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1. Wprowadzenie
Cz∏onkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) jest strategicznym
celem polskiej polityki gospodarczej, a jednoczeÊnie obowiàzkiem, który wynika zarówno z Traktatu z Maastricht, jak i z tzw. kopenhaskich kryteriów cz∏onkostwa oraz ustaleƒ podj´tych w trakcie negocjacji akcesyjnych z Unià Europejskà. Przystàpienie do strefy euro powinno staç si´ czynnikiem trwale
stabilizujàcym polskà gospodark´, ale zanim to si´ stanie, mogà wystàpiç okolicznoÊci natury instytucjonalnej i strukturalnej, oddzia∏ujàce destabilizujàco
i utrudniajàce proces jednoczesnego spe∏nienia wszystkich nominalnych kryteriów konwergencji z Maastricht. Wybór optymalnego uk∏adu polityki pieni´˝nej, kursowej i fiskalnej b´dzie mia∏ zasadnicze znaczenie dla pokonania istniejàcych przeszkód i obni˝ania kosztów z tym zwiàzanych. TrudnoÊci, o których
mowa, ujawnià si´ ze szczególnà ostroÊcià w czasie obecnoÊci z∏otego w mechanizmie kursów walutowych (tzw. ERM II, Exchange Rate Mechanism). Celem artyku∏u jest identyfikacja zagro˝eƒ oraz analiza problemów i dylematów
stojàcych przed polskà politykà pieni´˝nà w tym w∏aÊnie okresie.
Artyku∏ zosta∏ podzielony na dziewi´ç punktów. W punkcie drugim omówiono potencjalne d∏ugookresowe korzyÊci i koszty cz∏onkostwa Polski
w UGW. Punkt trzeci zawiera omówienie warunków uczestnictwa w UGW
oraz aktualnego stanu ich realizacji przez Polsk´. Punkt czwarty poÊwi´cony
jest analizie celów polskiej polityki pieni´˝nej po 2003 r. W punkcie piàtym
i szóstym przedstawiono najwa˝niejsze zagro˝enia zwiàzane z realizacjà kursowego i inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci. W punkcie siódmym omówiono
podstawowe dylematy polityki pieni´˝nej zwiàzane z koniecznoÊcià jednoczesnego spe∏nienia obu kryteriów w okresie obecnoÊci z∏otego w ERM II.
W punkcie ósmym przedstawiono optymalny uk∏ad polityki pieni´˝nej, kurso-
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wej i fiskalnej ∏agodzàcy wspomniane dylematy. Punkt dziewiàty zawiera podsumowanie.

2. KorzyÊci i koszty uczestnictwa Polski
w Unii Gospodarczej i Walutowej
Uczestnictwo w strefie euro powinno przynieÊç polskiej gospodarce nast´pujàce korzyÊci d∏ugookresowe1:
– wzrost stabilnoÊci gospodarczej. Zastàpienie z∏otego przez euro spowoduje wzrost zaufania do polityki makroekonomicznej i stabilnoÊci pieniàdza, czego efektem b´dzie spadek ryzyka makroekonomicznego kraju i ryzyka destabilizujàcych gospodark´ gwa∏townych przep∏ywów kapita∏u. W dalszej
perspektywie powinno to prowadziç do trwa∏ego spadku oczekiwaƒ inflacyjnych i sprzyjaç nap∏ywowi d∏ugoterminowego kapita∏u zagranicznego oraz
zmniejszaniu bariery rozwojowej, jakà stanowi w Polsce niski poziom oszcz´dnoÊci krajowych;
– redukcja kosztów transakcyjnych (koszt wymiany walut, koszt zabezpieczenia kontraktów oraz aktywów i pasywów przed negatywnymi efektami
zmian kursów walutowych, koszt zbierania informacji). Powinno to prowadziç
do wzrostu zyskownoÊci przedsi´biorstw, spadku cen, rozwoju handlu i zwi´kszenia nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich (ZIB). Wed∏ug NBP
koszty transakcyjne w Polsce wynoszà ok. 0,21% PKB;
– eliminacja ryzyka kursowego pomi´dzy Polskà a strefà euro. B´dzie ona
prowadziç do spadku krajowych stóp procentowych o wielkoÊç zawartej
w nich premii za ryzyko kursowe, a tym samym do obni˝enia kosztu kapita∏u.
Poziom stóp procentowych dzi´ki wejÊciu Polski do strefy euro powinien obni˝yç si´, wed∏ug ocen NBP, o 2–3%. BezpoÊrednim skutkiem spadku kosztu
kapita∏u b´dzie wzrost inwestycji, który NBP szacuje na ok. 0,5–1,0% Êredniorocznie. Eliminacja ryzyka kursowego powinna prowadziç do o˝ywienia wymiany handlowej, zwi´kszenia nap∏ywu ZIB, redukcji przeci´tnych kosztów
produkcji, zwi´kszonej presji konkurencyjnej i poprawy mikroekonomicznej
efektywnoÊci produkcji2;
– szybszy wzrost gospodarczy. Jest on g∏ównie wynikiem wi´kszego zaufania do pieniàdza i polityki gospodarczej, prowadzàcego do wzrostu sk∏onnoÊci
do oszcz´dzania i inwestowania, ale równie˝ taƒszego kapita∏u i lepszej jego
alokacji, bardziej konkurencyjnego rynku, ekspansji handlu i korzyÊci skali.
NBP szacuje, ˝e wejÊcie do strefy euro przyczyni si´ do zwi´kszenia Êredniorocznego tempa wzrostu PKB o ok. 0,2–0,4%.
Raport na temat korzyÊci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa
2004, s. 44–57; W.M. Or∏owski, Optymalna Êcie˝ka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2004, s. 15–18.
2 Por. P. De Grauwe, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003, s. 72–76.
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WejÊcie Polski do UGW oznaczaç b´dzie równie˝ ponoszenie kosztów, zarówno d∏ugookresowych, jak i Êredniookresowych, zwiàzanych z koniecznoÊcià spe∏nienia kryteriów uczestnictwa w unii walutowej. Najwa˝niejszym
kosztem d∏ugookresowym b´dzie utrata autonomii polityki pieni´˝nej i kursowej oraz zwiàzane z tym ryzyko wysokich kosztów dostosowawczych do asymetrycznych wstrzàsów. Polska utraci mo˝liwoÊç swobodnego kszta∏towania
stopy procentowej i kursu walutowego dla ∏agodzenia wahaƒ produkcji i zatrudnienia. To, czy wspólna polityka monetarna, kszta∏towana przez Europejski Bank Centralny (EBC), b´dzie odpowiednia dla Polski, uzale˝nione b´dzie
od stopnia zbie˝noÊci cykli koniunkturalnych z pozosta∏ymi krajami strefy euro oraz od skutecznoÊci dzia∏ania alternatywnych stabilizatorów koniunktury
(elastyczny rynek pracy, automatyczne stabilizatory fiskalne).
Badania pokazujà, ˝e w Polsce skala synchronizacji cykli koniunkturalnych
z krajami strefy euro jest umiarkowanie wysoka i roÊnie. W drugiej po∏owie lat
90. obserwowano wyraêny trend wzrostowy korelacji PKB, produkcji przemys∏owej i inflacji w Polsce i krajach strefy euro, który nie dotyczy∏ jednak zmiennych charakteryzujàcych rynek pracy3. Tendencja do zbie˝noÊci cykli koniunkturalnych powinna ulec wzmocnieniu po wprowadzeniu euro w zwiàzku
z oczekiwanà intensyfikacjà wymiany handlowej z krajami unii monetarnej przy
jednoczesnym wzroÊcie wymiany wewnàtrzga∏´ziowej, b´dàcej skutkiem dalszego zwi´kszania si´ udzia∏u towarów wysoko przetworzonych, w efekcie zwi´kszonego nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich i zwiàzanego z tym
transferu nowoczesnych technologii. Daje to podstaw´ do oczekiwaƒ, ˝e cykliczne wahania produkcji i zatrudnienia w Polsce b´dà stosunkowo silnie skorelowane z wahaniami koniunktury w strefie euro. W konsekwencji, wspólna polityka
EBC powinna si´ okazaç skutecznym instrumentem ich ∏agodzenia4. Tym samym koszt rezygnacji z niezale˝nej polityki pieni´˝nej powinien si´ obni˝aç.
SkutecznoÊç alternatywnych stabilizatorów koniunktury w Polsce jest niewielka. Z powodu zarówno niskiej mobilnoÊci si∏y roboczej, jak i stosunkowo
wysokiej sztywnoÊci p∏ac realnych, polski rynek pracy nie stanowi efektywnego mechanizmu przeciwdzia∏ania negatywnym skutkom wstrzàsów asymetrycznych. Mo˝liwoÊç oddzia∏ywania na koniunktur´ za pomocà tzw. automatycznych stabilizatorów jest ograniczona ze wzgl´du na wysoki i strukturalny
deficyt bud˝etu paƒstwa5. Mo˝na jednak oczekiwaç, ˝e stopniowe znoszenie
barier przep∏ywu si∏y roboczej mi´dzy Polskà a krajami UE stanie si´ bodêcem
do zwi´kszenia elastycznoÊci rynku pracy, a obj´cie Polski postanowieniami
„Paktu stabilnoÊci i wzrostu” b´dzie sprzyjaç wi´kszej dyscyplinie p∏acowej
w przedsi´biorstwach oraz ograniczeniu ekspansji fiskalnej, a tym samym
zwi´kszeniu przestrzeni dzia∏ania automatycznych stabilizatorów fiskalnych.
J. Borowski, PodatnoÊç Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej, „Bank i Kredyt” 2001, nr 11–12, s. 196–198.
4 Raport na temat korzyÊci i kosztów..., s. 32–37.
5 Szerzej na ten temat por. Raport na temat korzyÊci i kosztów..., s. 28–31.
3

52

Lidia Mesjasz

Oceniajàc koszt rezygnacji z kursu p∏ynnego w Polsce w zwiàzku z wejÊciem do strefy euro nale˝y podkreÊliç malejàcà, w warunkach globalizacji rynków finansowych, rol´ kursu walutowego jako narz´dzia neutralizujàcego
wstrzàsy gospodarcze. Potwierdzajà to liczne badania empiryczne6. W warunkach du˝ej mobilnoÊci mi´dzynarodowego kapita∏u kursy walutowe w coraz
mniejszym stopniu reagujà na wstrzàsy wyst´pujàce w realnej sferze gospodarki, a w coraz wi´kszym – na wstrzàsy finansowe (np. zmiany oczekiwaƒ rynku co do wysokoÊci premii za ryzyko). Oznacza to, ˝e kurs bie˝àcy mo˝e istotnie odchylaç si´ od poziomu d∏ugookresowego kursu równowagi (tzn. kursu
uzasadnionego fundamentami gospodarczymi). Prowadzi to do wniosku, ˝e
stabilizacyjna rola kursu p∏ynnego w gospodarce jest znacznie mniejsza, ni˝ si´
powszechnie sàdzi. Wobec tego koszt rezygnacji z kursu p∏ynnego w Polsce
zwiàzany z akcesjà do UGW jest w rzeczywistoÊci doÊç niski.
Dodatkowym kosztem wejÊcia Polski do UGW jest koszt spe∏nienia kryteriów udzia∏u w unii walutowej. Jest on funkcjà zarówno czynników natury
strukturalnej i d∏ugookresowej, jak i odpowiedniego wyboru polityki makroekonomicznej w procesie akcesji do UGW. Ewentualne b∏´dy pope∏nione
w okresie akcesji (np. zbyt wczesne usztywnienie kursu z∏otego w ERM II, zamro˝enie kursu z∏otego do euro na przewartoÊciowanym poziomie) mogà prowadziç do dodatkowych kosztów dostosowawczych7.

3. Kryteria zbie˝noÊci a wskaêniki makroekonomiczne
w Polsce
Wspólna polityka pieni´˝na prowadzona w strefie euro przez EBC wymaga
zbli˝enia sytuacji makroekonomicznej krajów cz∏onkowskich. Dlatego Traktat
z Maastricht wprowadzi∏ kryteria zbie˝noÊci nominalnej, których spe∏nienie
warunkuje przyj´cie kraju do unii walutowej:
– kryterium inflacyjne jest spe∏nione, gdy Êrednioroczna stopa inflacji mierzona zharmonizowanym indeksem cen konsumpcyjnych (HICP) nie przekracza Êredniej trzech krajów cz∏onkowskich UE o najbardziej stabilnych cenach
o wi´cej ni˝ 1,5 pkt. proc.;
– kryterium kursowe jest spe∏nione, gdy kraj cz∏onkowski utrzymuje „normalne pasmo wahaƒ” kursu walutowego dozwolone w systemie ERM II (obecnie +/–15%), bez dewaluacji i „powa˝nych napi´ç” na rynku walutowym przez
co najmniej dwa lata przed dokonaniem oceny;

6 Por np. P. De Grauwe, op. cit.; M. Canzoneri, J. Vinals, J. Valles, The Exchange Rate as an
Instrument of Macroeconomic Adjustment: Empirical Evidence and Relevance for European Monetary Union, Economic Bulletin, Banco Espana, Madrid, kwiecieƒ 1997; cyt. za: Raport na temat korzyÊci i kosztów..., Aneks 1.
7 W. Ma∏ecki, Jakim kursem do eura, „Gazeta Bankowa” 2005, nr 6, s. 34–37.
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– kryterium stopy procentowej jest spe∏nione, gdy Êrednioroczna nominalna d∏ugoterminowa stopa procentowa nie przekracza Êredniej stopy procentowej trzech krajów UE o najbardziej stabilnych cenach o wi´cej ni˝ 2 pkt. proc.;
– kryteria stabilnoÊci finansów publicznych sà spe∏nione, gdy deficyt sektora finansów publicznych nie przekracza 3% PKB (lub ma miejsce sta∏y, znaczàcy spadek deficytu zbli˝ajàcy go do wartoÊci kryterium), a d∏ug publiczny
nie przekracza 60% PKB (lub ma miejsce zadowalajàcy, powa˝ny spadek relacji d∏ugu do PKB, zbli˝ajàcy go do wartoÊci kryterium).
Wskaêniki zbie˝noÊci nominalnej dla Polski w latach 2002–2004 wraz z wartoÊciami referencyjnymi, które zosta∏y zestawione na podstawie „Raportu zbie˝noÊci” sporzàdzonego przez EBC, sà zamieszczone w tabeli 1. Jak wynika z tych
danych, w 2004 r. Polska spe∏nia∏a kryterium d∏ugu publicznego i tylko o 0,1%
przekracza∏a kryterium inflacyjne. W znacznym stopniu przekroczone natomiast
by∏y kryteria: deficytu bud˝etowego i d∏ugoterminowej stopy procentowej. Stosunek deficytu sektora finansów publicznych do PKB w 2003 r. wyniós∏ 3,9%,
a w 2004 r. zak∏adano jego wzrost do 5,6% PKB. D∏ugoterminowa stopa procentowa wynoszàca w 2004 r. 6,9% przewy˝sza∏a wartoÊç referencyjnà o 0,5 pkt.
proc. Mo˝na oczekiwaç, ˝e stopa procentowa obni˝y si´ do poziomu wartoÊci referencyjnej najpóêniej przez wejÊciem z∏otego do ERM II, co zwiàzane b´dzie
z obni˝eniem si´ premii za ryzyko i oczekiwaƒ inflacyjnych w miar´ zbli˝ania
si´ daty wejÊcia do strefy euro. Aby jednak tak si´ sta∏o, inwestorzy muszà nabraç przekonania, ˝e stopa inflacji zosta∏a obni˝ona w sposób trwa∏y, a polityka
rzàdu nastawiona na obni˝enie deficytu bud˝etowego i powstrzymanie wzrostowej tendencji d∏ugu publicznego jest wiarygodna.
Tabela 1. Wskaêniki konwergencji dla Polski w latach 2002–2004 (w %)
Wyszczególnienie

Inflacja HICP

2002
2003
2004
WartoÊç referencyjnaa

1,9
0,7
2,5
2,4

D∏ugoterminowa
Deficyt
stopa procentowa bud˝etowy / PKB
7,4
5,8
6,9
6,4

–3,6
–3,9
–5,6
–3,0

D∏ug
publiczny / PKB
41,1
45,4
47,2
60

a dla inflacji HICP i d∏ugoterminowych stóp procentowych wartoÊç referencyjna odnosi si´ do
okresu od wrzeÊnia 2003 r. do sierpnia 2004 r., natomiast dla zad∏u˝enia i deficytu sektora publicznego – do 2003 r.

èród∏o: Raport o Konwergencji 2004, EBC, Tabela A, s. 21.

Nie mo˝na natomiast oceniç stopnia spe∏nienia kryterium kursowego, poniewa˝ w okresie referencyjnym (od paêdziernika 2000 r. do wrzeÊnia 2004 r.)
z∏oty polski nie uczestniczy∏ jeszcze w mechanizmie kursowym ERM II. Mo˝na jednak zauwa˝yç znacznà zmiennoÊç kursu z∏otego w relacji do euro w analizowanym okresie, mierzonà za pomocà standardowych odchyleƒ dziennych
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zmian procentowych w uj´ciu rocznym. ZmiennoÊç kursu z∏otego nie jest zaskoczeniem, poniewa˝ w okresie referencyjnym obowiàzywa∏ w Polsce kurs
p∏ynny i nie by∏y stosowane interwencje walutowe. Jednak skala i trwa∏oÊç
os∏abienia z∏otego mog∏yby zostaç uznane przez UE za nadmierne z punktu widzenia wymaganej stabilnoÊci kursowej.
Z przedstawionych danych wynika, ˝e akcesja Polski do UGW uzale˝niona
jest przede wszystkim od obni˝enia poziomu deficytu bud˝etowego poni˝ej 3%
PKB, co b´dzie wymaga∏o g∏´bokiej reformy sektora finansów publicznych.
Kolejnym wymogiem jest uczestniczenie przez okres co najmniej dwóch lat
w mechanizmie kursowym ERM II, na warunkach ustalonych wspólnie z Unià
Europejskà, i spe∏nienie kryterium stabilnoÊci kursu. Ponadto konieczne jest
w tym okresie utrzymanie dostatecznie restrykcyjnej polityki pieni´˝nej, aby
obni˝yç inflacj´ i d∏ugoterminowe stopy procentowe poni˝ej odpowiednich
wartoÊci referencyjnych. Spe∏nienie tych wymogów stawia przed politykà makroekonomicznà powa˝ne wyzwania.

4. Strategia polskiej polityki pieni´˝nej po 2003 roku
Polityka pieni´˝na wywiera bezpoÊredni wp∏yw na realizacj´ trzech monetarnych kryteriów konwergencji (inflacyjnego, kursowego i stóp procentowych). Przyj´ta przez NBP „Strategia polityki pieni´˝nej po 2003 r.” zak∏ada,
˝e przed oficjalnym wstàpieniem do ERM II b´dzie kontynuowana polityka
bezpoÊredniego celu inflacyjnego (BCI), ustalonego w sposób ciàg∏y na poziomie 2,5% z dopuszczalnym pasmem odchyleƒ +/–1 pkt proc., w warunkach
kursu p∏ynnego8. Wed∏ug Rady Polityki Pieni´˝nej (RPP) taka strategia jest
najbardziej skutecznym sposobem kontrolowania inflacji, pozwala na utrwalanie niskich oczekiwaƒ inflacyjnych, co z kolei wp∏ywa na spadek d∏ugoterminowych stóp procentowych. Polityka p∏ynnego kursu sprzyja realizacji strategii BCI, poniewa˝ nie wymusza zmian stóp procentowych niezgodnych
z przyj´tym celem inflacyjnym. Zmniejsza równie˝ ryzyko wystàpienia powa˝nych zaburzeƒ na rynku walutowym. Swobodne p∏ywanie z∏otego powinno
równie˝ pozwoliç na ustalenie w∏aÊciwego, rynkowego poziomu kursu z∏otego
przed jego usztywnieniem w ERM II.

5. Zagro˝enia w procesie realizacji kursowego kryterium
zbie˝noÊci
Proces wype∏niania kryteriów uczestnictwa w strefie euro b´dzie napotykaç
pewne przeszkody natury instytucjonalnej i strukturalnej, niezale˝ne od polity-

8

Strategia polityki pieni´˝nej po 2003 roku, NBP, luty 2003, s. 12.
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ki pieni´˝nej. Poni˝ej przedstawiono najwa˝niejsze zagro˝enia w procesie spe∏niania kryterium kursowego i inflacyjnego.
Niejasna interpretacja kryterium stabilnoÊci kursu
Kryterium kursowe rodzi niepewnoÊç nowych krajów akcesyjnych, w tym
Polski, jakie kryteria b´dà stosowane do jego weryfikacji. NiepewnoÊç ta wynika z braku precyzyjnych definicji takich okreÊleƒ jak „normalne pasmo wahaƒ”
oraz „powa˝ne napi´cia” (severe tensions) na rynku walutowym. Wed∏ug
A. S∏awiƒskiego mo˝na zak∏adaç, ˝e kryteria oceny b´dà zabie˝ne z tymi, jakie
by∏y stosowane w przesz∏oÊci wobec krajów UE, które przechodzi∏y testy stabilnoÊci kursu walutowego w ERM II przed wejÊciem do strefy euro. Mo˝na zatem oczekiwaç, ˝e gdy z∏oty wejdzie do ERM II, dopuszczalne pasmo wahaƒ
b´dzie wynosi∏o +/–15%, a punktem odniesienia do oceny stabilnoÊci kursu z∏otego b´dzie pasmo +/–2,25%. Mo˝na równie˝ przypuszczaç, ˝e dewaluacja kursu poni˝ej dolnej granicy –2,25% b´dzie uznana za niezgodnà z kryterium stabilnoÊci kursu, podczas gdy aprecjacja waluty krajowej (nawet do górnej
granicy pasma +15%) b´dzie dopuszczalna.
Mo˝na tak˝e za∏o˝yç, ˝e za „powa˝ne zaburzenia” na rynku walutowym b´dà uznane takie, które wynikajà z obaw inwestorów o zachowanie równowagi
wewn´trznej lub zewn´trznej polskiej gospodarki. Natomiast wypadni´cie kursu poza pasmo +/–2,25% z powodu przejÊciowych zaburzeƒ na samych rynkach finansowych prawdopodobnie b´dà w Polsce dopuszczalne. Za∏o˝enie takie mo˝na przyjàç z uwagi na cel obecnoÊci okreÊlonej waluty w ERM II,
którym jest weryfikacja, czy kraj akcesyjny jest w stanie utrzymaç równowag´
p∏atniczà z krajami strefy euro, przy ograniczonej swobodzie polityki pieni´˝nej i fiskalnej w warunkach sta∏ego kursu walutowego9.
Ryzyko niew∏aÊciwego ustalenia centralnego parytetu z∏otego wzgl´dem euro
W celu zapewnienia stabilizacji kursu nominalnego w okresie uczestnictwa
w ERM II centralny parytet z∏otego w relacji do euro powinien byç ustalony na
poziomie postrzeganym przez rynki finansowe jako mo˝liwy do utrzymania.
Z makroekonomicznego punktu widzenia oznacza to ustalenie parytetu na poziomie zbli˝onym do d∏ugookresowego kursu równowagi, gwarantujàcym utrzymanie równowagi wewn´trznej przy jednoczesnym utrzymywaniu salda obrotów
bie˝àcych na poziomie mo˝liwym do sfinansowania nap∏ywem stabilnego kapita∏u zagranicznego. W przypadku z∏otego jest to utrudnione ze wzgl´du na wyst´pujàcà od paru lat tendencj´ do aprecjacji z∏otego (nominalnej i realnej) oraz
do znacznego i trwa∏ego odchylania si´ kursu rynkowego od kursu d∏ugookresowej równowagi. Do najwa˝niejszych przyczyn realnej aprecjacji z∏otego nale˝y
zaliczyç: efekt Balassy-Samuelsona oraz du˝y nap∏yw zagranicznych inwestycji
A. S∏awiƒski, Z∏oty w europejskim mechanizmie kursowym, „Ekonomista” 2004, nr 2,
s. 173–174.
9
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bezpoÊrednich (stymulowany prywatyzacjà du˝ych przedsi´biorstw i pog∏´bianiem si´ procesu integracji z UE) i portfelowych (stymulowany m.in. tzw. grà
w konwergencj´). W pierwszym kwartale 2002 r. przewartoÊciowanie kursu z∏otego w stosunku do kursu równowagi wynosi∏o, w zale˝noÊci od metod pomiaru, od +2,6% (wed∏ug tzw. behawioralnych modeli kursu równowagi) do +20%
(wed∏ug koncepcji parytetu si∏y nabywczej)10.
Innym rozwiàzaniem mo˝e byç oparcie centralnego parytetu na historycznym kursie rynkowym. W tym wypadku nale˝a∏oby bardzo uwa˝nie wybraç
odpowiednio d∏ugi okres referencyjny, w którym kurs z∏otego charakteryzowa∏
si´ relatywnie du˝à stabilnoÊcià. Da∏oby to podstaw´ do oczekiwaƒ, ˝e na poziom kursu z∏otego oddzia∏ywa∏y g∏ównie czynniki zwiàzane ze zmianami
w realnej sferze gospodarki, a nie jednorazowe (np. zmiany premii za ryzyko).
˚aden jednak sposób wyznaczenia centralnego parytetu z∏otego nie chroni
przed niebezpieczeƒstwem wyznaczenia parytetu na zawy˝onym poziomie.
W krytycznym momencie przed wejÊciem do systemu ERM II Polska stanie
wobec dylematu, czy ustaliç parytet z∏otego wzgl´dem euro na zawy˝onym poziomie i ryzykowaç za∏amanie wewnàtrz ERM II, czy te˝ odpowiednio wczeÊniej zdewaluowaç z∏otego. Zawy˝ony parytet grozi∏by spadkiem konkurencyjnoÊci eksportu, wzrostem importu, nadmiernym wzrostem deficytu obrotów
bie˝àcych i w konsekwencji nasileniem ataków spekulacyjnych, które mog∏yby
doprowadziç do gwa∏townej deprecjacji kursu i niespe∏nienia kursowego kryterium konwergencji11. Z kolei raptowna dewaluacja kursu tu˝ przed wejÊciem do
ERM II mog∏aby si´ okazaç niemo˝liwa zarówno ze wzgl´dów politycznych
(koniecznoÊç uzyskania zgody UE), jak i ze wzgl´dów gospodarczych (nasilenie presji inflacyjnej i groêba niespe∏nienia kryterium inflacyjnego).
Ryzyko kryzysu walutowego
Mechanizm ERM II ze sztywnymi granicami wahaƒ kursu, których NBP
b´dzie musia∏ broniç, mo˝e nara˝aç z∏otego na ataki spekulacyjne ze strony
mi´dzynarodowych rynków finansowych. Sztywne pasmo wahaƒ zach´ca spekulantów do testowania zdolnoÊci banku centralnego do skutecznej obrony tego pasma. W warunkach w zasadzie pe∏nego ju˝ otwarcia si´ Polski na wszelkiego typu strumienie mi´dzynarodowego kapita∏u, mo˝liwe sà naciski na kurs
i przypieranie kursu zarówno do górnego, jak i dolnego pasma wahaƒ. NiebezJ. Borowski, M. Brzoza-Brzezina, Designing Poland’s Macroeconomic Strategy on the
Way to the Euro Area, „EUI Working Paper” 2004, nr 10, RSCAS, Florence, s. 7.
11 Zagro˝eniu temu mo˝na w pewnym stopniu przeciwdzia∏aç prowadzàc polityk´ sterowanego
kursu p∏ynnego skierowanà na elastyczne kontrolowanie aprecjacji z∏otego. Za takà politykà
opowiadajà si´ m.in.: W. Ma∏ecki (Warianty polityki walutowej w Polsce w najbli˝szych latach,
„Ekonomista” 2002, nr 5; Jakim kursem do eura, „Gazeta Bankowa” 2005, nr 6), K. Lutkowski
(Globalizacja a dylematy polityki pieni´˝nej. W poszukiwaniu optymalnej strategii dla Polski
w drodze do euro, „Bank i Kredyt” 2001, nr 11–12; Od z∏otego do euro, Twigger, Warszawa
2004) oraz S. Kawalec i M. Krzak (Polityka kursowa i wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa” 2001, nr 9).
10

Polityka pieni´˝na a uczestnictwo z∏otego w ERM II

57

pieczeƒstwo takie zwi´ksza si´ w warunkach relatywnie p∏ytkiego polskiego
rynku walutowego. W obu przypadkach (gry na zwy˝k´ lub zni˝k´ kursu) powstaje impuls inflacyjny w gospodarce, co mo˝e przeszkodziç w spe∏nieniu inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci.
To, czy dojdzie do spekulacji przeciwko z∏otemu, zale˝y nie tylko od ∏atwoÊci spekulacji przeciwko walucie stabilizowanej w okreÊlonym paÊmie wahaƒ,
ale przede wszystkim od zaufania rynków finansowych do stabilnoÊci polskiej
gospodarki. Zaufanie to jest pochodnà sytuacji w bilansie p∏atniczym i bud˝ecie. Spadek zaufania do polityki fiskalnej rzàdu mo˝e spowodowaç gwa∏towny odp∏yw krótkoterminowego kapita∏u i g∏´boki spadek kursu z∏otego ze
wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, tj. problemami z wyp∏acalnoÊcià zad∏u˝onych za granicà podmiotów, falà bankructw i recesjà, a w konsekwencji oddaleniem perspektywy wejÊcia do strefy euro. Spe∏nienie kryterium
kursowego zale˝y w du˝ym stopniu od polityki makroekonomicznej.
NieadekwatnoÊç zasad interwencji walutowych w ERM II do sytuacji Polski
Procedury interwencji walutowych oraz zasady ich finansowania, jakie
przewiduje ERM II, nie gwarantujà z∏otemu ochrony przed kryzysem walutowym. Eurosystem oferuje wprawdzie bankom centralnym nieograniczony dost´p do krótkoterminowych po˝yczek (VSTF – Very Short Term Financing)
w celu interwencji przeprowadzanych na granicach dopuszczalnego pasma wahaƒ (+/–15%), ale finansowanie to mo˝e zostaç zawieszone lub cofni´te
w przypadku zagro˝enia celu inflacyjnego w Eurolandzie. JednoczeÊnie statut
EBC nie zezwala na u˝ycie du˝ych Êrodków na wspieranie kursów walut krajów spoza unii monetarnej. Polska nie powinna zatem liczyç na nieograniczone po˝yczki na interwencje obligatoryjne. Przemawia za tym równie˝ fakt, ˝e
b´dzie musia∏a wykazaç, i˝ zdo∏a ustabilizowaç wahania kursu z∏otego w paÊmie +/–2,25%. Po˝yczki na interwencje wewnàtrz pasma (intramarginalne) sà
natomiast limitowane, a ich kwoty symboliczne, w porównaniu np. z wielkoÊcià oficjalnych rezerw walutowych. Przyk∏adowo limit przyznany Danii wynosi∏ 520 mln euro, a Grecji 300 mln euro. Szacuje si´, ˝e kwota przyznana
Polsce mog∏aby wynieÊç 450 mln euro12.
Ponadto zgodnie z zasadami korzystania z po˝yczek krótkoterminowych,
mogà byç one uruchomione dla banków centralnych przeprowadzajàcych interwencje na rynkach walutowych dopiero wtedy, gdy banki te wykorzystajà
w∏asne rezerwy dewizowe. Wprawdzie obecne rezerwy dewizowe w Polsce sà
du˝e (34 mld USD na koniec 2003 r.), ale w przypadku silnego ataku spekulacyjnego mogà szybko ulec wyczerpaniu. Poza niskimi kwotami po˝yczek w ramach VSTF Europejski Bank Centralny nak∏ada limity na wielkoÊç dziennych

A. Koronowski, M. Rozkrut, Towards the Euro-Zone through the ERM II. Countering Fallacies, „Bank i Kredyt” 2003, nr 11, s. 26.
12
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interwencji. Limity takie mogà mieç niekorzystny wp∏yw na taktyk´ podejmowanych interwencji, jeÊli ich skala musia∏aby byç du˝a13.
Efekt Balassy-Samuelsona a kryterium stabilnoÊci kursu walutowego
Istota efektu Balassy-Samuelsona (B-S) sprowadza si´ do tego, ˝e w gospodarkach „doganiajàcych” (catching-up), czyli znajdujàcych si´ na ni˝szym poziomie rozwoju, ale rozwijajàcych si´ w szybszym tempie ni˝ gospodarki rozwini´te, tempo wzrostu wydajnoÊci pracy w sektorach dóbr wymiennych
(tradables) jest wy˝sze ni˝ w sektorach dóbr niewymiennych (nontradables),
co prowadzi do aprecjacji realnego kursu walutowego. Mo˝na zatem oczekiwaç,
˝e Polska, podlegajàca procesowi realnej konwergencji, b´dzie w najbli˝szych
latach doÊwiadcza∏a aprecjacji realnego kursu z∏otego wobec strefy euro. Zjawisko to mo˝e si´ przejawiaç albo aprecjacjà kursu nominalnego przy zbli˝onych stopach inflacji, albo wy˝szà inflacjà przy stabilnym kursie nominalnym.

6. Zagro˝enia w procesie realizacji inflacyjnego kryterium
zbie˝noÊci
Inflacja korekcyjna
Inflacja korekcyjna zwiàzana jest z szeregiem zmian o charakterze prawnoregulacyjnym wynikajàcych z cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej14. Zmiany prawnoregulacyjne pociàgaç b´dà za sobà zmiany kosztów produkcji i cen
wielu towarów. WÊród tych zmian na szczególnà uwag´ zas∏ugujà:
– zmiany cen spowodowane zmianami parametrów polityki fiskalnej (np.
zmiany stawek podatków poÊrednich, akcyzy, ce∏),
– zmiany cen spowodowane stosowaniem instrumentów wspólnej polityki
rolnej UE,
– zmiany cen zwiàzane ze zmianami kosztów produkcji (np. kosztów ochrony Êrodowiska, podwy˝szonego stopnia ochrony praw w∏asnoÊci intelektualnej,
wzrostu cen energii),
– zmiany cen zwiàzane ze wzrostem presji konkurencyjnej oraz demonopolizacjà niektórych rynków.
Zmiany stawek celnych i stopnia monopolizacji b´dà mia∏y raczej ujemny
wp∏yw na dynamik´ cen w Polsce. Pozosta∏e wymienione czynniki wp∏ynà natomiast na wzrost stopy inflacji. W szczególnoÊci nale˝y liczyç si´ ze wzrostem poziomu cen tych dóbr, których obecny poziom w Polsce jest du˝o ni˝szy
ni˝ w UE. Dotyczy to trzech grup towarów: us∏ug o niehandlowym charakterze (np. us∏ugi medyczne, czynsze mieszkaniowe), dóbr, w przypadku których
A. S∏awiƒski, op. cit., s. 180.
W.M. Or∏owski, op. cit., s. 49–62; W. M. Or∏owski, L. Zienkowski, Skala inflacji korekcyjnej w Polsce w latach 2001–2011, opracowanie na zlecenie NBP, NOBE, ¸ódê–Warszawa 2001.
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polityka podatkowa Polski znacznie ró˝ni si´ od unijnej (wyroby tytoniowe),
oraz dóbr, w przypadku których ró˝na jest polityka regulacyjna (˝ywnoÊç).
Szacuje si´, ˝e inflacja korekcyjna mo˝e wynieÊç w sumie w okresie
2004–2008 ok. 3,4 pkt. proc., przy czym wi´ksza jej cz´Êç zrealizuje si´
w pierwszych dwóch latach cz∏onkostwa Polski w UE. W latach 2004–2005 ta
„dodatkowa” inflacja mo˝e zwi´kszaç inflacj´ CPI o ponad 1 pkt proc. w skali roku, a po 2008 r. powinna spaÊç poni˝ej 0,2%. Oznacza to, ˝e próba spe∏nienia kryterium inflacyjnego przed 2008 r. mo˝e byç kosztowna.
Efekt Balassy-Samuelsona a kryterium inflacji
Zgodnie z efektem B-S szybsze tempo wzrostu wydajnoÊci pracy w sektorach dóbr wymiennych ni˝ niewymiennych w krajach „doganiajàcych” – przy
jednoczesnej tendencji do ustalania si´ zbli˝onego w obu sektorach tempa
wzrostu p∏ac (wynikajàcych z ˝àdaƒ p∏acowych pracowników) – prowadzi do
szybszego tempa wzrostu cen dóbr niewymiennych ni˝ cen dóbr wymiennych,
a w Êlad za tym – wy˝szego ogólnego tempa wzrostu cen15. Opisana tendencja
jest ma∏o zauwa˝alna w gospodarkach wysoko rozwini´tych i wzrastajàcych
stosunkowo wolno. W zwiàzku z tym, inflacja w krajach „doganiajàcych” b´dzie systematycznie wy˝sza ni˝ w krajach rozwini´tych, o wolniejszym tempie
wzrostu wydajnoÊci. Na tej podstawie mo˝na oczekiwaç utrzymywania si´
wy˝szej inflacji w Polsce ni˝ w krajach strefy euro jeszcze przez wiele lat po
akcesji do UGW. Ta „dodatkowa” inflacja nie ma nic wspólnego z typowymi
monetarnymi êród∏ami inflacji, lecz wynika z relatywnie wysokiego tempa
wzrostu wydajnoÊci pracy w ga∏´ziach dóbr handlowych, które przek∏ada si´
na wzrost p∏ac i cen. Jest to zatem inflacja typu kosztowego (a ÊciÊlej p∏acowego), która jest nieuchronna w procesie transformacji gospodarki otwierajàcej
si´ na wymian´ z zagranicà.
Wobec strukturalnej predyspozycji do inflacji typu kosztowego utrzymanie
tempa inflacji w Polsce na Êrednim poziomie trzech najstabilniejszych krajów
UE staje si´ problemem szczególnie skomplikowanym. Próba obni˝enia inflacji do poziomu okreÊlonego przez kryterium z Maastricht mo˝e wymagaç albo
znaczàcego spowolnienia tempa wzrostu PKB (co mo˝e utrudniç konwergencj´
strukturalnà b´dàcà warunkiem niezak∏óconego funkcjonowania w unii walutowej), albo powa˝nej nominalnej aprecjacji waluty (co mo˝e utrudniç spe∏nienie
kryterium kursowego). Jest to jeden z najpowa˝niejszych dylematów polityki
pieni´˝nej w Polsce w okresie przejÊciowym, zwa˝ywszy na relatywnie du˝à
skal´ efektu B-S. Efekt ten szacowany jest w przedziale od 1–2% (T. Chmielewski) do 3–4% dodatkowej inflacji rocznie (L. Halpern, C. Wyplosz)16.
15 Por. B. Balassa, The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, „Journal of Political Economy” 1964, t. 72; P. Samuelson, Theoretical Notes on Trade Problems, „Review of Economics and Statistics” 1964, nr 46.
16 T. Chmielewski, Od kursu p∏ynnego do unii monetarnej. Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieni´˝nej, „Materia∏y i Studia” 2003, z. 163, NBP, Warszawa, s. 44–52;
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7. Dylematy polskiej polityki pieni´˝nej w ERM II
Dylematy polskiej polityki pieni´˝nej w drodze do cz∏onkostwa w UGW
wynikajà z aksjomatu niespójnego trójkàta, a mianowicie: pe∏nej otwartoÊci na
przep∏ywy kapita∏owe, koniecznoÊci stabilizowania kursu z∏otego wobec euro
w ERM II oraz ograniczonej autonomii polityki monetarnej, zwiàzanej z koniecznoÊcià wype∏nienia nominalnych kryteriów zbie˝noÊci z Maastricht.
W okresie uczestnictwa w ERM II polityka pieni´˝na b´dzie podporzàdkowana polityce kursowej, co w praktyce oznacza, ˝e NBP b´dzie musia∏ dostosowaç swojà polityk´ pieni´˝nà do polityki EBC, aby uniknàç nadmiernych przep∏ywów funduszy krótkoterminowych, które mogà destabilizowaç zarówno
rynek walutowy, powodujàc nadmiernà zmiennoÊç kursu z∏otego, jak i rynek
papierów d∏u˝nych, powodujàc znaczne wahania d∏ugookresowych stóp procentowych.
Okres pobytu z∏otego w ERM II b´dzie wymaga∏ wyboru takiego uk∏adu polityki stopy procentowej i polityki kursowej, który b´dzie sprzyja∏ stabilizacji
kursu przy jednoczesnym spe∏nieniu inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci, bez nadmiernie negatywnych skutków dla sfery realnej gospodarki. Najwa˝niejsze wyzwanie dla polityki monetarnej w tym okresie b´dzie dotyczyç tego, jak obni˝yç
inflacj´ do poziomu wymaganego przez kryterium z Maastricht, a jednoczeÊnie
nie dopuÊciç do nadmiernej aprecjacji kursu z∏otego. Ograniczenie stopy inflacji
b´dzie wymagaç albo restrykcyjnej polityki pieni´˝nej, albo polityki mocnego,
aprecjonujàcego si´ z∏otego. Oba rozwiàzania majà swoje plusy i minusy.
Restrykcyjna polityka pieni´˝na
Utrzymanie wyznaczonego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z dopuszczalnym marginesem +/–1% z du˝ym prawdopodobieƒstwem umo˝liwi spe∏nienie przez Polsk´ kryterium inflacyjnego z Maastricht, ale tego spe∏nienia nie
gwarantuje. Wed∏ug NBP oczekiwana wartoÊç referencyjna w okresie weryfikacji spe∏nienia kryterium inflacyjnego przez Polsk´ wyniesie ok. 2%. Oznacza to, ˝e aby bezpiecznie wype∏niç kryterium inflacyjne, b´dzie trzeba zredukowaç przysz∏à stop´ inflacji w Polsce o ok. 1 pkt proc. w pierwszym roku
pobytu w ERM II i utrzymaç jà na obni˝onym poziomie w roku nast´pnym17.
Obni˝enie inflacji za pomocà restrykcyjnej polityki pieni´˝nej wymaga
podniesienia stopy procentowej. Wy˝sza stopa procentowa obni˝a inflacj´ poprzez ograniczenie popytu oraz aprecjacj´ kursu z∏otego. Wzmocnienie kursu
dokonuje si´ zarówno bezpoÊrednio – na skutek zwi´kszenia dysparytetu stóp
w kraju i za granicà – oraz poÊrednio poprzez spadek inflacji. Symulacje przeprowadzone w NBP sugerujà, ˝e obni˝enie inflacji o 1 pkt proc. na okres ok.

L. Halpern, C. Wyplosz, Economic Transformation and the Real Exchange Rates in the 2000s: The
Balassa-Samuelson Connection, „Economic Survey of Europe”, Geneva 2001, UN, s. 237–238.
17 Raport na temat korzyÊci i kosztów..., s. 40.
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jednego roku i utrzymanie jej na obni˝onym poziomie przez nast´pny rok wymaga podniesienia stóp procentowych o ok. 1,5 pkt. proc.18
Powa˝nym ograniczeniem stosowania restrykcyjnej polityki pieni´˝nej jako instrumentu obni˝ania inflacji jest stosunkowo d∏ugi okres reakcji stopy inflacji na zmian´ stóp procentowych. Badania empiryczne pokazujà, ˝e maksymalna reakcja stopy inflacji na zmian´ stóp procentowych NBP nast´puje po
up∏ywie ok. 16 miesi´cy, podczas gdy reakcja stopy inflacji na zmian´ kursu
walutowego – po up∏ywie ok. 8 miesi´cy. Drugim bardzo wa˝nym ograniczeniem jest to, ˝e w czasie pobytu z∏otego w ERM II, który b´dzie okresem
wzmo˝onej konwergencji d∏ugoterminowych stóp procentowych, skutecznoÊç
oddzia∏ywania polityki pieni´˝nej na stop´ inflacji mo˝e si´ radykalnie zmniejszyç. Impulsy monetarne transmitowane sà zarówno za poÊrednictwem krótkoterminowych stóp procentowych, ustalanych przez bank centralny, jak i stóp
Êrednio- i d∏ugoterminowych, których wysokoÊç jest determinowana przez rynki finansowe. W normalnych warunkach stopy d∏ugookresowe zmieniajà si´
w tym samym kierunku co krótkookresowe. Jednak˝e w przededniu akcesji
Polski do strefy euro nale˝y oczekiwaç, ˝e stopy Êrednio- i d∏ugookresowe
spadnà (poniewa˝ obni˝à si´ oczekiwania inflacyjne i premia za ryzyko), niezale˝nie od kierunku zmian stóp krótkookresowych. Tym samym restrykcyjna
polityka pieni´˝na banku centralnego mo˝e okazaç si´ nieskuteczna19.
Niska skutecznoÊç polityki stopy procentowej w hamowaniu inflacji mo˝e
równie˝ wynikaç z faktu otwartoÊci polskiej gospodarki na przep∏ywy mi´dzynarodowego kapita∏u i usztywnionego kursu walutowego w ramach ERM II.
W takich warunkach zaostrzenie polityki pieni´˝nej mo˝e prowadziç do wzrostu, a nie spadku inflacji, poniewa˝ wzrost stopy procentowej wywo∏a jeszcze
wi´kszy nap∏yw kapita∏u zagranicznego, w wyniku czego wzroÊnie iloÊç pieniàdza rezerwowego i tym samym iloÊç pieniàdza w obiegu. Efekt netto wzrostu stóp procentowych mo˝e okazaç si´ proinflacyjny, kiedy antyinflacyjny
efekt ograniczenia kredytu krajowego b´dzie mniejszy ni˝ proinflacyjny efekt
nap∏ywu kapita∏u20.
Negatywnym skutkiem utrzymywania wysokich realnych stóp procentowych
mo˝e byç zmniejszenie lub zahamowanie procesu wzrostu, stagnacja i bezrobocie. Spowolnienie wzrostu gospodarczego grozi∏oby z jednej strony pogorszeniem sytuacji bud˝etu paƒstwa, co utrudnia∏oby realizacj´ fiskalnego kryterium
konwergencji, a z drugiej – zahamowaniem procesu przemian strukturalnych
i wyd∏u˝aniem procesu „doganiania” bardziej rozwini´tych gospodarek unij-

Ibidem, s. 41–42, 82–87.
J. Borowski, M. Brzoza-Brzezina, P. Szpunar, Exchange Rate Regimes and Poland’s Participation in ERM II, „Bank i Kredyt” 2003, nr 1, s. 24.
20 Badania D.K. Rosatiego dotyczàce statystycznych zale˝noÊci mi´dzy nap∏ywem kapita∏u, poda˝à pieniàdza i inflacjà w Polsce, estymowane na podstawie danych za okres 1995–1998, potwierdzajà proinflacyjny efekt netto wzrostu stóp procentowych. Por. D.K. Rosati, Dylematy polityki pieni´˝nej w warunkach swobody przep∏ywu kapita∏u, „Bank i Kredyt” 1999, nr 7–8, s. 90–93.
18
19
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nych. By∏oby wi´c sprzeczne z realnà konwergencjà, która ma podstawowe znaczenie dla trwa∏oÊci osiàgni´tej konwergencji nominalnej. To z kolei mo˝e
oznaczaç, ˝e nawet gdyby uda∏o si´ obni˝yç inflacj´ do poziomu wymaganego
w traktacie z Maastricht i wejÊç od UGW, w sytuacji obecnoÊci ju˝ w strefie euro i braku wp∏ywu na polityk´ pieni´˝nà zaobserwowano by ponowny wzrost,
inflacji w Polsce (efekt B-S), pogarszajàcy konkurencyjnoÊç polskich producentów na rynku unijnym. Taki w∏aÊnie przebieg wydarzeƒ mia∏ miejsce w kilku
mniej rozwini´tych krajach UGW, przede wszystkim w Hiszpanii i Irlandii.
Polityka silnej aprecjacji z∏otego
Alternatywnym sposobem redukowania i stabilizowania inflacji mo˝e byç
wykorzystanie strukturalnej tendencji do silnej aprecjacji realnego kursu z∏otego. Obliczono, ˝e w ciàgu ostatnich 10 lat z∏oty aprecjonowa∏ si´ w kategoriach
realnych Êrednio 4% rocznie21. JednoczeÊnie szacuje si´, ˝e aby obni˝yç inflacj´ o 1,5 pkt. proc., nale˝a∏oby zezwoliç na nominalnà aprecjacj´ z∏otego
o 8 pkt. proc.22 Tak znaczna skala aprecjacji kursu by∏aby trudna do zaakceptowania, z uwagi na jej negatywne skutki, tak dla równowagi zewn´trznej, jak
i dla stabilnoÊci kursu. Zbyt du˝e odchylanie si´ kursu z∏otego od parytetu
w czasie pobytu w ERM II stwarza ryzyko ataków spekulacyjnych. Gdy wiarygodnoÊç kursu zostanie podwa˝ona przez szybko rosnàcà nierównowagà zewn´trznà, mo˝e dojÊç do gwa∏townego odp∏ywu kapita∏u i deprecjacji kursu.
Nag∏y odp∏yw kapita∏u móg∏by byç zinterpretowany przez EBC jako „powa˝ne napi´cia” na rynku walutowym, nawet gdyby z∏oty nie przekroczy∏ tunelu
+/–2,25%. JednoczeÊnie raptowna deprecjacja kursu wywo∏a∏aby impuls inflacyjny, co mog∏oby uniemo˝liwiç spe∏nienie kryterium inflacyjnego.
Wobec ujemnych nast´pstw obu rodzajów omówionej polityki dla sfery realnej gospodarki, stosunkowo najlepszym rozwiàzaniem wydaje si´ mieszana
strategia polityki pieni´˝nej, b´dàca po∏àczeniem umiarkowanie wysokiej stopy procentowej i umiarkowanej aprecjacji kursu. Wówczas realne koszty dostosowania mog∏yby byç równiej dzielone pomi´dzy sektor wewn´trzny i zewn´trzny. Wobec niemo˝noÊci wykluczenia znacznego przeszacowania kursu
z∏otego w czasie obecnoÊci w ERM II, nale˝a∏oby rozwa˝yç sposób sprowadzenia kursu z∏otego do centralnego parytetu. Mo˝liwe sà dwie opcje: albo rewaluacja parytetu (taki wariant wybra∏a Grecja, zosta∏ on zaakceptowany przez
EBC i Komisj´ Europejskà), albo zezwolenie na deprecjacj´ kursu rynkowego
do poziomu parytetu w koƒcowej fazie obecnoÊci w ERM II. Rewaluacja parytetu z ekonomicznego punktu widzenia wydaje si´ rozwiàzaniem bardziej rozsàdnym, ale decyzja taka mo˝e byç politycznie trudna. Rewaluacja parytetu
oznacza∏aby de facto zbli˝enie zawy˝onego rynkowego kursu z∏otego do poziomu fundamentalnej równowagi i wejÊcie do UGW z mocnym kursem z∏otego, utrudniajàcym konkurowanie polskiej produkcji na rynku unijnym. Nato21
22
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miast raptowna deprecjacja kursu nominalnego pociàgajàca za sobà równie˝
czasowà deprecjacj´ kursu realnego oznacza∏aby wejÊcie do UGW z wzgl´dnie s∏abym (niedoszacowanym) kursem z∏otego w stosunku do euro, z oczywistymi konsekwencjami wzrostu inflacji i oczekiwaƒ inflacyjnych.

8. Koordynacja polityki pieni´˝nej i fiskalnej
Dylemat polityki pieni´˝nej wyra˝ajàcy si´ pytaniem o to, jak obni˝aç i stabilizowaç inflacj´, a jednoczeÊnie nie dopuÊciç do nadmiernej aprecjacji kursu
z∏otego, mo˝e ∏agodziç restrykcyjna polityka fiskalna. ZacieÊnienie fiskalne
pozwoli∏oby bowiem zwi´kszyç skutecznoÊç polityki monetarnej w obni˝aniu
inflacji, a jednoczeÊnie zmniejszyç skal´ koniecznej aprecjacji z∏otego. Polityka zacieÊnienia fiskalnego zwi´ksza∏aby szanse spe∏nienia kryterium stabilnoÊci kursu równie˝ przez zwi´kszenie zaufania do polityki rzàdu.
Restrykcyjna polityka fiskalna przez ograniczenie wydatków rzàdowych
przyczynia si´ do spadku inflacji przez ograniczenie zagregowanego popytu.
Spadek inflacji oddzia∏uje w kierunku aprecjacji kursu walutowego. Z drugiej
strony redukcja deficytu bud˝etowego, powodujàc ograniczenie emisji rzàdowych papierów wartoÊciowych, powstrzymuje nap∏yw kapita∏u zagranicznego,
w wyniku czego dochodzi do os∏abienia kursu walutowego. Efektem netto mo˝e byç ni˝sza skala aprecjacji kursu walutowego.
Analiza symulacyjna przeprowadzona w NBP wykaza∏a, ˝e obni˝enie inflacji o 1 pkt proc. wymaga ograniczenia wydatków rzàdowych o ok. 2,5% (na rok
przed po˝àdanym obni˝eniem inflacji). BezpoÊrednim skutkiem redukcji deficytu bud˝etowego jest nieznaczna deprecjacja kursu walutowego, która wywo∏uje
presj´ inflacyjnà, po czym kurs umacnia si´ w wyniku spadku inflacji wywo∏anej zmniejszeniem popytu wewn´trznego. Wspó∏istnienie tych przeciwstawnych
tendencji pozwala na generowanie mniejszej aprecjacji kursu walutowego ni˝
w przypadku podniesienia stóp procentowych23. Dzi´ki mniejszej aprecjacji kursu walutowego mniejsze jest ryzyko napi´ç na rynku walutowym, co sprzyja
spe∏nieniu kryterium stabilnoÊci kursu. Przyczynia si´ do tego równie˝ wywo∏ana zacieÊnieniem fiskalnym poprawa wiarygodnoÊci polityki makroekonomicznej. Restrykcyjna polityka fiskalna umo˝liwia ponadto wype∏nienie kryterium
deficytu bud˝etowego. Z tych wszystkich powodów scenariusz restrykcyjnej polityki fiskalnej wydaje si´ bezpieczniejszy.
Aby jednak zacieÊnienie fiskalne mia∏o pozytywny wp∏yw na spe∏nienie
wszystkich wspomnianych kryteriów konwergencji (inflacyjnego, kursowego
i deficytu bud˝etowego), musi byç przeprowadzone w odpowiednim czasie.
23

W scenariuszu fiskalnym aprecjacja kursu po czterech kwarta∏ach osiàga ok. 0,5% i stopniowo roÊnie do 2,5% po oÊmiu kwarta∏ach. W scenariuszu monetarnym aprecjacja kursu osiàga po
drugim kwartale 1%, po czwartym kwartale ok. 2% i po piàtym kwartale ok. 3%, po czym maleje.
Por. Raport na temat korzyÊci i kosztów..., s. 82–87.
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Zbyt wczesne zacieÊnienie polityki fiskalnej, na d∏ugo przed wejÊciem z∏otego
do ERM II, umo˝liwia∏oby redukcj´ deficytu bud˝etowego i wzrost wiarygodnoÊci polityki makroekonomicznej, ale impuls antyinflacyjny móg∏by wygasnàç przed dokonaniem oceny spe∏nienia kryteriów zbie˝noÊci. Z kolei zbyt
póêne zacieÊnienie fiskalne, dokonane dopiero w czasie pobytu w ERM II, pozwala∏oby jedynie zrealizowaç kryterium deficytu bud˝etowego. Natomiast nie
poprawi∏oby wiarygodnoÊci, a tym samym nie mia∏oby wp∏ywu na stabilnoÊç
kursu walutowego. Nie pomog∏oby równie˝ w spe∏nieniu kryterium inflacyjnego zwa˝ywszy na opóênienie w transmisji impulsów fiskalnych. Optymalnym
momentem zacieÊnienia polityki fiskalnej wydaje si´ czas tu˝ przed wejÊciem
do ERM II, co pozwoli na spe∏nienie nie tylko kryterium deficytu bud˝etowego, ale równie˝ dwóch pozosta∏ych kryteriów. Wzrost wiarygodnoÊci polityki
kursowej b´dzie sprzyjaç spe∏nieniu kryterium stabilnoÊci kursu, a uruchomiony impuls antyinflacyjny pomo˝e polityce pieni´˝nej w obni˝eniu inflacji
w momencie, gdy jej skutecznoÊç mo˝e byç powa˝nie ograniczona (tj. w po∏owie okresu uczestnictwa w ERM II)24.
Powy˝sze rozwa˝ania prowadzà do wniosku, ˝e najlepszà strategià polityki
makroekonomicznej w okresie uczestnictwa w ERM II by∏aby wspó∏praca
w∏adz fiskalnych i monetarnych w celu osiàgni´cia policy mix charakteryzujàcej si´ silnym zacieÊnieniem fiskalnym przy umiarkowanie restrykcyjnej polityce pieni´˝nej.

9. Podsumowanie
W artykule skoncentrowano si´ na Êredniookresowych kosztach cz∏onkostwa
Polski w UGW wynikajàcych z realizacji nominalnych kryteriów z Maastricht.
W szczególnoÊci przeanalizowano zagro˝enia i dylematy polityki pieni´˝nej
zwiàzane z koniecznoÊcià jednoczesnej realizacji kursowego i inflacyjnego kryterium zbie˝noÊci w okresie obecnoÊci z∏otego w mechanizmie kursowym ERM
II. Wype∏nianie kryterium kursowego napotykaç b´dzie przeszkody natury instytucjonalnej zwiàzane z niejasnà interpretacjà samego kryterium, niepewnoÊcià co do sposobu jego weryfikacji oraz z nieadekwatnoÊcià zasad pomocy finansowej Eurosystemu do sytuacji Polski. Sztywne pasmo wahaƒ kursu z∏otego
wzgl´dem euro stwarzaç b´dzie niebezpieczeƒstwo destabilizujàcych przep∏ywów kapita∏u i nadmiernej zmiennoÊci kursu z∏otego, ∏àcznie z mo˝liwoÊcià
wystàpienia kryzysu walutowego. Podstawowy dylemat polityki kursowej przed
wejÊciem do ERM II b´dzie dotyczyç kwestii: czy zamroziç parytet na zawy˝onym poziomie i ryzykowaç za∏amanie wewnàtrz ERM II, czy te˝ wczeÊniej zdewaluowaç z∏otego i ryzykowaç wzmo˝enie inflacji.
Do najwa˝niejszych zagro˝eƒ w procesie realizacji inflacyjnego kryterium
konwergencji nale˝y zaliczyç inflacj´ korekcyjnà zwiàzanà ze zmianami o cha24
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rakterze prawnoregulacyjnym wynikajàcymi z cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz inflacj´ kosztowà spowodowanà wyst´powaniem efektu Balassy-Samuelsona. Efekt B-S utrudniaç b´dzie jednoczesnà realizacj´ kryterium
inflacyjnego i kryterium kursowego. Osoby odpowiedzialne za polityk´ pieni´˝nà b´dà musia∏y rozwiàzaç dylemat: jak obni˝aç i stabilizowaç inflacj´,
a jednoczeÊnie nie dopuÊciç do nadmiernej aprecjacji kursu z∏otego? Próba forsownego obni˝ania inflacji do poziomu okreÊlonego przez kryterium z Maastricht mo˝e wymagaç albo znaczàcego spowolnienia tempa wzrostu PKB (co
wyd∏u˝aç b´dzie proces realnej konwergencji), albo znacznej nominalnej aprecjacji waluty (co mo˝e pogarszaç deficyt obrotów bie˝àcych oraz utrudniaç
spe∏nienie kryterium kursowego). Powy˝szy dylemat mo˝e ∏agodziç restrykcyjna polityka fiskalna, która pozwoli∏aby zwi´kszyç skutecznoÊç polityki monetarnej w obni˝aniu inflacji, a jednoczeÊnie zmniejszyç skal´ koniecznej aprecjacji z∏otego.
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Monetary Policy and Participation of the Z∏oty in the ERM II
Poland’s membership in the Economic and Monetary Union requires its participation in
the Exchange Rate Mechanism (ERM II), which entails the need to subordinate monetary
policy to exchange rate policy. The need to meet inflation and exchange rate criteria
simultaneously engenders certain dilemmas. The fundamental dilemma of exchange rate
policy will be whether to enter the ERM II with an overvaluated z∏oty exchange rate and risk
internal collapse of this mechanism or to conduct a prior devaluation of the exchange rate
risking an increase in inflation. Monetary policy will have to solve this dilemma on how to
reduce and stabilise inflation and at the same time avoid excessive appreciation of the z∏oty
exchange rate that would threaten the competitiveness of the Polish economy. Solving these
dilemmas, while minimising the costs to the economy, will require a restrictive fiscal policy.

