuelson effect could contribute to the inflation differential and to real 

exchange rate appreciation in some new Member States by around 1 to 2 percentage points annually. Lein-Rupprecht et al. 

(2007) find that the inflationary pressures stemming from real convergence through the Balassa-Samuelson effect are 

attenuated significantly if countries open up to trade at the same time. 
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the euro can be costly for the economy. In the Baltic States, factors such as 

―disequilibrium‖, investor exuberance, unrealistic expectations of households and 

inappropriate policies contributed to the build-up of large macroeconomic 

imbalances. The adoption of the acquis communautaire and the prospect of 

accession to EMU – although with an unspecified time horizon – resulted, in the 

context of abundant global liquidity and strong risk appetite among investors, in 

an unprecedented fall in country risk premia, and also lifted the borrowing 

constraints of these countries. The very low or even negative real interest rates 

implied by the squeezing of risk premia encouraged very strong asset price 

growth and extensive borrowing by households, which expected further increases 

of their future incomes and of property prices.
10 

The resulting excess demand 

fuelled further inflation increases which, in turn, led to even lower real interest 

rates. This vicious circle was in some cases aggravated by inappropriately tight 

or even pro-cyclical fiscal policies. 

 

2.4. COMPARISON WITH CURRENT EMU MEMBERS THAT 
EXPERIENCED REAL CONVERGENCE  

 

One may wonder why the catching-up process of some current EMU members 

was smoother than that of the CEE Member States, as equilibrium forces that 

cause real appreciation were equally at play in their case. Similarly to the CEE 

Member States, these EMU member countries started their accession to the EU 

from relatively low initial per capita income levels. Nevertheless, a number of 

these countries went through a more gradual convergence process spread over a 

longer period, allowing their economies to gradually adjust to the conditions 

prevailing in the single market before they entered ERM II. Very importantly, all 

these countries kept their autonomous monetary and exchange rate policies up to 

their euro adoption, which allowed them to counteract emerging imbalances. 

The experience of some current euro area countries also shows that the real 

challenge comes after euro adoption. It would go beyond the scope of this paper 

to provide a comprehensive assessment of the performance of specific euro area 

countries, but an overview of a few stylised facts of interesting polar cases from 

the past can teach relevant lessons for the future. Ireland and Portugal had 

                                                                                                                                    

10 See Boz (2007) for a theoretical analysis related to emerging economies. 
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comparably low (PPP-adjusted) per capita GDP levels in the early 1990s, 

implying a similar level of real convergence. By the time of the introduction of 

the euro a decade later, Portugal had not made significant progress in this regard 

(standing still at 68% of the euro area average), while Ireland already had higher 

per capita income levels than the average of the countries making up the euro 

area in 1999. During the following decade of EMU membership, Ireland saw a 

further substantial increase in income levels to exceed 130% of the euro area 

average in 2007, while Portugal faced a slowdown and then a recession, resulting 

in a halt of its income convergence process (see Chart 2). 

Chart 2a. GDP per capita and real GDP growth in PORTUGAL 
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Chart 2b. GDP per capita and real GDP growth in IRELAND 
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A key factor explaining these different growth patterns is productivity, rising at 

an annual average of 3.2% in the period 1990-1998 in Ireland and 2.7% 

thereafter, while Portugal saw a fall in labour productivity growth from 2.3% in 

the first period to 1.0% in the second. The impressive productivity growth and 

relatively flexible wage formation later in the process, supported by favourable 

labour inflows, helped Ireland to avoid unit labour cost growth in excess of 

productivity growth, and thus to maintain its export competitiveness. Only 

recently has the Irish economy slowed down markedly, as the very strong activity 

in the housing sector is coming to a halt. By contrast, aggregate demand in 

Portugal shifted from the tradable towards the non-tradable sector, associated 

with a loss of competitiveness, reflected in unit labour cost growth above 

productivity growth (see Table 2). In parallel to weakening export performance 

amid tougher global competition, strong domestic demand and import growth in 

Portugal was fuelled by inappropriate fiscal policy and optimistic expectations of 

real convergence, along with sharply falling (real) interest rates. The 

accumulation of imbalances in combination with the global slowdown finally 

triggered a painful adjustment process which led to a recession in 2003. Rigid 

labour market conditions, reflected by sustained high unit labour cost growth 

despite the recession, prevented a faster and smoother adjustment, and resulted in 

shrinking profit margins and thus further competitiveness and output losses. 

 
Table 2. Developments in labour costs, productivity and inflation 
in Ireland, Portugal and the euro area  

 

Portugal Ireland Euro Area Portugal Ireland Euro Area Portugal Ireland Euro Area Portugal Ireland Euro Area

1990-1998 7.6 1.4 1.8 1.2 3.3 1.0 2.3 3.2 2.1 6.2 2.3 2.8

1999-2007 2.8 3.2 1.5 0.2 2.0 0.6 1.0 2.7 1.2 4.6 2.8 2.4

Unit Labour Costs Total factor productivity Labour productivity HICP inflation

 

 

Source: European Commission. 

Note: The euro area aggregate comprises the first 12 Member States adopting the euro. 

 

Adopting the euro at a relatively early stage of the catching-up process would 

make success within the monetary union more challenging. The sustainability of 

the convergence process needs to be addressed by appropriate policies at the 
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national level also once a Member State has fulfilled the convergence criteria and 

adopted the euro. 

 

3. MAIN CHALLENGES FOR CEE COUNTRIES ON THE 
ROAD TO THE EURO AND SOME KEY POLICY 
RECOMMENDATIONS 

 

From a broad perspective, all CEE Member States with a derogation face similar 

challenges on the road to EMU. Nevertheless, due to the different timing and 

other relevant circumstances of their transition (like the extent of the initial 

output losses, the inherited social, political and economic conditions, the degree 

of commitment to reforms, etc.), they are now at different stages of the 

convergence process. They also opted for different economic regimes, in 

particular regarding monetary policy, which makes a particular challenge more 

relevant for one country than for another.  

This section looks more concretely at those challenges that the CEE Member 

States are facing at the current juncture and which they will have to address in 

the near future: (i) achieving price stability, (ii) addressing tensions in the labour 

markets, (iii) preparing for the consequences of population ageing, (iv) pursuing 

sound fiscal policies and (v) for countries with fixed exchange rate regimes in 

particular, avoiding the [further] mounting of large external imbalances and 

maintaining competitiveness. 

 

(i) The main challenge at this point is for all CEE countries to achieve and 

maintain price stability. As widely established in the economic literature (see, 

for example, Friedman, 1968), this is the best contribution monetary policy can 

make to real economic growth in the long run. Inflation has been on the rise 

recently in most CEE economies, although at differing paces and from different 

initial levels. The key challenge for monetary policy in a number of countries is 

the need to cope simultaneously with supply and demand-side pressures or, even 

more challenging, with a combination of supply-side pressures and a slowing 

economy. In the recent pick-up of inflation, some of the key drivers have been 

increases in food and energy prices, which are mainly external factors. These add 

in several countries to existing domestic inflationary pressures, stemming from 
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strong unit labour cost growth and robust domestic demand, which partly resulted 

from above-potential growth rates. At the same time, in other CEE countries 

(mainly in the Baltic States), the business cycle seems to be already beyond the 

turning point, with recent developments in some cases pointing to a moderate or 

even a pronounced slowdown. This could be interpreted as a correction after the 

years of overheating (see Section 2.3). Given the elevated inflation expectations 

in most CEE Member States, a credible commitment of monetary policy towards 

the achievement of price stability is of utmost importance in order to prevent 

second-round effects.  

At this point it is worth emphasising again the need for sustainable 

convergence before entering EMU. The experience with Slovenia has shown that 

meeting the Maastricht criteria at a given point in time does not necessarily 

ensure that price stability can be maintained within EMU. In the absence of 

independent monetary policy, without the exchange rate channel enabling 

nominal appreciation, insufficient product and labour market flexibility and the 

lack of labour supply-enhancing reforms can lead to pronounced and permanent 

rises in inflation, in particular if fiscal policy is not supportive to lowering 

inflation. In this context, the wage indexation mechanisms effective in a number 

of the CEE Member States pose serious obstacles to euro adoption. One also 

needs to point out that the sustainability of price stability will be a particularly 

challenging task in Slovakia, which has recently benefited from a period of 

marked exchange rate appreciation. 

In Poland, HICP inflation is currently among the lowest in the CEE Member 

States, making this an apparently less pressing problem than in other CEE 

countries. However, inflation in Poland is still considerably above the central 

bank target and it should be kept in mind that the recent appreciation of the zloty 

has dampened the impact of external price shocks. With wage growth well in 

excess of productivity growth, increased inflation expectations pose a risk of 

second-round effects. Thus, inflation remains a considerable challenge for 

monetary policy also in Poland. 

 

(ii) In recent years, the catching-up process following the transition has led in 

most CEE countries to tensions in the labour market and – more specifically – to 

labour shortages. Changes in the sectoral specialisation during the transition 
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process resulted in serious labour market mismatches, which are reflected in very 

low participation rates for many age groups and tight labour markets (with 

decreasing unemployment rates) at the same time (see Chart 3). 

 
Chart 3. Unemployment rates in the CEE Member States and the 
euro area (percentage of total labour force) 
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Source: European Commission. 

 

Poland, for example, displays stubbornly low participation rates, in particular in 

rural areas where labour mobility remains low. There is little tendency for 

workers to migrate from the countryside where unemployment is high to urban 

areas where there are vacancies. While labour mobility is hindered by the lack of 

affordable housing in larger cities, the overall low participation rates also relate 

to the tax and benefits system, which does not create incentives for registered 

employment (OECD, 2008a). In many countries, and in particular in Poland, 

large labour outflows have contributed to the shrinking of the young and skilled 

labour force especially. These emigration flows affected in particular the 

construction sector and resulted in serious labour shortages, which in turn led to 

considerable wage increases in recent years.  

Increasing labour market flexibility is therefore one of the key structural 

policy challenges for all countries striving to fully integrate into EMU. Lower tax 
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wedges
11

 on labour would foster employment and a redesigned benefit system 

would help to keep workers in the active labour force. With regard to the drivers 

of real convergence in the future, eliminating labour market mismatches and 

boosting labour utilisation would also increase the contribution of labour to GDP 

growth, which could compensate for the expected further decline of 

exceptionally high TFP growth rates (see Section 2.3). There should be an 

emphasis on education and training to increase human capital and reduce skill 

mismatches. 

 

(iii) A third area which constitutes a major policy challenge for most CEE 

Member States is public finances. The pursuit of sound fiscal policies is an 

equally important criterion for convergence, as fiscal policy will be the only 

single instrument at the disposal of national authorities to accommodate external 

shocks in the monetary union in a timely manner. The Stability and Growth Pact 

(SGP) of the EU (adopted in 1997 and revised in 2005) obliges all Member 

States to pursue, in the medium term, budgetary positions which are ―close to 

balance or in surplus‖, with the purpose of having room to allow automatic 

stabilisers to work in order to mitigate the impact of business cycle fluctuations. 

Several Member States have pursued inappropriate budgetary policies in breach 

of these rules and, in some cases,
12

 this has even led to the initiation of an 

excessive deficit procedure (EDP). Such fiscal policies have in some cases 

fuelled excess domestic demand, contributing to higher inflation and, in certain 

cases, to the overheating of the economy. At the current juncture, the fiscal 

targets often do not seem ambitious enough to help to restore price stability in 

most countries with an inflation target. This seems especially worrisome given 

the economic slowdown in many countries, as automatic stabilisers will 

contribute to a worsening of the fiscal outlook. It is therefore important that 

countries with fiscal deficits intensify fiscal consolidation efforts, contain public 

sector wage growth, avoid pro-cyclical fiscal policies and increase the efficiency 

of the public sector. 

                                                                                                                                    

11 According to the OECD (2008b) definition, the tax wedge is the sum of personal income tax and employee plus 

employer social security contributions together with any payroll tax less cash transfers, expressed as a percentage of 

labour costs. In 2007 it stood at 54.4% in Hungary, 42.9% in the Czech Republic, 42.8% in Poland and 38.5% in Slovakia, for 

the average worker without children. 

12 An EDP was launched and closed later in the following Member States with a derogation (in chronological order): 

Slovakia, the Czech Republic and Poland. An EDP is still ongoing in Hungary. 
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Poland has recently corrected its large general government budget deficit, 

allowing in July 2008 an abrogation of the EDP (which was launched in May 

2004). At the same time, its updated Convergence Programme (of March 2008) 

does not envisage reaching the medium-term objective (MTO) at the time 

horizon of the current programme (2011), and does not leave a sufficient margin 

within the budget to safely avoid breaking the 3% of GDP deficit reference value. 

Moreover, as Poland is expected to utilise the available EU funds to a large 

extent, it will be more difficult to achieve an appropriate fiscal policy stance. 

This challenge remains valid for other countries receiving large payments of EU 

funds as well.  

 

(iv) Looking further ahead, in most countries the ageing of the population 

will have a bearing on both public finances and the labour market. The long-term 

sustainability of fiscal balances requires that the reforms of the pension and 

healthcare systems ensure that the deteriorating (old-age) dependency ratios do 

not lead to tax burdens that are threatening competitiveness or to ballooning debt 

dynamics.  

In Poland, steady migration outflows have had a negative impact on the labour 

force, largely offsetting the effect of the recently favourable rise in the working-

age population (see OECD, 2008). As populous post-war cohorts are approaching 

the statutory retirement age, increasing labour force participation will remain a 

crucial policy challenge. The average effective retirement age of Polish retirees is 

significantly below the statutory retirement age, reflecting the fact that most 

workers can withdraw from the labour market under favourable conditions. 

Measures to keep workers in the labour force until the statutory retirement age 

will become more important as the dependency ratios increase.  

 

(v) As Section 2.3 pointed out, countries with fixed exchange rate regimes 

have recently been experiencing more difficulties in avoiding external and 

internal economic imbalances related to their rapid catching-up process. Given 

the negative (contemporaneous) real interest rates in all four countries with hard 

pegs, monetary conditions are too loose to deliver price stability. Against this 

background, their first and foremost current challenge is posed by pronounced 

domestic inflationary pressures. Although most countries in this group have 
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recently observed a strong moderation in output growth, labour markets continue 

to be tight and inflation expectations are elevated. 

 
Table 3. Inflation performance of the CEE Member States and the 
euro area (annual percentage change of HICP) 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Q12008 Q2

Countries with hard pegs:

  Bulgaria 18.7 2.6 10.3 7.4 5.8 2.3 6.1 6.0 7.4 7.6 12.4 14.0

  Estonia 8.8 3.1 3.9 5.6 3.6 1.4 3.0 4.1 4.4 6.7 11.3 11.5

  Latvia 4.3 2.1 2.6 2.5 2.0 2.9 6.2 6.9 6.6 10.1 16.3 17.5

  Lithuania 5.4 1.5 1.1 1.6 0.3 -1.1 1.2 2.7 3.8 5.8 10.8 12.3

  weighted ave. 11.3 2.2 5.7 4.7 3.3 1.4 4.4 5.0 5.9 7.4 12.5 13.9

Other CEE Member States

  Czech Republic 9.7 1.8 3.9 4.5 1.4 -0.1 2.6 1.6 2.1 3.0 7.6 6.7

  Hungary 14.2 10.0 10.0 9.1 5.2 4.7 6.8 3.5 4.0 7.9 6.9 6.8

  Poland 11.8 7.2 10.1 5.3 1.9 0.7 3.6 2.2 1.3 2.6 4.5 4.3

  Romania 59.1 45.8 45.7 34.5 22.5 15.3 11.9 9.1 6.6 4.9 8.0 8.6

  Slovakia 6.7 10.4 12.2 7.2 3.5 8.4 7.5 2.8 4.3 1.9 3.4 4.0

  weighted ave. 19.7 13.7 15.5 10.9 6.0 4.2 5.6 3.5 2.9 3.7 5.8 5.7

Euro area 15 1.2 1.1 2.2 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 3.4 3.6

EA (changing comp) 1.1 1.1 2.1 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 3.4 3.6  

Source: European Commission. 

 

Large external imbalances, which stem mainly from excess domestic demand, 

also call into question the sustainability of the convergence process in these 

countries. For the countries with large current account deficits, it needs to be 

carefully examined whether external competitiveness may have been lost in 

recent years as wage growth has strongly outpaced productivity developments. A 

possible further worsening in competitiveness has to be prevented as that would 

entail additional deterioration in the current accounts and ultimately make the 

―landing‖ of the overheated economies harder. 

 

4. CONCLUDING REMARKS 

 

The euro area is an open ―club‖ which applies equal treatment to all Member 

States that would like to join and warmly welcomes those EU countries with a 

derogation that are sufficiently prepared for membership. The criteria for 

membership and the EU‘s roadmap towards euro adoption are sound, the 

procedures are transparent and the approach of the EU towards EMU 

enlargement is based on a broad political consensus. 
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One has to always bear in mind, however, that euro adoption is not the final goal 

itself. Full membership of EMU should rather be considered as a catalyst for 

continued sound macroeconomic policies after a successful euro adoption and for 

further structural reforms to foster competitiveness and hence growth. As 

positive as well as not-so-positive experiences of some current EMU countries 

have shown, continued sound macro- and microeconomic policies are crucial to 

thrive within the monetary union. 

To assume that an early adoption of the euro would deal with the major 

challenges the CEE Member States are now facing would have severe 

implications. In fact, the real challenge for the individual countries will come 

after the adoption of the euro: the flexibility of their economies will be tested 

even more thoroughly than now, as they will have to adjust to shocks when 

independent monetary policy and adjustment through the exchange rate channel 

will no longer be available.  

Joining EMU without achieving a high degree of sustainable convergence could 

be detrimental both for the joining Member State and the euro area as a whole. In 

addition, it will remain of utmost importance to continue with the right policies 

even after the adoption of the euro. That said, if current EU countries outside the 

euro area have reached the necessary degree of convergence and if they continue 

with the right policies following the adoption of the euro, they have a lot to gain 

from their membership.  
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ANDRZEJ WERNIK:   
RÓWNOWAGA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
A EURO 

 

PROFESOR ANDRZEJ WERNIK 

 

Wybitny znawca polityki fiskalnej. W latach 1964 - 1973 pracował w 

Narodowym Banku Polskim, m. in. jako naczelnik Wydziału Studiów i 

wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego. W latach 1973 - 1988 pracował w 

Ministerstwie Finansów jako wicedyrektor, a później dyrektor Departamentu 

Polityki Finansowej. Od 1988 r. był profesorem w Instytucie Finansów, a w 

latach 1994 - 1999 dyrektorem tego Instytutu. Równocześnie w latach 1994 - 

1992 był doradcą Ministra Finansów. Od 1999 r. jest profesorem Wyższej Szkoły 

Ubezpieczeń i Bankowości, do której został włączony Instytut Finansów. 

Prowadzi wykłady z zakresu finansów publicznych. Jest autorem około 200 

publikacji z zakresu finansów publicznych i polityki ekonomicznej. Jest 

członkiem Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, Rady Strategii 

Społeczno - Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Rady Naukowej 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.  

 

RÓWNOWAGA FINANSÓW PUBLICZNYCH A EURO 

                                    

8 września 2008 r.
1
 

 
1. OGÓLNE RAMY PRAWNE 

 

Deficyt finansów publicznych (ściślej sektora general government
2
) nie 

przekraczający 3% PKB stanowi – zgodnie z postanowieniami Traktatu z 

                                                                                                                                    

1 Uwaga: tekst został napisany przed wypowiedzią Premiera Donalda Tuska z dnia 10 września br., iż Polska powinna 

przyjąć euro jako wspólną walutę w 2011 r. 



XV ANDRZEJ WERNIK 

 340 

Maastricht z 1992 r. – jedno z kryteriów warunkujących przejście przez dane 

państwo do III-go etapu realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli 

przyjęcie euro jako wspólnej waluty. Jednakże nie jest słuszne wiązanie sprawy 

ograniczenia deficytu finansów publicznych poniżej 3% PKB z ubieganiem się o 

wejście do strefy euro. Obowiązek ograniczenia deficytu dotyczy wszystkich 

państw członkowskich Unii Europejskiej niezależnie od tego, czy przyjęły 

wspólną walutę, czy też objęte są derogacją (tzn. wspólnej waluty nie przyjęły) 

zarówno protokólarną, jak Wielka Brytania i Dania
3
, czy też faktyczną, jak m.in. 

Polska i Szwecja
4
. 

Wynika to z zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Jedną z podstawowych 

zasad jest, iż państwa członkowskie uznają swe polityki gospodarcze za 

przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynują je. Stanowi o tym art. 99 

Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej TWE). Celem 

koordynacji jest zapewnienie – zgodnie z art. 38 TWE – by państwa 

członkowskie prowadziły swoje polityki gospodarcze mając na względzie 

realizację celów Wspólnoty. Do celów tych określonych w art. 2 TWE należą 

m.in. urzeczywistnienie zrównoważonego i stałego rozwoju działalności 

gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia praz stałego i nieinflacyjnego 

wzrostu. 

Jako zasady przewodnie podlegających koordynacji polityk gospodarczych 

państw członkowskich, art. 4 ust. 3 TWE wskazuje: 

 

    stabilne ceny, 

    zdrowe finanse publiczne i warunki pieniężne, 

    trwałą równowagę płatnicza. 

 

                                                                                                                                    

2 Określonego w ESA 95, tzn. Europejskim Systemie Rachunków Narodowych i Regionalnych obowiązującym w Unii 

Europejskiej na podstawie Rozporządzenia Rady z 25 czerwca 1996 r. Sektor „general government‖ mniej więcej 

odpowiada zakresowo sektorowi finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. nr 249, poz. 

2104). Różnice są niewielkie i nie wpływają na wynik sektora, co pozwala w rozważaniach ogólnych na utożsamienie obu 

sektorów. 

3 Wielka Brytania  i Dania zastrzegły podpisując Traktat z Maastricht, iż  nie będą miały – w przeciwieństwie do pozostałych 

państw członkowskich – obowiązku przejścia do III-go etapu UGiW z chwilą spełnienia kryteriów konwergencji; znalazło to 

wyraz w specjalnych protokołach (nr 11 i 12) załączonych do Traktatu. 

4 Sytuacja Szwecji jest szczególna, gdyż mimo iż w zasadzie spełnia ekonomiczne kryteria konwergencji, to nie spełnia 

kryterium zgodności legislacyjnej w zakresie drugorzędnych regulacji dotyczących Riksbanku (centralnego banku Szwecji). 



XV ANDRZEJ WERNIK 

 341 

Zamieszczony w art. 4 TWE postulat zdrowych finansów publicznych jako 

jednej z zasad przewodnich wymaganych w Unii Europejskiej od polityk 

gospodarczych państw członkowskich, stanowi punkt wyjścia do 

sformułowanych w Traktacie regulacji odnoszących się do finansów 

publicznych. Zanim przedstawimy je bardziej szczegółowo trzeba przedstawić 

instrumenty całościowej koordynacji polityk gospodarczych państw 

członkowskich. 

Zgodnie z art. 99 TWE Rada Europejska (gremium składające się z głów państw 

lub szefów rządów oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej), na podstawie 

sprawozdania przyjętego kwalifikowaną większością przez Radę (gremium 

składające się z przedstawicieli państw członkowskich w randze ministerialnej 

uprawnionych do podejmowania zobowiązań rządu danego państwa) przyjmuje 

większością kwalifikowaną zalecenia dotyczące ogólnych kierunków polityk 

gospodarczych państw członkowskich. Rada na podstawie  sprawozdań 

przedstawionych przez Komisję Europejską nadzoruje rozwój sytuacji 

gospodarczej w każdym z państw członkowskich i we Wspólnocie, jak również 

zgodność polityk gospodarczych z przyjętymi ogólnymi kierunkami. W 

przypadku stwierdzenia,  że polityki gospodarcze państw członkowskich nie są 

zgodne z przyjętymi ogólnymi kierunkami lub że zagrażają należytemu 

funkcjonowaniu Unii Gospodarczej i Walutowej, Rada może kierować do danego 

państwa członkowskiego niezbędne zalecenia. 

Należy podkreślić, iż w postanowieniach Traktatu dotyczących koordynacji 

polityki gospodarczej nie ma rozróżnienia pomiędzy państwami, które weszły już 

do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej (tzn. przyjęły euro jako 

wspólną walutę), a państwami objętymi derogacją (czyli państwami, które nie 

przyjęły euro). Nie rozróżnia się także, czy derogacja ma charakter przejściowy 

(ponieważ państwa te zobowiązały się do urzeczywistnienia trzeciego etapu 

UGiW), czy protokólarny. 

Polska – podobnie jak i pozostałe państwa przyjęte do Unii Europejskiej 1 maja 

2004 r. – zgodnie z art. 4 i 5 Traktatu Akcesyjnego – zobowiązała się do 

wypełnienia kryteriów konwergencji pozwalającej na przyjecie wspólnej waluty. 

Jednakże niezależnie od postępów w tym zakresie znalazła się w obowiązującym 

w Unii systemie koordynacji i wielostronnego nadzoru polityk gospodarczych. 

Także na podstawie art. 4 Polska uczestniczy w Unii Gospodarczej i Walutowej 

jako państwo objęte czasową derogacją. 
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W tym miejscu trzeba podkreślić, iż pod hasłem koordynacji polityk 

gospodarczych mieści się przede wszystkim koordynacja polityk fiskalnych, 

natomiast nie są zawarte problemy polityk pieniężnych. W państwach 

członkowskich, które przyjęły wspólną walutę, automatycznie zniknęło pole dla 

polityki pieniężnej jako zagadnienia narodowego, zaś prowadzenie wspólnej 

polityki pieniężnej znalazło się wyłącznie w gestii Europejskiego Banku 

Centralnego (dalej EBC), działającego zgodnie z art. 108 TWE całkowicie 

niezależnie od innych organów Unii. Państwa objęte derogacją zachowują pewną 

autonomię w zakresie polityki pieniężnej, ale zgodnie z art. 108 TWE krajowe 

banki centralne powinny być całkowicie niezależne od rządów w prowadzeniu 

polityki pieniężnej. Oznacza to, iż sprawy polityk pieniężnych nie mogą być 

przedmiotem koordynacji w trybie międzyrządowym tak jak przewidują art. 98 i 

99 TWE. Jeśli ma być prowadzona koordynacja polityk pieniężnych państw 

objętych derogacją, to musi to następować odrębnie w ramach Europejskiego 

Systemu Banków Centralnych. 

Przedmiotem koordynacji polityk w trybie art. 98 i 99 są natomiast na podstawie 

art. 126 TWE, polityki państw członkowskich w zakresie zatrudnienia. 

 

2. PROCEDURA NADMIERNEGO DEFICYTU 

 

Głównym przedmiotem zainteresowania organów Unii w zakresie polityk 

fiskalnych jest kształtowanie się deficytu budżetowego rozumianego – w 

terminologii ESA 95 – jako deficyt sektora general government. Art. 104 TWE w 

ust. 1 formułuje fundamentalną zasadę: „Państwa członkowskie unikają 

nadmiernego deficytu‖. Nie ma tu żadnego rozróżnienia pomiędzy państwami, 

które przyjęły wspólną walutę, a państwami objętymi derogacją. Obowiązek 

unikania nadmiernego deficytu dotyczy zarówno jednych, jak i drugich. 

Zgodnie z ust. 2 art. 104 Komisja Europejska „nadzoruje rozwój sytuacji 

budżetowej i wysokość długu publicznego w państwach członkowskich w celu 

wykrycia oczywistych błędów. Bada one poszanowanie dyscypliny budżetowej 

na podstawie poniższych dwóch kryteriów: 
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a)    czy stosunek miedzy planowanym lub rzeczywistym deficytem 

publicznym a produktem krajowym brutto przekracza wartość 

odniesienia, chyba, że: 

 

    stosunek ten zmniejszył się znacznie oraz w sposób stały i osiągnął 

poziom bliski wartości odniesienia, 

    lub przekroczenie wartości odniesienia ma charakter wyjątkowy oraz 

tymczasowy i stosunek ten pozostaje bliski wartości odniesienia; 

 

b)    czy stosunek między długiem publicznym a produktem 

krajowym brutto przekracza wartość odniesienia, chyba że 

stosunek ten zmniejsza się    dostatecznie i zbliża się do wartości 

odniesienia w zadawalającym tempie‖. 

 

Wartości odniesienia zostały określone w specjalnym „Protokole w sprawie 

procedury dotyczącej nadmiernego deficytu‖ stanowiącym załącznik do Traktatu. 

Wynoszą one 3% dla stosunku deficytu do PKB i 60% dla stosunku długu 

publicznego do PKB. Prawidłowość określenia wartości odniesienia od początku 

budziła wątpliwości, tym bardziej wątpliwe jest, czy po blisko 20 latach 

(opracowane zostały na podstawie danych z 1990 r. i lat wcześniejszych) 

zachowują aktualność w zmienionych warunkach. Nie wdając się w dyskusję na 

ten temat trzeba pogodzić się z faktem, iż określone przed laty wartości 

odniesienia mają ciągle moc obowiązującą i należy je respektować. 

Inna sprawa, że praktyka w pewnym stopniu różni się od zapisów traktatowych. 

Przede wszystkim obydwa kryteria nie są traktowane równorzędnie. Właściwie 

wagę przywiązuje się do kryterium deficytu, zaś do kryterium długu podchodzi 

się dość tolerancyjnie. Dzieje się tak właściwie od podatku, gdyż w 1999 r. 

spośród dopuszczonych do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej 11-tu 

państw tylko 4 (Luksemburg, Finlandia, Portugalia i Francja) miały dług 

publiczny na poziomie poniżej 60% PKB, natomiast w 2 – w Belgii i we 

Włoszech – przekraczał 120% PKB.
5
 Furtką umożliwiającą dopuszczenie państw 

z wyższym niż 60% PKB długiem stanowił wspomniany zapis w art. 104, iż nie 

                                                                                                                                    

5 Według danych na koniec 1997 r., na podstawie których podejmowano decyzje o spełnieniu kryteriów konwergencji. 
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stoi na przeszkodzie taka sytuacja, gdy „stosunek (długu do PKB) zmniejsza się 

dostatecznie i zbliża się  do wartości odniesienia w zadawalającym tempie‖. Na 

tej samej zasadzie przyjęto w 2002 r. do strefy euro Grecję z długiem 114,4% 

PKB. Rygorystycznie kryterium długu nie było przestrzegane  także w ostatnich 

latach: Malta została przyjęta do strefy euro z dniem 1 stycznia 2008 r. z długiem 

w wysokości 64,2% PKB.
6
 

Traktowanie sprawy relacji długu publicznego jako drugorzędnej ma 

uzasadnienie teoretyczne, gdyż przy niskich deficytach, a tym bardziej finansach 

publicznych zrównoważonych relacja długu do PKB automatycznie się obniża. 

Dług publiczny w normalnych warunkach stanowi wynik kumulacji deficytów z 

przeszłości i relacja długu do PKB zmienia się pod wpływem bieżącego 

kształtowania się deficytu. Oczywiście wpływ wywierają również czynniki 

decydujące o dynamice nominalnego PKB, a więc tempo jego realnego wzrostu i 

poziom inflacji, ale mały deficyt nie spowoduje wzrostu relacji do PKB. Inna 

rzecz, że deficytu na poziomie zbliżonym do 3% PKB nie można uważać z tego 

punktu widzenia za wystarczająco mały. Do sprawy wrócę przy omawianiu 

Paktu Stabilności i Wzrostu. 

Procedura nadmiernego deficytu wdrażana jest, gdy w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej deficyt finansów publicznych przekracza wartość odniesienia, 

tzn. 3% PKB. Zgodnie z art. 104 TWE Komisja Europejska opracowuje 

sprawozdanie stwierdzające ten fakt, w którym jednak powinna uwzględnić, czy 

deficyt przekracza publiczne wydatki inwestycyjne oraz inne istotne czynniki, w 

tym średniookresową sytuację gospodarczą i budżetową danego państwa. Trzeba 

zauważyć, iż zapis w art. 104 jest niejednoznaczny, gdyż nie określa, jaki jest 

sens owego uwzględnienia stosunku deficytu do wydatków inwestycyjnych. 

Stanowi on echo dość często spotykanego, zwłaszcza w Niemczech, poglądu, iż 

rzeczywisty deficyt finansów publicznych występuje tylko, gdy jest wyższy od 

wydatków inwestycyjnych, gdyż te powinny być finansowane z pożyczek.
7
. 

Jednakże w art. 104 brak jest takiego stwierdzenia, więc nie wiadomo w jakim 

celu ma się uwzględniać wydatki inwestycyjne. Praktyka Komisji Europejskiej 

poszła więc w kierunku ignorowania zapisu o ich uwzględnianiu przy orzekaniu 

o powstaniu nadmiernego deficytu. 

                                                                                                                                    

6 Według stanu na koniec 2006 r. 

7 Istota problemu polega na przyjętej definicji deficytu, mianowicie, czy stanowi on niepokrytą dochodami część łącznych 

wydatków publicznych, czy też tylko wydatków bieżących. W pierwszym przypadku deficyt jest tożsamy z finansowaniem 

wydatków z zaciąganych pożyczek, w drugim – pożyczki zaciągane na cele inwestycyjne stanowią normalne źródło 

dochodów publicznych. 
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Sprawozdanie Komisji podlega zaopiniowaniu przez działający na podstawie art. 

114 TWE Komitet Ekonomiczno-Finansowy (tzw. Ecofin, złożony z 

przedstawicieli państw członkowskich, Komisji i EBC). Jeżeli po uzyskaniu 

opinii Ecofin uzna, iż istnieje nadmierny deficyt, przekazuje sprawę do Rady. 

Dopiero Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na zlecenie Komisji 

oraz rozważywszy ewentualne uwagi danego państwa, podejmuje decyzję o 

istnieniu w danym państwie nadmiernego deficytu. 

Rada podejmuje decyzję w sprawie nadmiernego deficytu większością 

kwalifikowaną – tzn. musi ona uzyskać co najmniej 258 głosów z 337, przy 

czym większość kwalifikowana powinna reprezentować przynajmniej 62% ogółu 

ludności Unii. Stwarza to dość duże możliwości blokowania decyzji, zwłaszcza, 

że w Traktacie nie ma zapisu wykluczającego państwo, którego sprawa dotyczy z 

udziału w głosowaniu
8
, zwłaszcza gdy dojdzie do koalicji dużych państw Unii. 

Uznanie przez Radę zaistnienia w państwie członkowskim nadmiernego deficytu 

otwiera tzw. procedurę nadmiernego deficytu, uregulowaną w ust.7-14 art. 104 

TWE. Przewiduje ona sekwencję środków dyscyplinujących, począwszy od 

poufnych zaleceń a kończąc na obowiązku złożenia nieoprocentowanego 

depozytu lub nałożenia grzywny, która może sięgnąć - ale nie wynika to już z 

Traktatu, lecz z prawa wtórnego – 0,5% PKB danego państwa. Jednakże art. 122 

TWE stanowi, iż ostrzejsze środki dyscyplinujące nie są stosowane wobec 

państw objętych derogacją, a więc i Polski. W stosunku jednak do państw 

objętych derogacją, a wykazujących nadmierny deficyt mogą zostać zastosowane 

– choć nie wynika to z Traktatu, lecz z prawa wtórnego – inne sankcje polegające 

na przykład na pozbawieniu prawa do korzystania ze środków Funduszu 

Spójności. 

Należy zauważyć, iż do tej pory nie zastosowano w związku z nadmiernym 

deficytem innych sankcji niż werbalne zalecenia i ustalenie „nieprzekraczalnych‖ 

terminów. Jednakże przyszłość jest otwarta i nie można wykluczyć, że sankcje 

zostaną kiedyś zastosowane. 

Omówione regulacje dotyczące polityki fiskalnej i nadmiernego deficytu zostały 

przyjęte w ramach Traktatu z Maastricht podpisanego 7 lutego 1992 r. Traktat 

ten nie stanowił jednak – jak się niekiedy jeszcze dziś sądzi – odrębnego aktu 

prawnego, lecz był jedynie (podobnie jak wcześniejsze Traktaty: Brukselski z 

                                                                                                                                    

8 Zapis taki znajdzie się dopiero w Traktacie Lizbońskim. 
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1965 r., Luksemburski z 1970 r. i późniejszy Traktat Nicejski podpisany 26 

lutego 2001 r.) uzgodnionym pakietem zmian w Traktacie Ustanawiającym 

Wspólnotę Europejską. Zmiany zostały wprowadzone i Traktat z Maastricht 

trzeba traktować jako fakt historyczny, a nie źródło prawa; źródłem prawa jest 

Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską w jego aktualnym brzmieniu
9
. 

Otwartą sprawą jest czy, a jeśli tak to kiedy, zostanie on zastąpiony przez nowy 

Traktat Lizboński (zresztą także stanowiący pakiet poprawek), co pierwotnie 

miało nastąpić 1 stycznia 2009 r. Trzeba jednak podkreślić, że z punktu widzenia 

naszego tematu ewentualne wejście z życie Traktatu Lizbońskiego nie ma 

znaczenia, bo w tym zakresie powtarza on regulacje dotychczasowe, choć przy 

pewnych zmianach semantycznych. 

 

3. PAKT STABILNOŚCI I WZROSTU 

 

Tak się złożyło, że po podpisaniu Traktatu z Maastricht skończył się w Europie 

Zachodniej okres pomyślnej koniunktury korzystnej dla finansów publicznych
10

. 

Rozpoczęła się recesja, która swoje dno osiągnęła w 1993 r., gdy w większości 

państw Unii Europejskiej wystąpił realny spadek PKB (średni spadek wyniósł 

0,4%). Przyniosło to oczywiście wzrost deficytów budżetowych. Dopiero w 

miarę poprawy koniunktury w 1996 r. średni poziom deficytu w państwach Unii 

obniżył się poniżej 5% i osiągnął 4,2% PKB; w 1990 r. – stanowiącym rok 

bazowy dla obliczeń, które posłużyły przy ustalaniu wielkości mających 

stanowić kryteria konwergencji – średni deficyt wynosił 4,1%. 

W konsekwencji w połowie lat dziewięćdziesiątych narastało zniecierpliwienie 

brakiem postępu w zakresie obniżania deficytów, gdyż stwarzało to zagrożenie 

dla przewidywanego na początek 1999 r. urzeczywistnienia trzeciego etapu 

UGiW w wprowadzeniu wspólnej waluty. W świetle wyników za 1995 r. 

kryterium dopuszczalnego deficytu spełniały tylko trzy państwa: Luksemburg, 

Irlandia i Dania, która zastrzegła  sobie w Traktacie derogację protokolarną. 

Uznano przeto, że zachodzi potrzeba stworzenia mechanizmu dyscyplinującego 

państwa członkowskie Unii w zakresie obniżania deficytów budżetowych. 

                                                                                                                                    

9 Równocześnie 7 lutego 1002 r. podpisano w Maastricht Traktat o Unii Europejskiej, ale nie jest on nazywany Traktatem z 

Maastricht. Natomiast Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską stanowi w istocie zmodyfikowany Traktat Rzymski i w 

swym oficjalnym tekście nosi datę 25 marca 1957 r., tzn. datę podpisania tego Traktatu. 

10 W rzeczywistości załamanie koniunktury nastąpiło już w 1991 r., ale tego uczestnicy konferencji w Maastricht nie byli 

jeszcze świadomi. 
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W tym celu państwa członkowskie Unii zawarły w grudniu 1996 r. w Dublinie 

Pakt Stabilności i Wzrostu. Praktycznie został on skonkretyzowany wydaniem 

przez Radę w dniu 7 lipca 1997 r. dwóch rozporządzeń. 

Pierwsze rozporządzenie nr 1466/1997 dotyczyło wzmocnienia nadzoru pozycji 

budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityki ekonomicznej. Wprowadziło 

ono w art. 3 obowiazek dla państw członkowskich przedstawiania Komisji i 

Radzie corocznych „informacji niezbędnych do prowadzenia wielostronnego 

nadzoru w regularnych odstępach czasu, w formie programu stabilności 

stanowiącego zasadniczą podstawę osiągnięcia stabilności cenowej oraz silnego 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy‖. Później nazwę 

programu dla państw objętych derogacją zmieniono na „program konwergencji‖. 

Choć zakres programu określono szeroko, to zasadniczą sprawą w nim jest 

kształtowanie się pozycji budżetowej (czyli salda budżetowego). Zaleca się jako 

średniookresowy cel pozycję budżetową bliską zbilansowania lub z nadwyżką. 

Program powinien określać ścieżkę dostosowawczą do osiągnięcia tego celu, w 

odniesieniu do konkretnej nadwyżki bądź deficytu oraz oczekiwaną ścieżkę 

relacji długu rządowego do PKB. Ponadto program powinien przedstawiać: 

 

    główne założenia na temat spodziewanych trendów ekonomicznych oraz 

zmiennych mających istotne znaczenie dla realizacji programu, takich 

jak rządowe wydatki inwestycyjne, realny wzrost PKB, zatrudnienie i 

inflację, 

    opis środków zaradczych – budżetowych i innych – podejmowanych lub 

proponowanych dla osiągnięcia celów programu, 

    analizę ewentualnego wpływu zmian w zakresie głównych założeń na 

pozycję budżetową i dłużną. 

 

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rada ma badać, czy określony w programie 

średniookresowy cel budżetowy zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa 

dla uniknięcia nadmiernego deficytu, czy przyjęte założenia ekonomiczne są 

realistyczne, a proponowane środki wystarczające. Art. 6 upoważnia Radę, jeśli 

w tym zakresie są wątpliwości, do skierowania do danego państwa, jako 
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wczesnego ostrzeżenia, zalecenia zastosowania odpowiednich środków 

zaradczych. 

Drugie rozporządzenie nr 1467/1997 precyzowało finansowe sankcje związane z 

nadmiernym deficytem. Obowiązkowy deficyt wpłacany na podstawie decyzji 

Rady po wyczerpaniu innych środków dyscyplinujących miałby składać się ze 

składnika stałego równego 0,2% PKB oraz składnika zmiennego, równego jednej 

dziesiątej różnicy między procentowym udziałem deficytu w PKB w poprzednim 

roku a wartością referencyjną 3% PKB. Równocześnie ustalono, że żaden 

pojedynczy depozyt nie może przekroczyć 0,5% PKB. Depozyt w takiej 

wysokości mógłby zostać wniesiony przy deficycie na poziomie 6% PKB. 

Trzeba jednak zauważyć, że do wyznaczenia deficytu może dojść dopiero po 4 – 

5 latach stosowania łagodniejszych środków dyscyplinujących. 

Ponadto w rozporządzeniu w art. 2 ust. 2 uznano za czynnik usprawiedliwiający 

przekroczenie przez deficyt wartości referencyjnej znaczne pogorszenie 

koniunktury. Jednakże zostało ono zdefiniowane skrajnie restrykcyjnie jako 

roczny realny spadek PKB wynoszacy co najmniej 2%. Takie zdefiniowanie 

pogorszenia koniunktury nadało zapisowi charakter całkowicie jałowy i 

sprawiało wdrożenie ustępstwa w złej wierze, bo – po pierwsze – tak głębokie 

spadki PKB praktycznie nie zdarzają się (spadek o 1% oznacza już głęboką 

recesję), po drugie – już spadek o 0,5% powoduje ogromne trudności dla 

finansów  publicznych i nieunikniony wzrost deficytu. 

Stosowanie przez Komisję Europejską postanowień Paktu Stabilności i Wzrostu 

spotkało się w latach następnych – zwłaszcza po roku 2000 – z krytyką. W 

szczególności krytykowano zbyt mechaniczne stosowanie kryterium wartości 

odniesienia dla deficytu 3% PKB i nierespektowanie zapisów traktatowych 

dotyczących uwzględniania stosunku deficytu do inwestycji publicznych oraz 

średniookresowej sytuacji gospodarczej. Sprawa uwzględniania sytuacji 

gospodarczej stała się szczególnie aktualna, bo po roku 2000 państwa Unii 

Europejskiej stanęły wobec wyraźnego pogorszenia koniunktury, co odbiło się na 

poziomie deficytów budżetowych. Dotyczyło to zwłaszcza Francji i Niemiec, 

podczas gdy wiele państw mniejszych jak Austria, Belgia, Dania, Irlandia a także 

Hiszpania utrzymywało deficyty poniżej 3% PKB, mimo że też odczuwało skutki 

dekoniunktury. Jednakże łączna pozycja budżetowa państw Unii, która w 2000 r. 

wykazywała nadwyżkę 0,2% PKB przekształciła się w 2003 r. w deficyt 

wynoszący 3,0% PKB. 
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Inną sprawą wysuwaną przez krytyków była potrzeba uwzględniania w ocenie, 

czy deficyt jest nadmierny, wydatków nadzwyczajnych, na przykład kosztów 

reform emerytalnych, czy kosztów zjednoczenia Niemiec. Zwłaszcza istotna była 

sprawa kosztów reform emerytalnych, gdyż stanowiły one w istocie doraźny 

wzrost wydatków w celu ograniczenia ich w przyszłości. Sprawa dotyczyła w 

szczególności Polski, która w momencie wejścia do Unii była w najbardziej 

zaawansowanym w zakresie reformowania systemu emerytalnego państwem 

europejskim. 

Krytyka skłoniła władze Unii do nowelizacji Paktu Stabilności i Wzrostu. 

Obradująca 22 i 23 marca 2005 r. w Brukseli Rada Europejska przyjęła 

sprawozdanie Rady zawierające propozycje ‖wzmocnienia i wyjaśniania 

wdrażania Paktu Stabilności i Wzrostu celem usprawnienia koordynacji i 

nadzoru polityk gospodarczych zgodnie z art. 99 Traktatu oraz celem uniknięcia 

nadmiernych deficytów zgodnie z wymogiem art. 104 ust.1 Traktatu‖. Już sam 

tytuł wprowadza w ducha tego dokumentu, w którym konkretne decyzje toną w 

powodzi słów, chyba po to, by zredukować do minimum zakres tych właśnie 

decyzji. 

Wprowadzone zmiany nie są wielkie. Generalnie dominuje aprobata dla 

rozwiązań dotychczasowych, proponuje się jednak: 

 

(1) dopuszczenie do zróżnicowania celu średniookresowego i odejście od 

sztywnej formuły „pozycji bliskiej równowadze lub nadwyżki‖ pod 

warunkiem zachowania wystarczającego marginesu poniżej wartości 

odniesienia; cele średniookresowe dla poszczególnych państw 

osiągnęłyby, po potrąceniu jednorazowych i tymczasowych środków, na 

zasadzie cyklicznej korekty wielkości  pomiędzy – 1% PKB dla państw o 

małym zadłużeniu, bądź wysokim potencjale wzrostu, a równowagę lub 

nadwyżkę dla państw o dużym zadłużeniu, bądź niskim potencjale 

wzrostu; 

(2) oceniając, iż dotychczasowa definicja „znacznego pogorszenia 

koniunktury‖ (spadek realnego PKB o co najmniej 2%) jest zbyt 

restrykcyjna, zrezygnowanie z jednoznacznej definicji i pozostawienie 

zarówno Komisji, jak i Radzie przy podejmowaniu decyzji o 

nadmiernym deficycie swobody w uznawaniu za wyjątkowe – i tym 
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samym dopuszczalne – przekroczenie wartości odniesienia, powstałe w 

wyniki ujemnego wzrostu lub skumulowanego spadku produkcji w 

przedłużających się okresach bardzo biskiego wzrostu, w porównaniu do 

wzrostu potencjalnego; 

(3) przyznanie praktycznie swobody dla Rady w uznawaniu, co stanowią 

„inne istotne czynniki‖, wymagające uwzględnienia przy ocenie 

zaistnienia nadmiernego deficytu, zwłaszcza jeśli przekroczenie wartości 

odniesienia ma charakter tymczasowy, a deficyt pozostaje bliski wartości 

odniesienia; 

(4) zasadę, iż roczny wzrost na ścieżce obniżania deficytu powinien wynosić 

0,5 punktu procentowego w relacji do PKB; 

(5) uwzględnianie kosztów reform emerytalnych; koszt reformy netto ma 

być uwzględniany w ciągu pierwszych pięciu lat po jej wprowadzeniu, 

bądź w ciągu pięciu lat po 2004 r. dla państw, które wcześniej taka 

reformę wprowadziły (co mogłoby dotyczyć m.in. Polski), jednakże w 

układzie regresywnym, to znaczy w kolejnych latach 100, 80, 60, 40 i 

20%; 

(6) nieznaczne wydłużenie terminów podejmowania skutecznych działań i 

środków zmierzających do usunięcia nadmiernego deficytu. 

 

Ogólnie, cała „poprawa wdrażania‖ Paktu Stabilności i Wzrostu sprowadza się 

do uelastycznienia i zwiększenia uznaniowości w decyzjach dotyczących 

wystąpienia nadmiernego deficytu. Elementem otwierającym pole dowolności 

jest posługiwanie się często słowem „bliskie‖ (np. „bliskie wartości 

odniesienia‖), bez precyzowania, co znaczy konkretnie ta „bliskość‖. 

Prawdopodobnie w gruncie rzeczy chodziło o uniknięcie sporów, jakie w 

przeszłości występowały pomiędzy bardziej rygorystyczną Komisją a bardziej 

wyrozumiałą Radą. Jednakże dowolność w interpretacji „bliskości‖ stwarza 

możliwość dla Komisji narzucania bardziej rygorystycznych interpretacji dzięki 

taktycznej przewadze nad Radą. Wprawdzie to Rada podejmuje ostateczną 

decyzję, ale decyzja oparta jest na sprawozdaniu przedkładanym przez Komisję. 

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady nr 1055/2005 i nr 

1056/2005 z 7 lipca 2005 r. Wydaje się jednak, iż sformułowania zawarte w 

rozporządzeniach stanowią w niektórych przypadkach zawężającą interpretację 
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postanowień zawartych w sprawozdaniu Rady. Zawężające były też interpretacje 

stosowane w następnych latach w praktyce. Szczególnie drastycznym 

przykładem było nieuwzględnienie w ocenie deficytu Polski w latach 2005 i 

2006 kosztów reformy emerytalnej, pod pretekstem, że deficyt liczony łącznie z 

kosztami nie był „bliski‖ wartości odniesienia (tzn. w interpretacji Komisji 

przekraczał 3,5% PKB). Nie brano pod uwagę, jak wysokie były koszty reformy 

i jaki był ich wpływ na powstanie deficytu. Tymczasem po potrąceniu 

odpowiedniej kwoty kosztów reformy deficyt wyraźnie kształtował się poniżej 

wartości odniesienia. Brak logiki w interpretacji Komisji polegał na tym, że 

gdyby reforma miała węższy zakres i koszty jej byłyby niższe, to mogłyby zostać 

potrącone (bo deficyt wtedy byłby niższy) i Polska uniknęłaby wdrożenia 

procedury nadmiernego deficytu, a więc zło w interpretacji Komisji polegało na 

tym, że reforma była zbyt daleko idąca. 

 

4. ROZWÓJ SYTUACJI FISKALNEJ PO 2005 R. 

 

Modyfikacja Paktu Stabilności i Wzrostu dokonana w 2005 r. miała położyć kres 

kontrowersjom związanym z procedurą nadmiernego deficytu i rzeczywiście po 

2005 r. kontrowersje te ucichły. Przyczyna była jednak inna. Wyraźnej poprawie 

uległa sytuacja fiskalna państw członkowskich Unii, co obrazuje tabela 1. 
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Tabela 1. Sytuacja fiskalna państw Unii Europejskiej w latach 2003 
– 2007 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Średnia pozycja 

fiskalna państw UE 

w % PKB 

- 3,1 - 2,8 - 2,5 - 1,4 - 0,9 

Liczba państw z 

deficytem powyżej 

3% PKB 

11 12 9 5 1 

Najwyższy deficyt 

w % PKB   –  

(o ile przekracza 

3% PKB)    

   1)  

                                              

2) 

                                            

3)                                                   

                                                            

 

 

 

 

Malta 

9,2 

Węgry 

7,2 

Czechy 

6,6 

 

 

 

 

Grecja 

7,3 

Węgry 

6,5 

Polska 

5,7 

 

 

 

 

Węgry 

7,8 

Portugalia 

6,1 

Grecja 

5,1 

 

 

 

 

Węgry 

9,2 

Portugalia 

3,9 

Polska 

3,8 

 

 

 

 

Węgry 

5,5 

- 

 

- 

 
 

Źródło: Eurostat – Euro – indicators, różne numery. 

 

 

Przyczyny poprawy były złożone. Niewątpliwie znaczną rolę odegrała poprawa 

koniunktury, ale była ona dość ograniczona. W państwach sfery euro PKB 

realnie wzrósł w 2006 r. o 2,9%, a w 2007 r. o 2,6%; w „nowych państwach‖ UE 

wzrost był wyższy. Wydaje się jednak, że zasadniczą rolę odegrała rosnąca 

świadomość negatywnych skutków zarówno ekonomicznych, jak i 

pozaekonomicznych, wysokich deficytów fiskalnych i szerzej, „miękkich‖ 

finansów publicznych. Oczywiście świadomość istniała wcześniej, ale nie 

zawsze przekładała się na wolę polityczną podejmowania niepopularnych działań 

zapewniających obniżenie deficytu. 

Poszczególne państwa wykazujące w pierwszych latach dekady znaczne – tzn. 

przekraczające 3% PKB – deficyty fiskalne wybrały różne drogi ich obniżenia. 

Tylko niektóre prowadziły konsekwentnie politykę obniżania poziomu 

wydatków publicznych w relacji do PKB. Wiązało się to z reformami 

systemowymi, choć nie zawsze były to reformy wielkie i spektakularne. Ten sam 

efekt przynosiła ostra selekcja wydatków i rezygnacja z finansowania, czy 

ograniczenie finansowania wielu drobnych zadań. Do państw, które wyraźnie 
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zmniejszyły poziom wydatków publicznych należą Niemcy, Austria  i Czechy, a 

także Grecja; pokazuje to tabela 2. 

 
Tabela 2. Sytuacja fiskalna Niemiec, Austrii, Czech i Grecji w latach 
2003-2007 (w %PKB). 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Niemcy - pozycja fiskalna - 4,0 - 3,8 - 3,4 - 1,6 0,0 

 - wydatki 48,5 47,1 46,9 45,4 43,9 

 - dochody 44,5 43,3 43,5 43,8 43,9 

Austria - pozycja fiskalna . - 3,7 - 1,5 - 1,5 - 0,5 

 - wydatki . 52,6 49,7 49,2 48,2 

 - dochody . 48,8 48,1 47,6 47,5 

Czechy - pozycja fiskalna - 6,6 - 3,0 - 3,6 - 2,7 - 1,6 

 - wydatki 47,3 45,1 44,9 43,6 42,4 

 - dochody 40,7 42,2 41,4 41,0 40,9 

Grecja - pozycja fiskalna - 5,6 - 7,4 - 5,1 - 2,6 - 2,8 

 - wydatki 45,0 45,4 43,1 42,3 43,3 

 - dochody 39,3 38,1 37,8 39,4 40,2 

 
 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

 

W Niemczech i Austrii obniżeniu poziomu wydatków towarzyszyło, choć w 

znacznie słabszym stopniu, obniżenie poziomu dochodów publicznych, zaś w 

Czechach poziom dochodów był mniej więcej stabilny. Odmiennie w Grecji, 

tutaj wraz z obniżeniem poziomu wydatków następował wzrost poziomu 

dochodów, tak iż ostateczne obniżenie deficytu w 2007 r. było mniej więcej w 

połowie rezultatem obniżenia poziomu wydatków i podwyższenia poziomu 

dochodów. Jednakże wyjściowy poziom deficytu w Grecji – lata 2003 i 2004 – 

był znacznie wyższy niż w pozostałych trzech krajach. 

Drugą grupę państw stanowią Francja i Włochy. Tutaj widzimy mniej więcej 

stabilny w relacji do PKB poziom wydatków oraz rosnący poziom dochodów tak, 

iż obniżenie deficytu jest rezultatem wzrostu poziomu dochodów. Zaznaczyć 

trzeba, iż poziom wydatków we Francji jest szczególnie wysoki, najwyższy w 

Europie po Szwecji, z tym jednak, że Szwecja ma zbilansowane i stabilne finanse 

publiczne zamykające się systematycznie znaczną nadwyżką (w 2007 r. 3,5% 
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PKB), zaś we Francji deficyt kształtuje się tylko nieznacznie poniżej wartości 

odniesienia. 

 
Tabela 3. Sytuacja fiskalna Francji i Włoch w latach 2003-2007 (w 
%PKB). 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Francja - pozycja fiskalna - 4,1 - 3,6 - 2,9 - 2,4 - 2,7 

 - wydatki 53,4 53,2 53,4 52,7 52,6 

 - dochody 49,2 49,6 50,4 50,3 49,9 

Włochy - pozycja fiskalna - 3,5 - 3,5 - 4,2 - 3,4 - 1,9 

 - wydatki 48,3 47,7 48,2 48,8 48,5 

 - dochody 44,8 44,2 43,8 45,4 46,6 

 
 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

Stabilność poziomu wydatków publicznych wskazuje na brak poważniejszych 

reform systemowych, natomiast wzrost poziomu dochodów nie musi wiązać się z 

zaostrzeniem systemów podatkowych, podnoszeniem stawek itp., może być 

skutkiem wzmocnienia dyscypliny podatkowej i poprawą ściągalności podatków. 

Słabość dyscypliny podatkowej we Włoszech była wręcz przysłowiowa, a we 

Francji także pozostawiała dużo do życzenia. 

Poprawa pozycji fiskalnej w rezultacie obniżenia poziomu wydatków jakościowo 

różni się od poprawy uzyskanej w następstwie zwiększenia poziomu dochodów. 

W obecnych warunkach w Europie zasadniczym zagrożeniem dla finansów 

publicznych są wahania koniunktury. Dekoniunktura, a tym bardziej otwarta 

recesja (tzn. spadek realnego PKB) odbija się nieuchronnie na finansach 

publicznych, jednakże przede wszystkim na kształtowaniu dochodów 

publicznych. Wydatki – jeśli nie jest prowadzona szczególna polityka 

stabilizacyjna – nie reagują na wahania koniunktury i rosną zgodnie z własnym 

rytmem, wynikającym z przyjętych rozwiązań systemowych. W konsekwencji  w 

przypadku załamania koniunktury dynamika wydatków utrzymuje się na 

dotychczasowym (ewentualnie nieznacznie tylko osłabionym) poziomie, 

natomiast dynamika dochodów gwałtownie słabnie. Oczywiście prowadzi to do 

wzrostu deficytu. 

Gdy deficyt jest niewielki (np. poniżej 1% PKB), a tym bardziej, gdy finanse 

publiczne są w pełni zrównoważone lub występuje nadwyżka, dekoniunktura nie 
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powoduje tendencji do powstawania nadmiernego deficytu. Deficyt, choć ulega 

zwiększeniu, może utrzymać się w bezpiecznych ramach (zgodnie z Paktem 

Stabilności i Wzrostu poniżej 3% PKB). Natomiast gdy deficyt utrzymuje się w 

warunkach dobrej koniunktury na poziomie nieznacznie tylko niższym od 

wartości odniesienia, na przykład w przedziale 2,5-2,9% PKB, to jest rzecza 

niemal pewną, że w przypadku pogorszenia koniunktury wartość odniesienia 

zostanie nieuchronnie przekroczona, chyba że zostaną podjęte jakieś drastyczne 

działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bądź drastyczne podwyżki 

podatków. Jednakże tego rodzaju przeciwdziałanie wzrostowi deficytu miałoby 

charakter pro cykliczny i przyspieszało pogarszanie się koniunktury. 

Dlatego też dla uniknięcia alternatywy wyboru pomiędzy obroną poziomu 

deficytu przy pomocy działań procyklicznych a dopuszczeniem do jego 

nadmiernego wzrostu celowe jest przyjęcie zaleceń zmodyfikowanego Paktu 

Stabilności i Wzrostu by zredukować deficyt poniżej 1% PKB. 

Biorąc to pod uwagę,  niezwykle pomyślne wyniki fiskalne 2007 r. mogą w roku 

bieżącym, a jeszcze bardziej w roku przyszłym (2009 r.) ulec ewidentnemu 

pogorszeniu. Dotyczy to w szczególności 5 państw członkowskich Unii 

Europejskiej, w których deficyt przekracza 2,5% PKB (nie licząc Węgier, które 

miały deficyt w wysokości 5,5% PKB), ale także następnych 6 państw z 

deficytem w granicach 1,2-2,2% PKB. Wszystko zależy od tego, jak głębokie 

będzie pogorszenie koniunktury, które jednak wydaje się trudne do uniknięcia. 

 
Tabela 4. Państwa zagrożone nadmiernym wzrostem deficytu 
 

Państwo Deficyt w 2007 r. 

w % PKB 

Państwo Deficyt w 2007 r. 

w % PKB 

Grupa 1  Grupa 2  

W.Brytania 2,9 Słowacja 2,2 

Grecja 2,8 Polska 2,0 

Francja 2,6 Włochy 1,9 

Portugalia 2,6 Malta 1,8 

Rumunia 2,5 Czechy 1,6 

  Litwa 1,2 
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5. SYTUACJA FISKALNA POLSKI 

 

W 2007 r. sytuacja fiskalna Polski uległa zasadniczej poprawie. Deficyt sektora 

finansów publicznych, który wynosił w 2006 r. 3,8% PKB obniżył się do 2,0% 

PKB, a więc po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej spadł 

poniżej wartości odniesienia 3% PKB. Skala obniżenia deficytu przekroczyła 

najśmielsze oczekiwania, bo jeszcze we wrześniu 2007 r., przy opracowywaniu 

projektu ustawy budżetowej na rok 2008, szacowano, że deficyt 2007 r. liczony 

zgodnie z ESA 95 wyniesie 3,0% PKB. 

W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na pewne sprawy metodologiczne 

związane z liczeniem deficytu finansów publicznych. W Unii Europejskiej 

obowiązuje dla celów m.in. procedury nadmiernego deficytu metoda 

memoriałowa zgodna z ESA 95, a ściślej z przyjętą przez Eurostat interpretacją 

ESA 95. Dlatego też Polska musi przekazując do Eurostat wyniki finansów 

publicznych stosować tę metodę, natomiast dla celów krajowych wykorzystuje 

się odmienną metodę nawiązując do ujęcia kasowo. Ma to uzasadnienie, bo 

ewidencja księgowa w sferze budżetowej (choć nie w całym sektorze finansów 

publicznych) ma charakter kasowy. Druga różnica dotyczy ujęcia refundacji dla 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubytku składek odprowadzanych do 

otwartych funduszy emerytalnych. Od 2004 r. refundacja jest traktowana jako 

skonsolidowany dochód sektora ( ściślej FUS-u jako podmiotu zaliczonego do 

sektora), choć refundacja ta finansowana jest z emisji skarbowych papierów 

wartościowych, a w niewielkim stopniu z przychodów z prywatyzacji, a więc ze 

źródeł, które zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, nie powinny być traktowane jako źródła dochodów publicznych. 

Do 2003 r. włącznie refundacja to traktowane była jako transfer w obrębie 

sektora, co było zgodne z ESA 95. W 2008 r. refundacja wynosiła 16,2 mld zł, co 

odpowiadało 1,4% PKB. Tak więc liczenie czy nie liczenie refundacji wywiera 

bardzo znaczny wpływ na wartość prezentacyjną deficytu – ściślej salda – 

finansów publicznych. 

W rezultacie występują w zależności od zastosowanej metody 3 możliwe 

wartości numeryczne salda sektora finansów publicznych, a mianowicie: 

 

(1) saldo obliczone zgodnie z ESA 95, 



XV ANDRZEJ WERNIK 

 357 

(2) saldo obliczone według obowiązującej metody krajowej. 

(3) saldo obliczone według metody obowiązującej do 2003 r., czyli 

porównywalne z latami poprzednimi. 

 

Saldo sektora finansów publicznych w 2007 r. obliczone według tych 3 metod 

przedstawia tabela 5. 

 
Tabela 5. Saldo sektora finansów publicznych w 2007 r. 

 

Metoda mln zł % PKB 

Saldo wg ESA 95 - 23 697 - 2,0 

Saldo wg obowiązującej metody krajowej + 993 + 0,1 

Saldo wg metody krajowej porównywalnej z 

latami przed 2004 r. 

- 15 631 - 1,4 

 
 

Źródło: dane GUS i Ministerstwa Finansów. 

 

Danymi o saldzie sektora finansów publicznych wg ESA 95 dysponujemy od 

1999 r., natomiast dla lat dziewięćdziesiątych dostępne są tylko dane liczone 

metodą krajową, oczywiście bez refundacji dla FUS, bo problem występuje 

dopiero od reformy emerytalnej przeprowadzonej w 1999 r. Jednakże dla tego 

okresu różnice – jak można sądzić na podstawie danych za lata 1999-2000 – 

byłyby niewielkie. 

W latach dziewięćdziesiątych, po wyjściu z transformacyjnego kryzysu finansów 

publicznych, gdy deficyt przekraczał 5% PKB, nastąpiła – od 1993 r. – 

stabilizacja deficytu w przedziale 2,3-3,0% PKB, a więc poniżej obowiązującej 

wartości referencyjnej.
11

 Wahania deficytu w tym przedziale miały charakter 

incydentalny i dopiero w latach 1999-2000 zarysowała się pewna tendencja 

wzrostowa związana z kosztami przeprowadzonej reformy emerytalnej. Wyraźną 

natomiast tendencją  było obniżanie się skali redystrybucji budżetowej. Relacja 

dochodów publicznych do PKB zmniejszyła się z 40,6% w 1993 r. do 36,5% w 

                                                                                                                                    

11 Ciekawym szczegółem jest, iż w latach dziewięćdziesiątych nie zdawano sobie sprawy z tego, iż Polska spełnia 

kryterium dopuszczalnego deficytu z Traktatu z Maastricht. Panowała opinia, iż deficyt przekracza dopuszczalny poziom i 

trudno będzie go obniżyć. Upoważniały do tego publikowane przez GUS dane o wysokości nominalnego PKB. Dopiero 

dokonane przez GUS w ostatnich latach zmiany w metodzie liczenia nominalnego PKB i związana z tym korekta danych 

wstecz ujawniła, iż wartość nominalnego PKB była wyższa w poszczególnych latach niż szacowano wcześniej. 

Zrelacjonowanie nowych wartości PKB z deficytem a także innymi wielkościami finansowymi wykazało, iż nowe wskaźniki 

są korzystniejsze – z punktu widzenia oceny stanu finansów publicznych – niż poprzednie. 
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2000 r. (w tym dochodów podatkowych z 25,6% do 19,2%), zaś relacja 

wydatków do PKB z 42,6% w 1993 r. do 39,4% w 2000 r. 

Sytuacja uległa zasadniczej zmianie w 2001 r. gdy Polska znalazła się na 

krawędzi recesji. Realny PKB wzrósł zaledwie o 1,2% (w II półroczu o 0,7%), 

podczas gdy przed rokiem tempo wzrostu wynosiło 4,3%. Deficyt (liczony 

zgodnie z ESA 95) zwiększył się z 3,0% PKB w 2000 r. do 5,1% PKB. W 

następnych latach deficyt nadal utrzymywał się na wysokim poziomie, choć 

tempo wzrostu realnego PKB stopniowo ulegało przyspieszeniu – zmiana trendu 

nastąpi dopiero w 2005 r.. Kształtowanie się dochodów, wydatków i salda 

sektora finansów w tych latach – w ujęciu zgodnym z ESA 95 – w relacji do 

PKB przedstawia tabela 6. 

 
Tabela 6. Finanse publiczne w latach 2000-2005 (wg ESA 95) 
  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tempo wzrostu realnego 

PKB w % 

4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 

Dochody       

                   - w mld zł 283,3 301,2 317,1 323,6 341,4 383,7 

                   - w % PKB 
a 

38,1 38,6 39,2 38,4 36,9 39,0 

Wydatki       

                   - w mld zł 305,3 341,2 357,6 376,4 394,1 426,2 

                   - w % PKB 
a 

41,1 43,8 44,2 44,6 42,6 43,3 

Saldo       

                   - w mld zł - 

22,5 

- 40,0 - 40,5 - 

52,8 

- 52,4 - 

42,5 

                   - w % PKB 
a 

- 3,0 - 5,1 - 5,0 - 6,3 - 5,7 - 4,3 

 
 

a PKB nominalny 

Źródło: dane GUS i Ministerstwa Finansów 

  

Wzrostu deficytu nie można sprowadzać jednak do skutków dekoniunktury. 

Równocześnie pojawiły się 2 nowe pozycje wydatkowe – należące do kategorii 

wydatków, których nie można uniknąć – a mianowicie koszty reformy 

emerytalnej
12

 praz wypłata rekompensat z tytułu zaniechania waloryzacji 

wynagrodzeń w sferze budżetowej w latach 1991-1992. Konieczność wypłaty 

tych rekompensat wynikała z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał 

                                                                                                                                    

12 Koszty reformy emerytalnej można traktować jako sui genris inwestycję, która po kilkunastu latach ma w istotny sposób 

odciążyć finanse publiczne w zakresie kosztów wypłaty emerytur. 
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zaniechanie waloryzacji za sprzeczne z prawem, gdyż odpowiednie zmiany 

ustaw nastąpiły dopiero po 12 miesiącach. 

Koszty reformy emerytalnej – praktycznie wspomniana juz refundacja dla FUS 

ubytku składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych – oraz 

wypłaty rekompensat wynosiły w 2001 r. łącznie 11,1 mld zł co odpowiadało 

1,4% PKB. W latach następnych koszty reformy emerytalnej systematycznie 

rosły, natomiast wypłata rekompensat została zakończona w 2004 r. 

Wzrost deficytu w 2001 r. spowodowany był przyczynami po stronie 

wydatkowej. Wydatki wzrosły aż o 11,2% wobec wzrostu o 7,5% w 2000 r., co 

oznacza że gdyby ich dynamika utrzymała się na poziomie – już i tak dość 

wysokim – z roku 2000, to deficyt wyniósłby nie 5,1% PKB, lecz tylko 3,7%. 

Tempo wzrostu dochodów wynosiło 6,3% wobec 5,3% w 2000 r., trudno więc 

dopatrywać się przyczyn wzrostu deficytu po stronie dochodowej, choć tak 

zalecają standardowe poglądy na temat wpływu dekoniunktury na wzrost 

deficytu. 

W 2002 r. sytuacja przedstawiała się inaczej, ale także nie odpowiadała w pełni 

standardowym poglądom. Dynamika dochodów nieco osłabła, ale też była dość 

wysoka – wynosiła 5,3%, natomiast wydatki wzrosły tylko o 4,8%. W rezultacie 

deficyt kwotowo wzrósł minimalnie (o 0,5 mld zł), ale jego relacja do PKB 

zmniejszyła się tylko z 5,1% do 5,0%. 

Dopiero w 2003 r. nastąpiło załamanie dynamiki dochodów – wzrosły tylko o 

2,0% - a deficyt osiągnął rekordowy poziom 6,3% PKB, mimo iż koniunktura 

ulegała wyraźnej poprawie. Realny PKB wzrósł o 3,9% w skali roku, a 4,5% w II 

półroczu. Przypadek 2003 r. pokazuje, iż wpływ dekoniunktury na dochody 

publiczne może ujawniać się z opóźnieniem, co wiąże się z trybem naliczania i 

poboru podatków. 

Lata 2004 i 2005 były dla finansów publicznych i całej gospodarki szczególne w 

związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wystąpił najpierw w IV 

kwartale 2003 r. i w I połowie 2004 r. boom przedakcesyjny, a następnie w II 

półroczu 2004, a zwłaszcza w I półroczu 2005, poakcesyjne spowolnienie. 

Równocześnie w związku z harmonizacją podatków w Unii zmianom uległy 

zasady poboru podatków pośrednich, co spowodowało iż część należności 

podatkowych, która przy poprzednich procedurach wpłynęłaby w 2004 r., 
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przesunęła się na 2005 r.. W konsekwencji utrzymał się w obu tych latach dość 

wysoki deficyt. 

Właściwie dopiero lata 2006 i 2007 można uznać za okres normalny z punktu 

widzenia interesującego nas tematu zależności deficytu finansów publicznych od 

koniunktury gospodarczej. 

Sytuację fiskalną w latach 2005-2007 przedstawia tabela 7. 

 
Tabela 7. Finanse publiczne w latach 2005-2007 (wg ESA 95) 
 
 2005 2006 2007 

Tempo wzrostu    

    - realnego PKB 3,6 6,2 6,6 

    - nominalnego PKB 6,4 7,7 10,2 

Dochody    

    - w mld zł 383,7 424,2 471,5 

    - w % PKB
a
 39,0 40,0 40,4 

    - przyrost w stosunku 

      do roku poprz. w % 

12,4 10,6 11,2 

Wydatki    

    - w mld zł 426,2 464,3 495,2 

    - w % PKB
a
 43,3 43,8 42,4 

    - przyrost w stosunku 

      do roku poprz. w % 

8,1 8,9 6,7 

Saldo    

    - w mld zł 42,5 40,2 23,6 

    - w % PKB
a
 4,3 3,8 2,0 

 
 

a – PKB nominalny 

Źródło: jak w tabeli 6. 

 

W świetle danych przytoczonych w tabeli 7 nie ulega wątpliwości, iż spadek 

deficytu finansów publicznych w latach 2006-2007 związany był z bardzo dobrą 

koniunkturą, wzrostem realnego PKB o ponad 6% rocznie. Choć nie można nie 

zauważyć, iż komponent inflacyjny też odegrał – zwłaszcza w 2007 r. – pewną 

rolę; tempo wzrostu nominalnego PKB było wyraźnie wyższe niż realnego, a to 

właśnie PKB nominalny decyduje o kształtowaniu się dochodów publicznych. 

Tempo wzrostu dochodów było jednak wyższe w obu latach niż tempo wzrostu 

nominalnego PKB, co wiązać trzeba z jednej strony z pewnymi przesunięciami 

strukturalnymi w zakresie podstaw naliczania poszczególnych danin publicznych 

(podatków i składek ubezpieczeniowych, z drugiej stosowaniem – zwłaszcza w 

2006 r. – drobnych posunięć zwiększających obciążenia podatkowe). W sumie 

sytuacja w zakresie dochodów kształtowała się pomyślnie z punktu widzenia 

obniżenia deficytu. 
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Pomyślne tendencje po stronie dochodowej stanowiły warunek konieczny dla 

obniżenia w tak znacznym stopniu deficytu, lecz jeszcze nie wystarczający. 

Ważną rolę odegrało  znaczne osłabienie dynamiki wydatków, które wzrosły w 

porównaniu z 2006 r. tylko o 6,7%, podczas gdy w 2006 r. wzrosły o 3,9%. Na 

efekt obniżenia dynamiki wydatków przypadało prawie dwie trzecie obniżki 

kwoty deficytu. 

Obniżenie dynamiki wydatków, a w konsekwencji ich relacji do PKB nie było 

jednak skutkiem reform systemowych, lecz czynników incydentalnych. Istotną 

rolę odegrało obniżenie dynamiki wydatków socjalnych – wzrosły o 4,9% wobec 

6,6% w 2006 r. – ale wiązało się to z brakiem waloryzacji emerytur i rent. 

Waloryzacji  nie można było uniknąć w roku bieżącym, co musi się odbić na 

dynamice wydatków w skali roku. Nie wszystkie przypadki tego rodzaju można 

zidentyfikować, ale faktem jest, że zmian systemowych przynoszących 

oszczędności w wydatkach publicznych w 2007 r. nie było. 

Niezależnie od przyczyn obniżenia poziomu wydatków nastąpiło znaczne 

obniżenie deficytu finansów publicznych – do 2,0% PKB – który w ten sposób 

po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej spadł poniżej wartości 

odniesienia 3% PKB. Następstwem było, iż Rada 8 lipca 2008 r. podjęła decyzję 

o zakończeniu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski wdrożonej 5 lipca 

2004 r. 

Oczywiście jest sprawą otwartą, czy procedura nadmiernego deficytu wobec 

Polski nie zostanie ponownie wdrożona, jeśli wzrośnie deficyt. Według 

oficjalnych prognoz w 2008 r. deficyt ma wzrosnąć do 2,5%, co jednak także nie 

oznacza przekroczenia wartości odniesienia. Należy jednak zauważyć, iż gdyby 

nawet w 2008 r. lub w 2009 r. deficyt przekroczył nieznacznie (tzn. o mniej niż 

0,5% PKB) wartość odniesienia, to wdrożenie procedury nadmiernego deficytu 

Polsce by nie groziło. Zgodnie ze zmodyfikowanym Paktem Stabilności i 

Wzrostu Polska ma prawo odliczyć od faktycznego deficytu część kosztów 

reformy emerytalnej: 40% w 2008 r. i 20% w 2009 r. Później prawo odliczania 

wygasa. 

Kształtowanie się deficytu finansów publicznych zależy w nadchodzących latach 

od dwóch czynników: po pierwsze - od utrzymania się dobrej koniunktury i po 

drugi - od zdolności do zapewnienia, by tempo wzrostu wydatków publicznych 

było wyraźnie niższe od tempa wzrostu nominalnego PKB. Jest jeszcze trzeci 
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warunek – zaniechanie dalszego obniżania obciążeń podatkowych – ale jest on 

właściwie oczywisty. Niemniej trzeba na niego zwrócić uwagę, bo w 2006 r. 

poprzedni rząd podjął 3 decyzje, które negatywnie muszą wpłynąć na poziom 

dochodów publicznych i stanowią przesłankę dla wspomnianej oficjalnej 

prognozy wzrostu deficytu w 2008 r. Są to: 

 

(1) wprowadzenie ulg rodzinnych w podatku dochodowym od osób 

fizycznych formalnie od początku 2007 r., ale faktycznie 

uwzględnianych przy ostatecznym rozliczeniu podatku za dany rok już w 

roku następnym, a więc po raz pierwszy w 2008 r.; ubytek wpływów 

podatkowych z tego tytułu wyniósł w tym roku 5,4 mld zł; 

(2) obniżenie od 2009 r. stawek progresywnych w podatku dochodowym od 

osób fizycznych do 18% i 32%, przy czym wyższa stawka będzie 

dotyczyła mniej niż 1% podatników, co nadaje podatkowi charakter 

prawie liniowy; oznacza to ubytek wpływów w warunkach 2009 r. o co 

najmniej 10 mld zł; 

(3) obniżenie składki na ubezpieczenie rentowe z 13% do 6%, co 

spowodowało już w 2008 r. ubytek dochodów rzędu ponad 20 mld zł. 

 

Dlatego też niezbędne jest powstrzymanie się od dalszych posunięć tego rodzaju 

do czasu, gdy nastąpi stabilizacja finansów publicznych z deficytem na poziomie 

poniżej 1% PKB. 

 

6. PERSPEKTYWY ROZWOJU SYTUACJI FISKALNEJ W 
POLSCE 

 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju sytuacji fiskalnej w Polsce w nadchodzących 

latach ma kształtowanie się koniunktury gospodarczej, a ściślej jak długo 

utrzyma się obecna bardzo dobra koniunktura. Pogarszanie się koniunktury jest 

nieuniknione; wahania koniunktury są immanentną cechą gospodarki rynkowej i 

naiwnością byłoby oczekiwanie, iż dobra koniunktura może się utrzymywać 

stale. Jednakże zarówno moment pogorszenia (czyli punkt zwrotny w cyklu 

koniunkturalnym), jak i stopień pogorszenia się koniunktury są praktycznie nie 
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do przewidzenia. Żadna technika prognostyczna nie może tu pomóc. Jesteśmy 

skazani na intuicyjne oczekiwanie. 

W chwili obecnej panuje oczekiwanie na bliskie pogorszenie się koniunktury. W 

Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej koniunktura się już wyraźnie 

pogorszyła – choć trudno nazwać to jeszcze recesją
13

 - ale nie wiadomo, czy 

pogorszenie osiągnęło już poziom dna. Prognozy dotyczące Polski zakładają 

pewne spowolnienie dynamiki PKB już w II połowie bieżącego roku i w 2009 r. 

Na ogół przyjmuje się spowolnienie nieznaczne o jeden czy dwa punkty w 

stosunku do rekordowego roku 2007. Nawet w opracowanej przed rokiem 

ustawie budżetowej na rok 2008 przyjęto, że realny PKB wzrośnie o 5,5%, a 

więc o przeszło punkt niżej niż w 2007 r. Może się to zresztą okazać założeniem 

trafnym, gdyż po bardzo dobrym pierwszym półroczu (wzrost PKB o 5,9%), 

nawet spadek dynamiki PKB do 4,5% w drugim półroczu nie zdezawuuje go. 

Jednakże otwarta jest sprawa 2009 r. i lat następnych. W pracach nad projektem 

ustawy budżetowej przewiduje się następujące kształtowanie dynamiki realnego 

PKB: 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

   tempo wzrostu w %      

  - realnego PKB 6,6 5,5 4,8 4,9 5,0 

  - nominalnego PKB 9,9 9,6 7,9 8,4 7,6 

 
 

 

Przytoczone wskaźniki mają charakter roboczy i mogą ulec jeszcze zmianom, 

jednakże nie odbiegają one w istotny sposób – prócz 2009 r. – od prognozy 

przyjętej w „Programie konwergencji – aktualizacja 2007‖
14

 z marca br. Różnica 

dotycząca 2009 r. polega na obniżeniu przewidywanego tempa wzrostu realnego 

PKB z 5,2% do 4,8%, jednakże równoczesne założenie nieco wyższej inflacji 

neutralizuje wpływ obniżenia dynamiki realnej na poziom nominalnego PKB. 

Dla analizy zjawisk fiskalnych podstawą odniesienia jest właśnie nominalny 

PKB, a nie realny. Dlatego też można w dalszym ciągu przyjmować „Program 

konwergencji‖ jako wyraz oficjalnej prognozy sytuacji fiskalnej Polski w 

                                                                                                                                    

13 W teorii ekonomii przyjmuje się, że z recesją mamy do czynienia, gdy nastepuje spadek realnego PKB w 2 kolejnych 

kwartałach. 

14 „Program konwergencji – aktualizacja 2007‖ został przekazany do Komisji Europejskiej zgodnie z obowiązującym 

terminem na początku listopada 2007 r., jednakże w związku ze zmiana rządu Komisja Europejska zgodziła się na 

przyjecie w marcu zmodyfikowanego „Programu konwergencji – aktualizacja 2007‖. Wydaje się jednak, porównując oba 

dokumenty, iż zmiany dotyczą nie sposobu podejścia do problemu finansów publicznych, lecz zmodyfikowanej warstwy 

liczbowej dokumentu na podstawie rzeczywistych danych za 2007 r., nie znanych jeszcze w październiku, które okazały 

się znacznie korzystniejsze od wcześniejszych przewidywań. 
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nadchodzących latach. Prognoza to może w stosunkowo niedługim czasie, gdyż 

do końca października rząd jest zobowiązany do przedstawienia w Brukseli 

zgodnie z obowiązującymi procedurami Paktu Stabilności i Wzrostu. Nie wydaje 

się by miały zajść dalej idące zmiany w stosunku do poprzedniej wersji 

programu. Punktem wyjścia dla nowej wersji programu są toczące się prace nad 

projektem ustawy budżetowej na rok 2009 (terminem przedłożenia projektu jest 

koniec września). Nie można przeto wykluczyć, iż wyniki tych prac, napotkane 

w ich toku problemy, mogą zmienić sposób myślenia w odniesieniu do 

niektórych kwestii poruszanych w programie. 

W „Programie konwergencji‖ przyjmuje się, że dynamika dochodów 

skonsolidowanych sektora finansów publicznych będzie słabsza od dynamiki 

nominalnego PKB, a dynamika skonsolidowanych wydatków od dynamiki 

dochodów, co ma doprowadzić do obniżenia po przejściowym wzroście w 2008 

r. deficytu sektora z 2,0% PKB w 2006 r. do 1,5% w 2010 r. W ujęciu 

szczegółowym podstawowe wielkości fiskalne mierzone ich relacjami do 

nominalnego PKB miałyby według „Programu konwergencji‖ kształtować się 

następująco: 

 

 

     2006    2007    2008  2009          2010 

dochody    40,0    40,0
a
               40,0               39,2              38,7 

wydatki             43,8                42,0
b
               42,5               41,2              40,1 

saldo  

(deficyt)   - 3,8               - 2,0                 - 2,5               - 2,0             - 1,5 

 
a  

wg Eurostatu 40,4% ,    
b
  wg Eurostatu 42,4%  

 

Obraz sytuacji finansów publicznych, jak wynika z przytoczonego zestawienia, 

jest niewątpliwie bardzo korzystny, wręcz idealny. Można wprawdzie zauważyć, 

iż tempo obniżania deficytu jest wolniejsze niż zalecane w zmodyfikowanym w 

2005 r. Pakcie Stabilności i Wzrostu (mówi się tam o obniżeniu deficytu 

corocznie o 0,5 punktu procentowego PKB), ale utrzymywać się będzie on przez 

cały okres znacznie poniżej  wartości odniesienia (3,0% PKB) i wykazywać 

tendencję malejącą. 

Kluczową sprawą jest ocena realności zapisów zawartych w „Programie 

konwergencji‖ odnoszących się do lat 2009-2010, bo prognoza dobiegającego już 
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końca 2008 r. zastrzeżeń nie nasuwa. Może się okazać wprawdzie, że deficyt 

będzie nieco wyższy, ale nie ma to już istotnego znaczenia. 

 Ocenę realności prognozy zawartej  w „Programie‖ trzeba przeprowadzić 

na dwóch poziomach. Poziom pierwszy dotyczy oceny przyjętych założeń co do 

stanu koniunktury i dynamiki PKB. Drugi poziom oceny dotyczy realności 

przyjętych prognoz dochodów i wydatków i tym samym salda w sytuacji 

spełnienia się prognozy koniunktury przyjętej w „Programie‖. 

Średniookresowe prognozowanie koniunktury jest – o czym była już mowa - 

niezwykle trudne, o ile wręcz niemożliwe. Zarówno politycy jak i analitycy 

gospodarczy przeważnie są skłonni zakładać, że dobra koniunktura jeszcze 

potrwa i później są zaskoczeni, że nastąpiło załamanie. Inna sprawa, że 

załamanie koniunktury następuje często w wyniku okoliczności przypadkowych, 

tak iż trudno nie być zdziwionym. Wydaje się, że załamanie koniunktury nie 

nastąpi jeszcze w 2008 r., ale z każdym następnym rokiem rośnie jego 

prawdopodobieństwo. Z drugiej strony nie  można wykluczyć, iż nastąpi dopiero 

po 2010 r. W tym przypadku okazałoby się, że autorzy „Programu‖ mieli rację w 

swym podejściu do sprawy koniunktury. Tym, co będzie się działo po 2010 r., 

mają prawo się nie zajmować, choć dla nas jest to nader istotne. 

Z ewentualnym załamaniem koniunktury wiąże się nie tylko pytanie, kiedy?, lecz 

także jak głębokie miałoby ono być. W 2001 r. dynamika realnego PKB obniżyła 

się z 4,3% w roku poprzednim do 1,2% (w II półroczu 0,5%), a więc w rachunku 

rocznym o przeszło 3 punkty procentowe. W zakresie popytu krajowego 

odnotowano spadek o 1,3%, podczas gdy w roku poprzednim miał miejsce 

wzrost o 3,1%; skala załamania wynosiła więc 4,4 punktu procentowego. Tak 

było poprzednim razem, ale nie wynika z tego, jak głęboki spadek będzie 

następnym razem. 

W „Programie konwergencji‖ zamieszczona jest tabela obrazująca wpływ 

odchyleń od założonej dynamiki PKB na kształtowanie się deficytu finansów 

publicznych, a także długu publicznego. Tabela została podana bez omówienia, 

co utrudnia jej interpretację. Wydaje się jednak, że można na jej podstawie 

przyjąć, iż zdaniem autorów „Programu‖ niższa o 1 punkt procentowy dynamika 

PKB przekłada się na wzrost relacji deficytu do PKB o 0,5 punktu procentowego. 

Gdyby więc w 2010 r. nastąpiło załamanie koniunktury znajdujące wyraz w 

przyroście realnego PKB o 2%, a nie o 5%, jak przyjęto w „Programie‖, to 
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deficyt wyniósłby nie 1,5% PKB, lecz 3,0%, co byłoby sytuacją jeszcze nie 

najgorszą. Nawet gdyby przekroczył nieco (ale nie więcej niż o 0,49% PKB), to 

zgodnie ze zmodyfikowanym Paktem Stabilności i Wzrostu można by to 

usprawiedliwić znacznym pogorszeniem koniunktury i skłonić władze Unii by 

uznały przekroczenie za „przejściowe i tymczasowe‖ i nie wdrożyłyby procedury 

nadmiernego deficytu. Oczywiście warunkiem jest prawidłowość szacunków 

odnoszących się do dochodów i wydatków finansów publicznych przyjętych w 

„Programie‖, a tutaj powstają pewne wątpliwości. 

Obniżenie relacji skonsolidowanych dochodów publicznych do PKB z 40,0% w 

2007 r. do 38,7% przedstawione jest w „Programie konwergencji‖ jako efekt 

dwóch posunięć reformatorskich: redukcji klina podatkowego i wprowadzenia 

wysokich ulg rodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszt 

netto redukcji klina
15

 szacuje się w 2010 r. na 1,9% PKB, a ulg rodzinnych na 

0,5% PKB; razem jest to 2,4% PKB, a więc więcej niż obniżka całych dochodów 

(w relacji do PKB tylko 1,3%). Redukcja klina ma polegać na obniżeniu składki 

na ubezpieczenie rentowe (z 13,0% do 6,0% podstawy wymiaru) oraz reformie 

podatku dochodowego od osób fizycznych polegającej zasadniczo na zmianie 

skali podatkowej, tj. wprowadzenia od 2009 r. dwóch stawek: 18% i 32%. 

Pomijając sprawę, że szacunek skutków owych dwóch reform wydaje się 

zaniżony, wyjaśnienia wymagałaby sprawa, jak zostanie skompensowana różnica 

między skutkami reform a łączną obniżką poziomu dochodów.  

W pewnym stopniu skompensować skutki reform mogą zapowiedziane podwyżki 

stawek akcyzowych, zwłaszcza w zakresie wyrobów tytoniowych. Wpływy z 

podwyżek stawek akcyzowych trzeba jednak oceniać bardzo ostrożnie 

pamiętając o możliwości wystąpienia efektu Laffera. 

Bardzo enigmatycznie przedstawia się sprawa obniżenia poziomu wydatków 

publicznych. Ma on ulec obniżeniu w 2010 r. o 2,4 punktu procentowego w 

porównaniu z 2007 r. (przyjmując dla 2007 r. wskaźnik wg Eurostatu). O tym, w 

jaki sposób ma to nastąpić, pewien pogląd daje tabela 9 na str. 24 Raportu. 

Niestety nie jest ona kompatybilna z danymi zawartymi w innych tabelach (np. 7. 

i 16.), gdyż podaje wydatki w układzie według funkcji (przeznaczenia) tylko dla 

lat 2006 i 2010, brak jest przynajmniej 2007 r. Według tabeli 9. obniżka 

                                                                                                                                    

15 Uwzględniając, iż spowodowany obniżeniem składki na ubezpieczenie rentowe wzrost wynagrodzeń netto jest 

automatycznie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  
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wydatków w relacji do PKB ma nastąpić w 2010 r. o 2,3 punktu procentowego w 

stosunku do 2007 r. (przyjmując poziom wg Eurostatu). Głównym składnikiem 

wydatków generujących redukcję mają być wydatki na ochronę socjalną; w 

relacji do PKB mają się obniżyć o 1,8 punktu procentowego, do 15,1% PKB w 

2010 r. Nie wiadomo jednak jakim cudem ma  to nastąpić, bo to co się 

konkretnie omawia w „Programie‖ na to nie wskazuje, wręcz przeciwnie. 

W zakresie systemu emerytalnego nastąpiło przywrócenie od 2008 r. corocznej 

waloryzacji (z uwzględnieniem, prócz zmian cen, 20% realnego wzrostu 

przeciętnego wynagrodzenia
16

), co łącznie z przedłużeniem na 2008 r. ustalenia 

prawa do wcześniejszych emerytur na dotychczasowych warunkach spowoduje 

wzrost relacji wypłacanych emerytur i rent w 2010 r. o 0,6% PKB. Na wzrost 

poziomu wydatków na ochronę socjalną mogą wpłynąć jeszcze inne czynniki, 

których w „Programie‖ nie uwzględniono, a mianowicie rozwiązania w zakresie 

emerytur pomostowych oraz pomocy alimentacyjnej (o której jest tylko nie 

budząca zaufania wzmianka, że nie spowoduje wzrostu wydatków). 

Jeśli idzie o inne pozycje wydatkowe, to w „Programie konwergencji‖ jest 

jeszcze mowa tylko o realizacji programu budowy dróg. Jego koszty mają 

wynieść w relacji do PKB w 2008 r. 1,6%, w 2009 r. 2,4% i w 2010 r. 2,1%. 

Wydatki te powinny się mieścić w pozycji „sprawy gospodarcze‖, co do której 

przewiduje się spadek w relacji do PKB z 4,4% w 2005 r. do 4,1% w 2010 r. 

Musiałoby to oznaczać drastyczne ograniczenie wydatków na inne, niż budowa 

dróg, cele gospodarcze. 

W sumie trudno  mieć zaufanie do deklaracji obniżenia poziomu wydatków 

publicznych do 2010 r. o ponad 2 punkty procentowe w stosunku do PKB. 

Raczej można oczekiwać wzrostu wydatków, chyba że rząd ma jakieś skuteczne 

pomysły w tym zakresie. Jeśli jednak ma, to dlaczego ich nie podaje w 

„Programie konwergencji‖ adresowanym do tak poważnych i kompetentnych 

odbiorców, jakimi są Komisja Europejska i Ecofin.  

Jeśli idzie o podane w „Programie konwergencji‖ założenia co do wyników 

(czyli pozycji fiskalnej) sektora, to w świetle danych spoza „Programu‖ nasuwają 

się wątpliwości. Na rok bieżący założono, iż deficyt sektora w ujęciu zgodnym z 

ESA 95 wyniesie 2,5%, to znaczy wzrośnie o 0,5 punktu w porównaniu z 2007 r. 

                                                                                                                                    

16 Wydaje się, iż uwzględnienie przy waloryzacji emerytur wzrostu wynagrodzeń wykracza poza konstytucyjne 

uzasadnienie waloryzacji (ochrona praw słusznie nabytych), ale okoliczność, że chodzi o wzrost realny a nie nominalny 

łagodzi skutki finansowe. 
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W ustawie budżetowej założono deficyt budżetu państwa w ujęciu kasowym 27,1 

mld zł, to znaczy 2,1% PKB. Nie wydaje się by udało się go znacznie obniżyć w 

toku wykonania. Wprawdzie na koniec lipca deficyt wynosił tylko 2,7 mld zł, ale 

zazwyczaj o wielkości deficytu decyduje IV kwartał; w 2007 r. deficyt IV 

kwartału był o 179 mln zł wyższy od deficytu całorocznego. W świetle 

dotychczasowych danych nie wydaje się, by dochody budżetowe w skali roku 

mogły znacznie przekroczyć poziom przyjęty w ustawie budżetowej, a więc 

poważniejsza redukcja deficytu może nastąpić tylko w drodze niepełnego 

wykonania zaplanowanych wydatków. Aktualnie Ministerstwo Finansów szacuje 

deficyt budżetu państwa na 22,9 mld zł, ale do tego trzeba dodać dalsze 20 mld zł 

refundacji dla FUS, bo choć Ministerstwo Finansów udaje, że nie stanowi ona 

części deficytu, to według ESA 95 stanowi i takie też stanowisko przyjmie 

Eurostat przy rozliczaniu naszego deficytu. Razem jest to około 43 mld zł, co 

odpowiada 3,4% przewidywanego PKB. A więc aby deficyt w ujęciu kasowym 

utrzymał się na poziomie 2,5% PKB, reszta sektora powinna osiągnąć nadwyżkę 

w wysokości 11 mld zł. Jest to raczej nierealne, zwłaszcza że dwa główne 

segmenty tej „reszty‖: FUS i budżety samorządowe doznały znacznego ubytku 

dochodów w związku z obniżeniem składki na ubezpieczenie rentowe i ulgami 

rodzinnymi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydaje się jednak, iż 

łączny dług sektora finansów publicznych w przeliczeniu na ujęcie memoriałowe 

nie przekroczy 2,8% PKB. 

Także ponowne obniżenie deficytu sektora w 2009 r. do 2,0% przewidywanego 

PKB jest wysoce wątpliwe. W projekcie budżetu państwa na ten rok przyjęto, że 

deficyt wyniesie 18,2 mld zł, do czego należy dodać refundacje dla FUS co 

najmniej 22 mld zł. W sumie będzie to około 40 mld zł, co odpowiada 2,9% 

przewidywanego PKB. Reszta sektora powinna więc uzyskać nadwyżkę ponad 

12 mld zł, co jest mało prawdopodobne. zwłaszcza że w budżetach 

samorządowych nastąpi kolejny ubytek dochodów w związku z obniżeniem 

stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W szczególności błędem jest liczenie na budżety samorządowe jako źródła 

nadwyżki dlatego, że raz w 2007 r. wykazały nadwyżkę. Poprzednio były 

deficyty; potrzeby wydatkowe samorządów są znaczne, a dochody podatkowe 

(jak podatki od nieruchomości, rolny, leśny itd.) mało elastyczne; wyjątkiem jest 

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale tu właśnie następują 

zmiany oznaczające spadek wpływów budżetów samorządowych. 



XV ANDRZEJ WERNIK 

 369 

Przedstawione szacunki dokonywane były w ujęciu kasowym, zaś przejście 

zgodnie z ESA 95 na ujęcie memoriałowe spowoduje raczej ich pogorszenie. 

Niemniej można przewidywać, że jeżeli nie dojdzie do głębokiego załamania 

koniunktury – spadku dynamiki realnego PKB poniżej 3% - to możliwe jest 

utrzymanie deficytu sektora poniżej wartości odniesienia czyli 3% PKB 

(oczywiście w ujęciu ESA 95). Nie wydaje się natomiast by było możliwe 

poprawianie salda corocznie o 0,5 punktu, czego domaga się Komisja Europejska 

z powołaniem na Pakt Stabilności i Wzrostu. Będzie to możliwe, gdy wróci 

bardzo dobra koniunktura i dynamika realnego PKB przekroczy 5%. Jednakże 

brak zaleconego poprawiania salda nie może być podstawą do wdrożenia 

procedury nadmiernego deficytu, gdyż nie ma odpowiedniego umocowania w 

TWE. Tym samym nie powinno stanowić przeszkody w uznaniu, iż Polska 

spełnia kryterium dopuszczalnego deficytu i  może przejść do trzeciego etapu 

Unii Gospodarczej i Walutowej. 

Aby tak się mogło stać, niezbędne jest spełnienie istotnego warunku, o którym 

była już mowa – mianowicie zapewnienia ostrej dyscypliny w zakresie 

wydatków publicznych. Rada Unii Europejskiej w swojej oficjalnej ocenie 

polskiego Programu Konwergencji z 8 lipca br.
17

 za jego zasadniczą słabość – 

choć nie formułuje tego expresis verbis – uważa brak odpowiednich dostosowań 

po stronie wydatkowej. „W programie założono wprawdzie kontynuację 

konsolidacji budżetowej, nie wymieniono jednak żadnych dodatkowych 

mechanizmów służących polepszeniu kontroli nadmiernych wydatków‖. Trudno 

się z tym nie zgodzić, choć wydaje się, że lepsze sformułowanie „stymulowania 

ograniczania wydatków‖ zamiast „kontroli itd.‖. Można mniemać, ze rolę taką 

spełniać może przyjęta przez obecnego ministra finansów w toku prac nad 

budżetem na rok 2009 metoda, którą można by określić jako selektywne 

limitowanie wydatków w ramach części budżetowych. Ma ona spowodować by 

właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych sami rezygnowali z 

finansowania zadań o mniejszym znaczeniu. Czy to się powiedzie, pokaże 

przyszłość. 

Opinia Rady zwraca także uwagę na zagrożenie wynikające z presji płacowej w 

sektorze finansów publicznych. Sprawa jest bardzo istotna, choć ze sformułowań 

zawartych w opinii wynika, iż zachęca się przede wszystkim do nie ulegania jej. 

                                                                                                                                    

17 Dziennik Urzędowy UE 2008 nr 182 C, s. 6-9. 
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Sprawa jest jednak bardziej złożona, gdyż chodzi tu o rosnącą rozpiętość 

wynagrodzeń w sektorze publicznym i prywatnym. Ignorowanie problemu może 

powodować nie tylko konflikty społeczne, ale co gorsza, do pogarszania się 

poziomu kadr w sektorze publicznym (antyselekcja), a w konsekwencji do 

pogorszenia się jakości usług publicznych. Na przykład zbyt niskie 

wynagrodzenia nauczycieli mogą powodować brak nauczycieli określonych 

specjalności, mianowicie takich, którzy znajdują łatwo pracę w sektorze 

prywatnym (np. matematyków, czy nauczycieli języków obcych, co odbije się na 

poziomie kształcenia. Przykłady można mnożyć. Nie można uciec od pytania, 

czy doraźne oszczędności nie spowodują trudnych do skompensowania strat w 

długim okresie. 

 

7. DŁUG PUBLICZNY 

 

W Polsce rozmiary długu publicznego kształtują się znacznie poniżej wartości 

odniesienia (to znaczy 60% PKB). Na koniec 2007 r. dług publiczny rozumiany 

jako skonsolidowany dług jednostek sektora finansów publicznych wynosił 527,4 

mld zł co odpowiadało 45,2% PKB. 

Wzrost relacji długu do PKB w zasadzie może następować w wyniku wysokich 

deficytów sektora finansowanych emisją skarbowych papierów wartościowych. 

Dług to suma skonsolidowanych deficytów z przeszłości. Niewielkie deficyty nie 

muszą powodować wzrostu relacji długu do PKB, gdyż nominalny PKB rośnie 

wówczas na ogół szybciej niż kwota długu. Oznacza to, że jeśli w 

nadchodzących latach uda się utrzymać deficyt sektora na poziomie poniżej 3% 

PKB, to w zasadzie nie ma podstaw by obawiać się nadmiernego wzrostu długu 

publicznego, ściślej jego relacji do PKB. 

Jest jednak jedna szczególna możliwość wzrostu długu, mianowicie wynikająca z 

ewentualnego znacznego osłabienia złotego. Dług zagraniczny (liczony według 

miejsca emisji) jest nominowany w walutach obcych i dla ustalenia ogólnego 

poziomu długu publicznego przelicza się go na złote według kursu dnia, a więc 

osłabienie złotego musi automatycznie spowodować wzrost kwoty długu w 

przeliczeniu na złote. Nie wydaje się jednak, by wzrost długu w związku z 

ewentualnym osłabieniem złotego mógł przybrać znaczące rozmiary. Dług 

zagraniczny liczony według miejsca emisji wynosił na koniec marca br. 120 mld 
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zł, co stanowiło 23,1% całego długu publicznego. Osłabienie złotego względem 

walut, w których nominowany jest dług (głównie USD, euro, ale nie tylko) 

średnio o 10% spowodowałoby wzrost długu w przeliczeniu na złote o 12 mld zł, 

to znaczy 1% PKB. 

 

8. KONKLUZJE 

 

Podstawową konkluzją przedstawionej analizy jest konieczność unikania 

znacznych deficytów sektora finansów publicznych niezależnie od tego, czy 

chce się by Polska przyjęła wspólna walutę, czy też nie. Wynika to z: 

 

 po pierwsze – z formalno-prawnego obowiązku nałożonego na 

wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej w Traktacie 

Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, 

 po drugie – co ważniejsze, z faktu, iż nadmierne deficyty są 

szkodliwe dla gospodarki. 

 

Polska osiągnęła w 2007 r. bardzo dobre wyniki fiskalne i uzyskała w związku 

z tym zniesienie procedury nadmiernego deficytu. Utrzymanie w nadchodzących 

latach deficytu poniżej wartości odniesienia (3% PKB) w perspektywie 

nieuchronnego pogorszenia koniunktury jest możliwe pod warunkiem ostrej 

dyscypliny w zakresie wydatków publicznych i rezygnacji z dalszego 

obniżania podatków. Stwarza to możliwość spełnienia fiskalnych kryteriów 

konwergencji warunkujących przyjęcie euro jako wspólnej waluty. Przeszkodę 

mogłaby stworzyć jedynie głęboka recesja powodująca załamanie się finansów 

publicznych. 
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EURO-SZANSE I ZAGROŻENIA 

 

Wrzesień 2008 

 

W wypowiedzi swojej, a jest to wypowiedź, bo nie prowadziłem szerzej 

zakrojonych własnych badań, pragnę rozpocząć od kilku uwag natury ogólnej. 

Jestem sceptyczny co do możliwości wiarygodnego prognozowania w 

szczegółach efektów przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty i ich szczegółowej 

kwantyfikacji. 

Istnieje wiele niewiadomych, a ryzyko popełnienia błędu bardzo znaczne. Tym 

bardziej, że generalnie rzecz biorąc, -jak niejednokrotnie już zwracano uwagę – 

kształtowanie się większości procesów ekonomicznych na początku XXI wieku 

przebiega w warunkach szczególnie znacznej niepewności. Procesy rozwoju 

gospodarczego przewidywalne są jedynie w ograniczonym stopniu, a „dokładna 

przwidywalność jest złudzeniem‖ (Frydman). Przyspieszenie wzrostu i procesy 

globalizacji przyniosły wzrost niepewności, nawet w odniesieniu do okresu 

kilkuletniego. Jest zatem na przykład bardzo wątpliwe, czy można prognozując 
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efekty wprowadzenia przez Polskę euro, opierać się głównie o doświadczenia 

krajów, które przyjęły wspólną walutę w roku 2000 i przenosić ją na sytuację 

jaka będzie istniała w Polsce i w Europie za kilka lat, bo o takiej perspektywie 

można chyba mówić. 

Można zresztą zadać pytanie, czy szczegółowe prognozy są w ogóle potrzebne na 

obecnym etapie dyskusji. Czy nie wystarczą rozważania oparte o pewną 

konstrukcję myślową o charakterze teoretycznym – o ocenę, głównie jakościową, 

potencjalnych korzyści i potencjalnych kosztów przyjęcia wspólnej waluty. 

Modele bazujące na doświadczeniach krajów, które wchodziły w strefę euro w 

przeszłości, mogą uzupełniać takie rozważania, potwierdzając lub kwestionując 

wnioski teoretyczne. Wnioski z modeli dotyczyć powinny zwłaszcza kierunków i 

przybliżonej skali oddziaływania na gospodarkę faktu przystąpienia do 

wspólnego obszaru walutowego. 

 

EFEKTY KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE 

 

Przyjęcie przez Polskę euro będzie miało z pewnością wpływ na sytuację 

gospodarczą, nie należy jednak przeceniać efektów krótkoterminowych – ani 

pozytywnych, ani negatywnych. Powstaną nowe szanse (potencjalne korzyści) 

oraz nowe zagrożenia (potencjalne koszty) związane z wejściem do strefy euro – 

będą one miały znacznie dla kształtowania się długookresowego tempa wzrostu 

gospodarczego. Istotne znaczenie mieć będzie przy tym rozwój sytuacji 

politycznej oraz kształt polityki gospodarczej w kraju.  

Perspektywa przyjęcia euro wymusić może przyspieszenie procesu reform 

gospodarczych, które i tak są kierunkowo niezbędne i założyć można, że byłyby 

prowadzone w ramach polityki gospodarczej stymulującej długookresową 

wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Spełnienie przez Polskę kryteriów z 

Maastricht oceniać trzeba zatem nie tylko według kryteriów formalnego warunku 

uczestnictwa  w unii walutowej, ale przede wszystkim według kryteriów wpływu 

na średnio- i długookresowy wzrost gospodarczy. Jest to problematyka w 

pewnym stopniu niezależna od problemów związanych z przyjęciem wspólnej 

waluty. Można by przy tym dyskutować, czy kryteria z Maastricht nie są zbyt 

restrykcyjne z punktu widzenia gospodarki polskiej. 
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Nie przemawia do mnie przy tym często formułowana teza mówiąca o tym, że 

konieczność obniżenia poziomu inflacji podczas uczestnictwa w ERM II, w celu 

spełnienia kryterium inflacyjnego, stanowi koszt wejścia do strefy euro (patrz 

Raport) gdyż prowadzi do  przejściowego obniżenia tempa wzrostu PKB (koszt 

krótkookresowy). Przejściowe obniżenie tempa wzrostu konfrontowane powinno  

być z długookresowym jego przyspieszeniem, które będzie wynikiem przyjęcia 

euro. Przy całym sceptycyzmie do wyliczeń modelowych, przytoczyć można 

wyniki symulacji przedstawione w Raporcie NBP z roku 2004 (Raport). Wynika 

z nich, że o ile skalę zwolnienia tempa wzrostu PKB w wyniku spełnienia 

kryterium inflacyjnego ocenić można w granicach 0,15-0,40 PKB średniorocznie 

w okresie dwóch lat, to wieloletnie średnioroczne przyspieszenie tempa z tego 

tytułu może być na poziomie 0,23-0,42 PKB. Nie spierając się o konkretne 

wielkości, wynika z tych obliczeń, że już po dwóch, trzech latach efekt 

spełnienia kryterium inflacyjnego staje się korzystny dla gospodarki. Być może 

są to symulacje zbyt optymistyczne, ale nie to jest istotne.  

Problem ten potraktowałbym, generalnie rzecz biorąc, zupełnie inaczej. Polega 

on bowiem na ocenie polityki antyinflacyjnej z punktu widzenia jej wpływu na 

wzrost gospodarczy i różnic poglądów w tej sprawie niezależnych od kwestii 

związanych z przyjęciem wspólnej waluty. Polityka ograniczająca poziom 

inflacji może – choć nie jest to bezwzględna prawidłowość – (por. Rzońca) 

przynosić przejściowe krótkookresowe obniżenie tempa wzrostu PKB. 

Podzielam pogląd, że z punktu widzenia długookresowego tempa wzrostu , to 

relatywnie niska inflacja jest czynnikiem  sprzyjającym osiągnięciu wysokiego 

tempa wzrostu. Polityka prowadząca do ograniczenia inflacji, do czego obligują 

Polskę kryteria z Maastricht , w powiązaniu z innymi determinantami wzrostu 

związanymi z przyjęciem wspólnej waluty , stwarza, moim zdanie szansę, na 

uzyskanie przez Polskę wyższego długookresowego tempa wzrostu niż w innych 

warunkach.  

W moim pojęciu, w żadnym przypadku – a więc nie tylko w przypadku 

problematyki dotyczącej inflacji – wyników działań zmierzających do 

ograniczenia cząstkowych nierównowag do bezpiecznego poziomu, nie można 

traktować jako kosztów przyjęcia euro. Truizmem jest przecież stwierdzenie, że 

podstawowy cel polityki gospodarczej nie sprowadza się do uzyskania wzrostu w 

okresie dwóch-trzech lat, ale wysokiego tempa wzrostu w okresie wieloletnim. 
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Osiągnięciu takiego celu nie sprzyjają – jest to co prawda teza dyskusyjna – 

znaczne fluktuacje w tempie wzrostu, powodowane brakiem równowagi. 

Generalnie rzecz biorąc, mam wątpliwości, czy można odrębnie rozpatrywać 

krótko- i długookresowe korzyści i koszty wejścia do strefy euro. 

 
WYNIKI PORÓWNAŃ MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Po wprowadzeniu wspólnej waluty, kraje strefy euro (EU 12)  jako całość 

poprawiły nieco swoją pozycję mierzoną poprzez poziom PKB per capita w 

stosunku do USA, pogorszyły wobec Japonii i z pewnością – choć nie 

dysponujemy tu wiarygodnymi wynikami porównań międzynarodowych – 

wobec Chin czy Indii, ale również i Rosji. 

 
Wykres 1 A. PKB per capita w USA na tle strefy euro (strefa euro = 
100) 
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Wykres 1B. PKB per capita w Japonii na tle strefy euro (strefa euro 
= 100) 
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Źródło: Eurostat 

 

Szanse dla przyspieszenia tempa wzrostu już w średnim okresie, jakie daje 

przyjęcie wspólnej waluty, zostały wykorzystane w bardzo różnym stopniu w 

poszczególnych krajach. Wnioski formułujemy na podstawie odchyleń 

absolutnych od średniej dynamiki wzrostu w strefie euro oraz relatywnego 

poziomu PKB per capita w stosunku do poziomu przeciętnego, wynikającego z 

międzynarodowych porównań wolumenu i cen prowadzonych przez Eurostat. 

Kraje, w których odchylenia od średniej dynamiki wzrostu były wyraźnie 

dodatnie, to Irlandia (mimo ostatniego załamania tempa wzrostu), Grecja, 

Hiszpania i Finlandia. Relatywny poziom PKB per capita w stosunku do 

poziomu średniego wyraźnie się tu poprawił. Obok słabego wyniku gospodarki 

niemieckiej zwraca w szczególności uwagę słabe tempo wzrostu we Włoszech, 

zarówno w okresie przed wprowadzeniem wspólnej waluty (lata 1995-2000), jak 

i potem (lata 2001=2008). Zmiana na niekorzyść po roku 2000 w Portugalii, 

gdzie odchylenie dynamiki PKB od średniej, z dodatniego stało się ujemne jest  

szczególnie znamienna wobec niskiego relatywnego poziomu PKB w Portugalii 

– zgodnie z teorią konwergencji należałoby spodziewać się w takim przypadku 

odchylenia dodatniego. 
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Wykres 2. Średnia dynamika wzrostu PKB w krajach strefy euro w 
poszczególnych okresach 
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Źródło: Eurostat 

Wykres 3. 
 

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Irlandia Hiszpania Holandia Belgia Francja Włochy

1995-2008 1995-2000 2001-2008

 

Źródło: Eurostat 

 
 
JAKIE WNIOSKI WYCIĄGNĄĆ MOŻNA Z TYCH PORÓWNAŃ 
MIĘDZYNARODOWYCH? 

 

Wspólna waluta stwarza szanse na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, ale 

bynajmniej tego nie gwarantuje. Podstawowe znaczenie ma prowadzona w kraju 
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polityka gospodarcza i umiejętność podmiotów gospodarczych do 

wykorzystywania szans związanych z przyjęciem wspólnej waluty. 

Zdaniem „The Economist‖ (The Economist) korzystnie kształtowała się sytuacja 

w tych krajach, które nie poprzestały na reformach gospodarki 

przeprowadzonych  przed przyjęciem euro, nie traktując momentu przyjęcia 

wspólnej waluty jako zakończenia procesu reform, ale nadal kontynuowały, ten 

sam co przedtem, kurs polityki gospodarczej.  

 
POZYTYWNE I NEGATYWNE KONSEKWENCJE GOSPODARCZE 

 

Przyjęcie euro przez Polskę oznaczać będzie o tyle nową sytuację, że będziemy 

wchodzić do potężnej strefy walutowej o stabilnym i silnym pieniądzu, jakim 

stało się euro. Ryzyko kryzysu walutowego ulega zatem radykalnemu 

zmniejszeniu. Euro to obecnie jedna z najsilniejszych walut świata, której udział 

w rozliczeniach międzynarodowych z krajami trzecimi kształtuje się w eksporcie 

towarów na poziomie od 40 do 60%, a udział euro w oficjalnych rezerwach 

dewizowych stanowi już około 26%, ustępując wciąż jeszcze dolarowi 

amerykańskiemu (Orędziak). 

Jest to zdecydowanie inna sytuacja od tej, jaka istniała dziesięć lat temu, w 

początkowym okresie po powstaniu strefy euro. Szanse na wykorzystanie 

przyjęcia euro dla przyspieszenia tempa wzrostu, już w średnim  okresie, stojące 

przed gospodarką polską, są znacznie większe od tych, jakie miały kraje 

tworzące dziesięć lat temu unię walutową w Europie. Dodać jednakże można, że 

zbyt długie pozostawanie Polski poza unią monetarną, oznacza utratę tych szans, 

jakie daje gospodarce stabilny i silny pieniądz. Jeśli inne kraje regionu wejdą do 

strefy euro wcześniej, to właśnie do nich, a nie do Polski, popłynąć może kapitał 

zagraniczny. 

Wraz z uczestnictwem Polski w strefie euro, jako efekt bezpośredni nastąpi 

eliminacja ryzyka kursowego i spadek stóp procentowych. To z kolei przyczyni 

się, z dużą dozą prawdopodobieństwa, do przyspieszenia tempa wzrostu 

nakładów inwestycyjnych (nakłady brutto na środki trwałe) i transferu wiedzy, 

do wzrostu wydajności czynników produkcji oraz – co nie jest już tak pewne – 

do intensyfikacji wymiany międzynarodowej.  Przyjęcie wspólnej waluty 

oznacza jednak rezygnację z niezależnej polityki monetarnej kształtującej stopy 
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procentowe oraz z płynnego kursu walutowego. Jest problemem dyskusyjnym, 

jakie efekty przyniesie tego typu zmiana. Niezależna polityka monetarna 

stanowić może bardziej skuteczne narzędzie łagodzenia wahań koniunktury niż 

polityka prowadzona przez EBC, pod warunkiem, że Bank Centralny w kraju 

skuteczniej niż EBC realizuje w rzeczywistości anty cykliczną politykę 

monetarną – co nie zawsze ma miejsce w praktyce – oraz że cykle 

koniunkturalne w poszczególnych krajach, a więc w naszym przypadku w 

Polsce, różnią się istotnie od cykli koniunkturalnych  w strefie euro 

(Zienkowski), W takiej sytuacji, polityka stóp procentowych EBC nie jest 

dostosowana do konkretnej sytuacji kraju i nie działa efektywnie w kierunku 

ograniczenia amplitudy wahań koniunktury – zbliżony cykl koniunktury w 

krajach unii walutowej jest bowiem jednym z warunków zapewniających 

efektywność wspólnej polityki monetarnej. 

Szereg badań o charakterze empirycznym, dotyczących cyklicznej zbieżności 

polskiej gospodarki z gospodarkami strefy euro (Raport, s. 33) oraz 

przygotowane ostatnio opracowanie  Pawła Skrzypczyńskiego (Skrzypczyński), 

wskazują, że zbieżność tę określić można jako umiarkowaną lub, w najlepszym 

przypadku, umiarkowanie  wysoką. Jest ona wyraźnie niższa od zbieżności 

stwierdzonej dla gospodarek wchodzących w skład strefy euro, choć  wyższa od 

tej, która występuje w Czechach, na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Węgrzech. 

Jednakże zwrócić można uwagę, że nie wykazuje ona w Polsce jak pisze 

Skrzypczyński: „tendencji do umacniania się w czasie‖. Istnieje zatem ryzyko, że 

cykl koniunkturalny w Polsce, po wejściu do strefy euro. odbiegać będzie nadal 

od cyklu koniunkturalnego w głównych krajach należących do tej strefy. 

Jeśli nawet w najbliższych latach nie wzrośnie zbieżność  cyklu w Polsce i cyklu 

koniunkturalnego w krajach strefy euro, czego można by się spodziewać z dużą 

dozą prawdopodobieństwa, z uwagi na dalszy wzrost powiązań 

międzynarodowych, to i tak ujemne konsekwencje dla polityki monetarnej nie 

przekroczą zapewne pozytywów związanych z przyjęciem euro. 

Z kolei rezygnacja z płynnego kursu walutowego, oddziaływać może 

różnokierunkowo na wahania koniunktury, gdyż płynny kurs walutowy w 

określonych warunkach oddziałuje na ograniczenie wahań, a w innych stanowi 

źródło zaburzeń potęgujących wzrost amplitudy wahań koniunktury. Kursy walut 

odchylają się często – i to nieraz na długo -  od poziomu, który wynikałby z 

równowagi makroekonomicznej. 
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Zgodzić się trzeba, że groźba utraty konkurencyjności gospodarki po wejściu do 

strefy euro, może nastąpić w wyniku nasilenia procesów nominalnej 

konwergencji, a zwłaszcza wyższego niż w innych krajach wzrostu cen (i płac), 

nie rekompensowanego zmianami kursu. To prawda, ale zwrócić należy uwagę, 

że w dłuższym, nieco czasie, za pomocą narzędzia, jakim jest kurs, w żadnych 

warunkach nie da się utrzymać konkurencyjności gospodarki – zależy ona od 

relatywnego w stosunku  do konkurentów zagranicznych poziomu wydajności 

czynników produkcji (Zienkowski). 

Jednocześnie podkreślić należy, że osiągnięcie trwale niskiego deficytu w 

sektorze bilansów publicznych oraz poziomu inflacji zbliżonego do poziomu w 

krajach strefy euro – co łączy się ze spełnieniem kryteriów z Maastricht – 

ogranicza w znacznym stopniu ryzyko utraty konkurencyjności.  

W podobnym kierunku działa elastyczny rynek pracy, który stanowić może 

efektywny mechanizm przeciwdziałania tzw. wstrząsom asymetrycznym. 

Analizując sytuację polityczną i gospodarczą w Polsce, można się obawiać, że 

czynnik ten nie będzie jeszcze w momencie przyjęcia euro spełniać w pełni tej 

roli, o której piszę. Poszukiwanie natomiast daleko idących związków między 

sytuacją na rynku pracy a przyjęciem wspólnej waluty, uważam za zabieg co 

najmniej wątpliwy. 

Polska jest krajem , w którym stopa oszczędności krajowych jest stosunkowo 

niska i dotyczy to zarówno sektora przedsiębiorstwa jak i sektora gospodarstwa 

domowych. Jednocześnie dodać trzeba, że znaczny jest udział środków własnych 

przedsiębiorstw w finansowaniu inwestycji, a niedobór oszczędności krajowych 

jest barierą dla szybszego wzrostu stopy inwestycji. Napływ kapitału 

zagranicznego stanowi wprawdzie uzupełnienie luki między inwestycjami a 

oszczędnościami krajowymi, ale napływ środków z zagranicy, powodujący 

wzrost deficytu obrotów bieżących, jest ograniczony poprzez obawy inwestorów 

związane z ryzykiem kryzysu walutowego i deprecjacją kursu (Bratkowski, 

Rostowski 2001). 

Eliminacja ryzyka kursowego, związana z przyjęciem euro, podnosi poziom 

dopuszczalnego, bezpiecznego deficytu obrotów bieżących, to jest deficytu, 

który nie byłby postrzegany przez inwestorów jako zagrażający stabilności 

makroekonomicznej. Tym samym przyczynia się do wzrostu napływu kapitału 

zagranicznego i wzrostu stopy inwestycji, a pamiętajmy, że stopa inwestycji jest 
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w Polsce stosunkowo niska nawet w relacji do strefy euro. Zawsze jednak 

wysoki napływ kapitału zagranicznego, zwłaszcza portfelowego, łączy się z 

pewnym ryzykiem. Każdy kapitał, ale zwłaszcza kapitał zagraniczny, zawsze – 

choćby ze stratami – może wycofać się z jednego rynku i przenieść na inny. Nie 

da się wprawdzie  uniknąć elementu niepewności łączącego się z napływem 

kapitału zagranicznego, ale bez tego napływu nie ma szans na znaczący wzrost 

stopy inwestycji i przyspieszenia tempa wzrostu PKB.    

Obok napływu kapitału zagranicznego, istotne znaczenie dla wzrostu inwestycji  

mieć będzie wysoce prawdopodobny wzrost kredytów zaciąganych przez sektor 

przedsiębiorstw. Po przyjęciu wspólnej waluty powstanie  bowiem, praktycznie  

nieograniczony dostęp do wielkiego rynku kapitałowego strefy euro -  zniknie 

ryzyko kursowe, które jest jak dotąd jednym z ważnych czynników 

odstraszających przedsiębiorców od zaciągania kredytów. Liczyć się zatem 

można ze zwiększeniem stopy inwestycji z tego tytułu. Ze wzrostem zadłużenia 

łączy się określone ryzyko, ale relacja stanu zadłużenia do dochodów oraz do 

stanu aktywów jest w Polsce w porównaniu z krajami strefy euro relatywnie 

niska. Ważne jest znalezienie  przez podmioty gospodarcze optimum korzyści 

względem ryzyka – optymalne zarządzenie ryzykiem. 

W odróżnieniu od wpływu przyjęcia euro na wzrost stopy inwestycji,  wpływ z 

tego tytułu na wzrost wymiany międzynarodowej oceniałbym bardzo ostrożnie. 

Duże przedsiębiorstwa – eksporterzy, czyli przedsiębiorstwa, w których 

przeważa sprzedaż na eksport, to przedsiębiorstwa z przewagą kapitału 

zagranicznego. W przedsiębiorstwach tych „importowy wsad w eksport‖ jest 

stosunkowo bardzo wysoki i wahania kursu, czyli ryzyko kursowe, jest z tego 

tytułu ograniczone (w tym m.in. tkwi tajemnica wysokiego tempa wzrostu  

eksportu przy jednoczesnej aprecjacji złotego). A zatem pozytywny efekt 

przyjęcia euro dla wzrostu wymiany międzynarodowej dotyczyć będzie – co też 

jest ważne – zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – eksporterów z 

przewagą kapitału krajowego. 

Dodam, że znane mi oceny efektów wprowadzenia euro dla wzrostu wymiany 

międzynarodowej (przy rozróżnieniu wymiany w ramach strefy euro oraz 

wymiany z krajami trzecimi) różnią się znacząco – jak to często zresztą bywa – 

w zależności od postaci przyjmowanego modelu oraz grupy krajów objętych 

badaniem. Są niejednoznaczne.  
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WPŁYW PRZYJĘCIA WSPÓLNEJ WALUTY NA POZIOM I DYNAMIKĘ 
CEN W POLSCE 

 

W sprawie tej sformułować można dwa różniące się nieco pytania. Pytanie 

pierwsze: czy przyjęcie euro przyspieszy istotnie procesy konwergencji cen, czyli 

zbliży ogólny poziom cen w Polsce do poziomu cen w wysokorozwiniętych 

krajach strefy euro.  Pytanie drugie: czy sam fakt przyjęcia przez Polskę euro – 

niezależnie od innych przyczyn potęgujących bądź osłabiających presję 

inflacyjną – wywoła wzrost inflacji w znaczącej skali? 

W pierwszym przypadku zwrócić można uwagę na kształtowanie się 

relatywnych indeksów cen (comparative price level) w krajach strefy euro i w 

Polsce w latach 1995-2008. Jak wynika z porównawczych badań 

międzynarodowych (prowadzonych przez Eurostat i OECD), we wszystkich tych 

latach obserwuje się wyraźną współzależność w krajach strefy euro oraz EFTA 

między poziomem PKB per capita a relatywnym poziomem cen – im wyższy 

poziom PKB per capita, tym wyższy relatywny poziom cen. Ta współzależność 

znalazła też odzwierciedlenie w kształtowaniu się relatywnego poziomu cen w 

Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

W większości krajów o niskim poziomie PKB per capita w roku 1995, w których 

tempo wzrostu PKB było następnie relatywnie wysokie (Grecja, Hiszpania, 

Irlandia, Portugalia), relatywny poziom cen wzrastał wraz relatywnego 

relatywnym  wzrostem poziomu PKB i tendencji tych nie zmieniło przyjęcie 

wspólnej waluty. W latach 1995-2006 relatywny poziom cen wzrósł w Grecji z 

72 do 79 , w Hiszpanii z 80 do 85 i w Portugalii z 74 do 79 przyjmując średni 

poziom w strefie euro za 100. W Irlandii relatywny poziom cen wzrósł w tym 

czasie z 89 do 114 (!). Proces konwergencji cen następował, generalnie rzecz 

biorąc, powoli i nadal utrzymują się wyraźne różnice w relatywnych poziomach 

cen, których nie można tłumaczyć różnicami w kosztach transportu. Różne 

poziomy cen , na różnych rynkach lokalnych utrzymywać się będą  również w 

przyszłości. Nie ma nic takiego, jak „jedna cena‖ na wspólnym rynku 

europejskim. 

W przypadku Polski sądzić można, że po wejściu do strefy euro umiarkowana 

tendencja do wzrostu relatywnego poziomu cen utrzyma się nadal, zwłaszcza, że  
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w momencie przyjęcia euro Polska będzie wciąż krajem o niskim relatywnym 

poziomie cen. Sam fakt przyjęcia wspólnej waluty niczego radykalnie nie zmieni, 

podobnie jak było to w przypadku innych krajów strefy euro.  

Przechodząc do próby odpowiedzi na drugie pytanie, rozpocznę od stwierdzenia, 

że wyróżnić można trzy rodzaje miar inflacji. Umownie określić je można jako: 

(i) inflację statystyczną, czyli wykazywaną  przez oficjalną statystykę; (ii) 

inflację subiektywną, czyli wynikającą z subiektywnych odczuć konsumentów, z 

reguły wyższą od inflacji statystycznej oraz (iii) inflację rzeczywistą, 

uwzględniającą również te zmiany cen, które umykają obserwacji statystycznej – 

jest ona, praktycznie rzecz biorąc, niemierzalna, wskazać można jedynie na 

prawdopodobieństwo występowania ukrytych zmian cen i ich kierunek. 

Ocena skali wzrostu cen w wyniku przyjęcia euro w miejsce waluty krajowej, 

była przedmiotem szeregu kontrowersji. We wszystkich krajach strefy euro 

odczucia społeczne odbiegały znacząco od ocen oficjalnych oraz publikowanych 

przez urzędy statystyczne indeksów cen – inflacja subiektywna była wyższa 

wyraźnie od inflacji statystycznej. 

Oficjalne szacunki mówią o jednorazowym wzroście cen z tytułu przyjęcia euro 

rzędu 0,2-0,3 punktu procentowego. Według odczucia społecznego wzrost ten 

był nieporównywalnie wyższy i nie jednorazowy. 

Dodajmy dalej, że według oficjalnych ocen i szacunków, wzrost cen z tytułu 

przyjęcia euro dotyczył wyłącznie tzw. artykułów często kupowanych, drobnych, 

nabywanych bez rachunków. Wynikał on głównie z zaokrągleń w górę cen tych 

produktów, a tylko  w niektórych przypadkach, wzrostu ich cen. Wymieniane są 

zazwyczaj ceny słodyczy, lodów, kawy i herbaty w kawiarniach, ceny w 

restauracjach i ceny niektórych usług. Te wzrosty cen uchwytywała jakoby 

oficjalna statystyka. Twierdzi się dalej, że konsumenci przenoszą odczucia 

związane ze wzrostem cen „artykułów często kupowanych‖ na ocenę ogólnej 

inflacji. Dowodem na to ma być fakt, że ogólna inflacja subiektywna jest bliska 

wzrostowi cen „artykułów często kupowanych‖, uwzględnianemu w szacunkach 

inflacji statystycznej (por. w tej sprawie  Łyziak). Nie jest jednak to dla mnie 

żaden argument uzasadniający tezę, że  rzeczywista inflacja, czyli 

uwzględniająca ukryte wzrosty cen w grupach produktów innych niż „często 

kupowane‖, nie wzrosła po wejściu euro i że w tym względzie odczucia 

społeczne diametralnie mijają się z rzeczywistością. Mam bowiem wątpliwości 
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co do wiarygodności oficjalnych statystyk dotyczących dynamiki cen po 

wprowadzeniu euro. Można podejrzewać, że urzędy statystyczne krajów strefy 

euro miały poważne trudności z ustaleniem rzeczywistego wzrostu cen i bez złej 

intencji z ich strony nie doszacowywały skali tego wzrostu ( a może, w 

niektórych wypadkach były to jednak tzw. szacunki intencyjne). 

Zmiana cen z waluty krajowej na euro, a wraz z tym pewna destabilizacja 

sytuacji rynkowej, skłania do pewnych manipulacji cenami i to nawet w 

przypadku, gdy producent i sprzedawca zobowiązani są do podawania dwóch cen 

– w walucie krajowej i w euro, co było praktyką w wielu krajach. Statystyka z 

założenia bada zmiany cen identycznych lub bardzo zbliżonych produktów - 

reprezentantów. Jeśli jednak wprowadza się nowy asortyment i producent 

twierdzi, że różni się on jakościowo od poprzedniego, którego nie ma już na 

rynku, służby statystyczne, stosując standardowe metody badawcze, nie są w 

stanie poprawnie ocenić zmian cen. A moment zmiany waluty krajowej na euro – 

jeśli tylko występuje jednocześnie relatywnie silny wzrost popytu i wysokie są 

oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych – jest dogodnym momentem dla 

wprowadzania ukrytych podwyżek cen pod pozorną zmianą asortymentu i 

jakości. 

Sytuacja taka zaistnieje zapewne też w Polsce i sądzę, że przyjęcie euro będzie 

łączyło się z pewnym wzrostem faktycznej inflacji, wyższym od wykazywanej 

statystycznie. Nie sądzę, aby z tym problemem polska statystyka mogła poradzić 

sobie znacznie lepiej od statystyk krajów strefy euro. Będzie to jednak wzrost 

jednorazowy, nie powodujący utrzymywania się trwałego wzrostu cen powyżej 

trendu.  Z takim kosztem przyjęcia wspólnej waluty należy się liczyć. Istnieje 

wprawdzie pewne ryzyko, że ukryty  wzrost cen może wywołać spiralę wzrostu 

płac i cen w przypadku wystąpienia wysokiej inflacji subiektywnej, ale 

prawdopodobieństwo powstania takiej sytuacji jest niewielkie. Warunkiem jest, 

aby w momencie przyjmowania wspólnej waluty sytuacja rynkowa była 

ustabilizowana, działały reguły konkurencji, a praktyki monopolistyczne były 

wyraźnie ograniczone. 
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DOCHODY GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

Ocena wpływu przyjęcia euro na kształtowanie się dochodów do dyspozycji 

gospodarstw domowych, a zwłaszcza na rozkład (zróżnicowanie) dochodów, 

obarczona jest znacznym ryzykiem. Można mieć przy tym wątpliwości, czy 

kształtowanie się dochodów gospodarstw domowych w krajach strefy euro w 

początku pierwszej dekady XXI wieku stanowi odpowiedni punkt odniesienia dla 

oceny zmian, jakie będą miały miejsce w Polsce w drugiej dekadzie. 

Wątpliwości dotyczyć mogą również wiarygodności modeli stosowanych do 

wyodrębnienia wpływu przyjęcia euro od innych czynników wpływających na 

zmiany rozkładu dochodów. Tym bardziej, że dane statystyczne nie pozwalają na 

w pełni jednoznaczną ocenę wzrostu zróżnicowania dochodu w krajach, które 

weszły wcześniej do strefy euro. 

Najpopularniejszy miernik, charakteryzujący ogólny poziom nierównomierności 

rozkładu dochodów, czyli poziom zróżnicowania dochodów, to współczynnik 

Gini‘ego (przyjmuje on, teoretycznie rzecz biorąc, wartości od zera – w pełni 

równomierny rozkład, do jedności – rozkład skrajnie nierównomierny). 

Przeciętnie we wszystkich krajach strefy euro (EU 12) współczynnik Gini‘ego 

wykazywał w latach 1995-2000 wyraźną tendencję spadkową (z 0,31 do 0,28). 

Po roku 2000 zaobserwować można nieznaczny wzrost współczynnika (do 0,29 

w 2006 r.). Spośród krajów o relatywnie niskim PKB per capita, tendencje 

podobne do przeciętnych  wystąpiły w Grecji i Portugalii. W Hiszpanii natomiast 

nierównomierności rozkładu dochodów (współczynnik Gini‘ego) w całym 

okresie 1995-2006 zmniejszały się systematycznie. W Irlandii, co może być 

interesujące, zmiany rozkładu dochodów w czasie kształtowały się podobnie jak 

przeciętne w strefie euro. Warto dodać, że we wszystkich tych krajach poziom 

współczynnika Gini‘ego (pamiętając nawet o pewnym braku porównywalności) 

był wyraźnie wyższy od przeciętnego poziomu w strefie euro, zarówno w roku 

1995, jak i w roku 2006. 
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Wykres 5. Współczynnik Gini w wybranych krajach strefy euro w 
latach 1995-2006  
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źródło: Eurostat 

 

Jeśli jednak mierzyć zróżnicowanie dochodów poprzez mierniki skali 

niedostatku, czyli odsetka gospodarstw domowych o dochodach kształtujących 

się na poziomie niższym niż 50% dochodów średnich lub na poziomie poniżej 

50% mediany, obraz jest nieco inny. Przeciętnie w strefie euro, po obniżeniu się 

tego odsetka (zarówno w relacji do średniej, jak i do mediany), ustabilizował się 

on w okresie 2000-2006 i nie wystąpiła w tym przypadku tendencja wzrostowa 

zróżnicowania dochodów. Mierniki te dają nieco mało klarowny obraz zmian w 

poszczególnych krajach. W Hiszpanii po roku 2000 odsetek gospodarstw 

domowych o poziomie dochodów poniżej 50% mediany wzrasta (przypomnijmy, 

że współczynnik Gini‘ego obniżał się), a jednocześnie spada odsetek 

gospodarstw domowych o poziomie dochodów poniżej 50% średniego poziomu. 

W Portugalii z kolei poziom zróżnicowania po 2000 roku nieco wzrasta, jeśli 

jako poziom referencyjny przyjąć 50% mediany, i nieco maleje, jeśli jako punkt 

referencyjny przyjąć 50% średniego poziomu (przypomnijmy, że współczynnik 

Gini‘ego wzrastał po roku 2000). W Grecji poziom obu mierników stabilizuje się 

po roku 2000 (przypomnijmy, że współczynnik Gini‘ego nieco wzrastał). We 

wszystkich tych krajach, podobnie jak w przypadku współczynnika Gini‘ego, 

odsetek gospodarstw domowych żyjących we względnym niedostatku jest 

wyższy niż przeciętnie w strefie euro (biorąc pod uwagę przeciętny  poziom 

dochodów realnych odsetek gospodarstw domowych żyjących w absolutnym 

niedostatku, jest w tych krajach  z pewnością wyższy od przeciętnego). 
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Dane statystyczne nie są jednoznaczne, ale nie są sprzeczne, generalnie rzecz 

biorąc, z ocenami, jakie sformułować można na podstawie przesłanek o 

charakterze teoretycznym. Przyjęcie euro doprowadzi w Polsce – z dużą dozą 

prawdopodobieństwa – do pewnego, choć zapewne nieznacznego, wzrostu 

zróżnicowania dochodów. Podstawowe, bezpośrednie korzyści z przyjęcia euro 

przypadną sektorowi przedsiębiorstw i zwłaszcza w pierwszym okresie ich 

dochody wzrosną relatywnie szybciej niż przeciętne, a już są wyższe niż 

przeciętne (jeśli rosnące dochody sektora przedsiębiorstw przeznaczone zostaną 

na inwestycje, co jest wysoce prawdopodobne, to wówczas wzrost dochodów 

dotyczyć będzie sektora przedsiębiorstw, a nie sektora gospodarstw domowych w 

podsektorze przedsiębiorców – jest to problem natury 

statystycznej).Zróżnicowanie wzrośnie zatem w górnej części rozkładu 

dochodów i tylko nieznacznie wpłynie na wielkość mediany – rozkład dochodów 

dolnej części rozkładu dochodów nie zmieni się z tego tytułu znacząco.Po 

pewnym czasie dopiero,  jako rezultat przyspieszenia tempa wzrostu inwestycji i 

PKB, nastąpić może  silniejszy relatywny wzrost wynagrodzeń i innych 

dochodów gospodarstw domowych w dolnej części rozkładu. Dochody te w 

wyrażeniu absolutnym rosnąć będą zapewne już bezpośrednio po przyjęciu euro 

nieco szybciej niż w sytuacji, gdyby Polska pozostała poza strefą euro. Wpłynie 

na to ożywienie gospodarcze związane z wejściem Polski do strefy euro i 

przyspieszenie tempa wzrostu dochodów realnych.. O skali zmniejszenia lub 

wzrostu względnego niedostatku – czyli relacji niskich dochodów do dochodów 

średnich – zadecyduje w dużej mierze nie fakt wejścia do strefy euro, ale 

skuteczność  polityki gospodarczej. Polityka ta powinna być kierowana między 

innymi  na przyspieszenie wzrostu najniższych dochodów, w tym zwłaszcza 

poprawy sytuacji na rynku pracy i dalsze ograniczanie  poziomu bezrobocia. 

Powinno się równie ż podjąć działania  zmierzające do ogólnego wzrostu 

poziomu wykształcenia. 

*  *  * 

Bilans szans na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki i zagrożeń, które 

powodowałyby jego obniżenie wydaje się jednoznacznie korzystny dla 

stosunkowo niezbyt odległego wejścia Polski do strefy euro, pod warunkiem 

wcześniejszej realizacji podstawowych reform gospodarczych.  
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