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Dylematy akcesji do strefy euro 
 
 W literaturze zamieszczane są dyskusje wokół dylematów przystąpienia 
określonych krajów UE do strefy euro, co oznacza realizację ostatniego etapu 
integracji z Unią Gospodarczą i Walutową (UGW). Dotyczą one również Polski, która 
mając status członka UGW z derogacją, musi dokładać starań, by wreszcie spełnić 
nominalne kryteria konwergencji. W dyskusjach często szermuje się nie tylko łatwymi 
bilansami potencjalnych korzyści i kosztów akcesji, ale również datami przystąpienia 
do UGW (to ostatnie jest szczególnie preferowane przez polityków). Wbrew pozorom, 
przytaczane argumenty za lub przeciw mają podstawę w statycznej, deterministycznej 
analizie, która w istocie abstrahuje od licznych zmieniających się sprzężeń między 
daną gospodarką a jej otoczeniem globalnym. Wyrastając z dyskusyjnej teorii 
optymalnego obszaru walutowego, taka analiza staje się źródłem wątpliwych zaleceń 
dla polityki gospodarczej. Skłania to do tezy, że współcześnie droga prowadząca 
jakikolwiek kraj (a więc nie tylko Polskę) do strefy euro jest coraz bardziej 
determinowana przez egzogeniczne zmienne decyzyjne, które powinny być brane pod 
uwagę przez władze fiskalne i monetarne.  
 Opracowanie, którego treścią są zasygnalizowane dylematy, składa się z czterech 
części zawierających krytyczne omówienie teorii optymalnego obszaru walutowego 
i jej empirycznej weryfikacji,  zarys korzyści, kosztów i kosztów zaniechania akcesji, 
nakreślenie perspektywy akcesji gospodarki polskiej oraz podsumowanie i wnioski 
płynące z całej analizy. 
 
1. Teoria optymalnego obszaru walutowego 

 Teoria optymalnego obszaru walutowego (dalej zwana teorią oow) w istocie badała 
racjonalność usztywnienia kursów walutowych, nie zaś zasadność utworzenia strefy 
wspólnego pieniądza. Ponieważ jednak z biegiem czasu połączono te dwa wątki, 
zwolennicy teorii oow skoncentrowali swe wysiłki badawcze wokół warunków, 
których realizacja pozwala zmniejszyć koszty integracji monetarnej; w rezultacie 
spodziewane korzyści przewyższą koszty218. Do podstawowych warunków zaliczono: 
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• zbieżność wahań cyklicznych oraz podobieństwo struktur gospodarczych, 

• swobodę przemieszczania się (mobilność) siły roboczej i elastyczność 
wynagrodzeń, 

• brak ograniczeń w dziedzinie przepływów (realokacji) kapitału, 

• transfery fiskalne dokonywane z budżetu federalnego. 
 Przypomnijmy, że R. Mundell uznał, iż włączenie się danej gospodarki do unii 
monetarnej (w omawianym przypadku – strefy euro) nie powinno być traktowane jako 
koszt utraty polityki kursowej pełniącej rolę amortyzatora szoków. Przeciwnie, jego 
zdaniem integracja monetarna ułatwia uniknięcie kosztów, które są generowane przez 
duże wahania kursowe odrywające się od czynników fundamentalnych. Jednak z 
biegiem czasu przeważył pogląd, że pozbawienie się kursu walutowego jako 
mechanizmu dostosowawczego powinno być rekompensowane przez inne, do 
pewnego stopnia substytucyjne mechanizmy, które pozwolą przywrócić 
konkurencyjność gospodarki w sytuacji szoków asymetrycznych219. Jeżeli nie ma 
możliwości deprecjonowania waluty krajowej wobec innych walut, to należy sięgnąć 
po elastycznie obniżające się płace, które zredukują koszty produkcji i ceny, zaś 
swobodny odpływ siły roboczej złagodzi rozmiary bezrobocia. Podobnie też 
nadwyżkowy kapitał może przemieścić się do innych krajów, by zachować swą 
efektywność krańcową.  
 Ale optymalnym rozwiązaniem jest zminimalizowanie szoków asymetrycznych, co 
można osiągnąć w warunkach synchronizacji wahań koniunkturalnych i podobieństwa 
struktur gospodarczych w ramach unii monetarnej (wówczas głównym źródłem tych 
szoków pozostaje otoczenie unii, z którym wymiana handlowa jest relatywnie 
ograniczona). Obowiązuje tu zasada: im mniejsze ryzyko szoków asymetrycznych, tym 
niższe koszty istnienia wspólnej waluty.  
 Ponieważ jednak synchronizacja wahań i zbieżność struktur są procesami 
rozłożonymi w czasie, w okresie przejściowym kraje członkowskie unii monetarnej, 
dotknięte spowolnieniem  gospodarczym  w sposób jednostkowy, powinny liczyć na 
transfery fiskalne.  

                                                                                                                                             
218 R. Mundell, A Theory of Optimum Currency Areas, “American Economic Review” 1961, 
No. 4; R. McKinnon, Optimum Currency Areas, “American Economic Review” 1963, No. 4; A. 
Alesina, R. J. Barro, S. Tenreyro, Optimal Currency Areas, “ NBER Working Paper” 2002, No. 
9072. 
219 Oczywiście mowa o kursie walutowym jako krótkookresowym instrumencie poprawy 
konkurencyjności na rynku globalnym. W okresie długim kurs walutowy jest na tym polu 
nieużyteczny i ustępuje miejsca postępowi technicznemu oraz wzrostowi wydajności pracy. 
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Ich źródłem miałby być scentralizowany budżet federalny o wielkości zbliżonej do tej, 
jaka istnieje właśnie w państwach federalnych (np. w Stanach Zjednoczonych). Jest 
przy tym zrozumiałe, że władze unii monetarnej zostałyby wyposażone w niezbędne 
uprawnienia w dziedzinie kształtowania i poboru podatków. 
 Niewątpliwą zaletą teorii oow jest stworzenie metodologicznego podejścia do idei 
Unii Gospodarczej i Walutowej, nie ma ona też teorii konkurencyjnej. Teoria ta 
cechuje się jednak licznymi wadami; jedną z nich jest tzw. problem endogeniczności 
warunków optymalności unii monetarnej: wyższego stopnia ich spełnienia, gdy już 
istnieje wspólna waluta220. Innymi słowy, nie bardzo wiadomo, czy powołanie do życia 
unii monetarnej ma sens jedynie wówczas, gdy warunki jej optymalności są 
zrealizowane, czy też sam fakt utworzenia unii potęguje owe warunki. Zapewne 
również ta niejednoznaczność teorii oow sprawiła, że koncepcja jednolitego obszaru 
walutowego z trudem poddaje się operacjonalizacji, co stanowi poważną wadę z 
punktu widzenia jej wdrażania do praktyki221.  
 Dyskusyjne jest również ortodoksyjne założenie, które przewiduje mobilność siły 
roboczej jako antidotum na skutki spowolnienia wzrostu pod wpływem szoku 
asymetrycznego, i to w dwóch aspektach. Po pierwsze, ekonomicznym: chodzi o 
zachowanie możliwie wysokiej krańcowej efektywności pracy w całym obszarze unii 
(przemieszczanie się pracowników do regionów o względnym niedoborze pracy), i po 
drugie społecznym – eliminowanie ubóstwa lub wręcz wykluczenia w następstwie 
bezrobocia. Pomija się tu istotny fakt, że ludzie są uwikłani w interesy polityczne, 
społeczne i ekonomiczne krajów, z których pochodzą i do których zmierzają, co m.in. 
oznacza utrudniony ich dostęp do lepiej prosperujących regionalnych rynków pracy 
(zresztą możliwy dopływ imigrantów stwarza rozliczne problemy daleko wykraczające 
poza rynek pracy, przykładem jest ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne). Wreszcie 
niektóre społeczeństwa cechują się tradycyjnie małą mobilnością (np. w krajach 
nordyckich), zaś łagodzenie tej cechy wymaga wymiany pokoleń.  

                                                      
220 Por. K. Lutkowski, Od złotego do euro: źródła obaw i nadziei, Twigger, Warszawa 2004; 
Ch. Wyplosz, European Monetary Union, the Dark Side of a Major Success, “Economic 
Policy” 2006, Vol. 21, No. 46; J. Frankel, A.K. Rose, The Endogeneity of the Optimum 
Currency Area Criteria, “Economic Journal” 1998, No. 108.  
221 Wiele wskazuje na to, że teoria oow nie wykreowała paradygmatu, który byłby 
wykorzystywany w dyskusji nad praktycznymi aspektami utworzenia strefy euro. Zob. A. 
Koronowski, Niepewność skutków a decyzja o przystąpieniu do strefy euro, „Bank i Kredyt” 
2008, nr 9. 
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 Ortodoksyjne założenie dotyczące mobilności kapitału jest wprawdzie łatwiejsze do 
zrealizowania, jednak należy tu wprowadzić rozróżnienie między nomadycznym 
kapitałem portfelowym a inwestycjami bezpośrednimi. O ile ten pierwszy łatwo 
przenika przez granice krajów i ma mniejsze znaczenie dla aktywności gospodarki, o 
tyle strumień inwestycji bezpośrednich jest zdeterminowany przez wiele czynników 
(m.in. instytucjonalnych), trudniej poddaje się realokacji, mając przy tym doniosłą 
wagę dla koniunktury i wzrostu.  
 Kolejny warunek optymalności unii monetarnej w postaci elastycznych 
wynagrodzeń jest równie ważny, co trudny do spełnienia we współczesnej gospodarce. 
Przypomnijmy, że w sytuacji braku autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej 
substytucyjnym mechanizmem dostosowawczym może się okazać obniżka kosztów 
płacowych, która umożliwia zachowanie konkurencyjnych cen eksportu (to ostatnie 
wystąpi także wówczas, gdy podwyżka tych kosztów zostanie z nawiązką pokryta 
przez wzrost wydajności pracy, co nie jest jednak łatwe do osiągnięcia na krótką metę). 
Obniżka płac ma największe szanse realizacji pod warunkiem, że związki zawodowe 
nie wywierają istotnego wpływu na poziom realnych stawek płac i alokację pracy, nie 
istnieje płaca minimalna, a siła robocza jest dostatecznie mobilna. Odpowiada to 
neoklasycznemu modelowi rynku pracy, który dzięki swej elastyczności stale dąży do 
zapewnienia pełnego zatrudnienia, w warunkach wszakże bezrobocia naturalnego (w 
omawianym przypadku jednolity rynek pracy występuje na obszarze całej unii 
monetarnej). W modelu nie ma miejsca na centralizację i reprezentację interesów 
świata pracy, dokonującą się poprzez centrale związkowe, które uczestniczą w 
negocjacjach komisji trójstronnych, ani tym bardziej na aktywność państwa w 
dziedzinie przejściowej ochrony własnych rynków pracy.  
 O ile analizowane dotychczas warunki optymalności unii walutowej są wewnętrznie 
zgodne, bo w istocie wynikają z teorii neoklasycznej, o tyle warunek dotyczący 
transferów fiskalnych z budżetu federalnego odbiega od poprzednich, i to co najmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze, utworzenie budżetu centralnego wymaga spełnienia 
pewnych przesłanek bardziej politycznych niż ekonomicznych, gdyż podstawą takiego 
rozstrzygnięcia musi być polityczny konsens między wszystkimi krajami tworzącymi 
strefę wspólnego pieniądza. Powinny one wyrazić zgodę na rezygnację nie tylko z 
autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej, ale również z części uprawnień, które 
dotyczą polityki dochodów i wydatków budżetowych. Powstaje wątpliwość, czy 
również tych, które umożliwiają rządowi prowadzenie elastycznej (co nie znaczy – w 
pełni dyskrecjonalnej) polityki antycyklicznej, a jeśli w grę wchodzą podatki, czy także 
te bezpośrednie, decydujące o skali redystrybucji? Po drugie, wprowadzenie w życie 
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transferów fiskalnych pozostaje w sprzeczności z logiką mechanizmu rynkowego, gdyż 
oznacza administracyjną odpowiedź na stochastyczne zdarzenia rynku regionalnego / 
globalnego, przyjmujące formę niekorzystnych szoków zewnętrznych (lepszym 
rozwiązaniem wydaje się kredyt udzielony na warunkach rynkowych lub specjalnie 
wynegocjowanych).    
 
Tabela 1. Współczynniki zmian struktury produkcji w poszczególnych państwach 

UE i w krajach EŚW w stosunku do dominującej struktury produkcji w 
2008 r. 

Źródło: S. Lis, Akcesja Polski do strefy euro – analiza krytyczna, „Ekonomista” 2008, nr 3. 

 

Kraje 

Wartość 
współczynnika 

zgodności zmian 
struktury 

Różnica w stosunku 
do struktury 
dominującej 

Kraje wysoko 
rozwinięte UE 

Finlandia 0,96 0,04 

Francja 0,92 0,08 

Dania 0,83 0,17 

Hiszpania 0,83 0,17 

Belgia 0,81 0,19 

Niemcy 0,79 0,21 

Włochy 0,79 0,21 

Szwecja 0,75 0,25 

Portugalia 0,70 0,30 

W. Brytania 0,56 0,46 

Kraje Europy 
Środkowej i 
Wschodniej 
 

Polska 0,80 0,20 

Słowacja 0,79 0,21 

Litwa 0,78 0,22 

Słowenia 0,78 0,22 

Estonia 0,76 0,24 

Węgry 0,76 0,24 

Czechy 0,72 0,28 

Bułgaria 0,70 0,30 

Rumunia 0,61 0,39 
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 Jak wspomniano, jeżeli warunki optymalności jednolitego obszaru walutowego są 
spełnione, to można oczekiwać, że koszty wspólnej waluty powinny być niskie, a 
spodziewane korzyści przewyższą koszty. Spójrzmy zatem na realizację warunku 
podobieństwa struktury produkcji przez pryzmat dominującej w UE struktury i 
odchyleń od niej; mimo iż obliczenia S. Lisa wykraczają poza strefę euro, jednak 
rzucają światło na przedmiot analizy. W tab. 1 zawarto wartości współczynnika 
konwergencji realnej, w którym licznik jest sumą zgodności (wartość 1) i niezgodności 
(wartość zero) kierunków zmian, podczas gdy mianownik oznacza liczbę 
analizowanych działów przemysłu. Wśród członków strefy euro najmniejsze 
odchylenie charakteryzuje Finlandię i Francję, największe zaś Portugalię, przy czym 
różnica między pierwszym a ostatnim krajem wynosi 26 pkt proc. Odchylenie 
współczynnika konwergencji realnej od struktury dominującej, przypisane Portugalii, 
jest identyczne jak w przypadku jednego z najmłodszych członków UE – Bułgarii. Co 
ciekawe, Polska, Słowacja, Litwa i Słowenia ze swoimi odchyleniami w przedziale 
0,20-0,22 doskonale korespondują z Niemcami i Włochami. W przedstawionym 
zestawieniu rekordzistą pod względem wielkości odchylenia jest Wielka Brytania 
(0,46), która wyraźnie nie ma zamiaru przyłączyć się do strefy euro.  
 W kwestii synchronizacji cykli koniunkturalnych R. Barczyk podjął badania mające 
na celu ustalenie m.in. wartości współczynników korelacji szeregów odchyleń w 
stosunku do oszacowanych linii trendu dla PKB. Jak wynika z tab. 2, wartości tych 
współczynników są dodatnie i istotne z formalnego punktu widzenia, co wskazuje na 
synchronizację wahań koniunkturalnych w analizowanych krajach. W tab. 2 
przedstawiono najsilniejsze sprzężenia zmian aktywności gospodarczej, które 
tradycyjnie już znamionują Francję, Niemcy i Włochy; podobnie jak poprzednio, 
outsiderem okazuje się Wielka Brytania, która wykazuje słaby związek z 
wymienionymi krajami strefy euro (najsłabszy z Francją). Z kolei w świetle badań  P. 
Skrzypczyńskiego największa zbieżność cykli koniunkturalnych z cyklem całej strefy 
euro  cechuje gospodarkę Niemiec, Austrii, Francji, Belgii oraz Holandii, w przypadku 
pozostałych członków strefy zbieżność ta jest zdecydowanie słabsza222.   
 
  

                                                      
222 P. Skrzypczyński, Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, „Materiały i 
Studia”, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006, Zeszyt nr 210. 
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Tabela 2. Macierz korelacji między szeregami odchyleń od trendu dla PKB 
(w cenach stałych) dla wybranych krajów wysoko rozwiniętych w latach 
1978-2007 

Kraje Francja Niemcy Włochy Wielka 
Brytania 

Francja 1,00    

Niemcy 0,50 1,00   

Włochy 0,57 0,61 1,00  

Wielka 
Brytania 

0,19 0,37 0,34 1,00 

Źródło: R. Barczyk, Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w Polsce i w wybranych 

krajach Unii Europejskiej, AE w Poznaniu, Poznań 2008. 

 
 Wcześniejsze badania A. P. Dickersona et al. wykazały, że u schyłku lat 90. istniały 
istotne różnice między amplitudami cykli koniunkturalnych krajów UE, co mogło 
podważać optymalność przyszłego obszaru wspólnej waluty223. Przeprowadzone już po 
ustanowieniu strefy euro badania M. Bergmana do pewnego stopnia potwierdziły te 
obawy: otóż okazało się, że w całej UE stopień synchronizacji obniża się w okresach 
małej zmienności kursu walutowego, zaś jednolitość waluty w strefie euro przyczynia 
się do osłabienia dostosowań koniunkturalnych224.  
 Empiryczna weryfikacja kolejnego warunku optymalności unii monetarnej 
prowadzi do pesymistycznych wniosków, gdyż akcentowana przez teorię oow 
mobilność siły roboczej w obszarze UE i strefie euro jest niewielka. Dane statystyczne 
informują, że roczna migracja netto do krajów tworzących grupę EU 15 (która niemal 
pokrywa się z unią monetarną) pozostawała na poziomie poniżej 5 osób na 1000 
mieszkańców w ciągu ostatnich 40 lat, zaś zaledwie 9% populacji unijnej urodziło się 
w innych krajach, niż te obecnie wskazywane jako rezydenckie225. Współcześnie 
przepływy siły roboczej nie tyle dokonują się między krajami strefy euro, ile 
koncentrują się na linii prowadzącej od nowych przybyszów do starych członków UE 
(przy czym migracja przebiega selektywnie i nierytmicznie).  

                                                      
223 A. P. Dickerson, H. D. Gibson, E. Tsakalotos, Business Cycle Correspondence in the 
European Union, “Empirica” 1998, Vol. 25. 
224 M. Bergman, How Similar Are European Business Cycles?, “Working Paper” 2004, No. 9, 
Lund University, Department of Economics. 
225 Por. K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007, s. 58. 
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 Podobnie pesymistyczne obserwacje pojawiają się w związku z wymaganą przez 
teorię oow elastycznością płac. Jest wielce prawdopodobne, że utrzymująca się dolna 
sztywność nominalna płac jest w pewnej mierze związana z płacą minimalną i 
negocjacjami zbiorowymi226. Te ostatnie zresztą są zróżnicowane co do dominującego 
szczebla: krajowy obowiązuje m.in. w Austrii i Finlandii, zaś sektorowy występuje np. 
w Niemczech, Francji i Holandii. Trzeba jednak odnotować, że świadomość, iż nie ma 
drogi ucieczki od nadmiernej dynamiki płac i kosztów przez dewaluację, jak również 
postępujące reformy rynków pracy (np. w Niemczech) – wszystko to nieco 
uelastycznia stawki płac, zwłaszcza w okresach obniżonej aktywności gospodarki227.  
 Jeżeli chodzi o warunek optymalności unii monetarnej w formie transferów 
fiskalnych, to na przestrzeni wielu lat nie tylko nie osiągnięto postępu, lecz przeciwnie, 
odnotowano regres. W Raporcie Wernera, który opracowano w 1970 r. jako fundament 
budowania Unii Gospodarczej i Walutowej, można odnaleźć zalecenia dotyczące 
stworzenia budżetu federalnego gwarantującego stabilność unii walutowej. Chociaż 
koncepcja ta nie była realizowana w następnych latach, to jednak problem ten na nowo 
podjęto w 1977 r., w Raporcie MacDougalla, który dotyczył roli finansów publicznych 
Wspólnoty228. Uznano, że idea wspólnego losu zintegrowanych państw powinna być 
wystarczającą kanwą dla etapowego rozwoju federalizmu fiskalnego, co należy 
traktować jako przesłankę polityczną. Niestety, w kolejnych dekadach została ona 
zagubiona: ani w pracach Komitetu Delorsa, ani w traktacie z Maastricht czy w 
następujących po sobie dokumentach UE, nie było już mowy o centralnym budżecie. 
Mimo sformułowanych w Pakcie Stabilności i Wzrostu zasad koordynacji polityki 
fiskalnej, eksponujących reguły fiskalne kosztem dyskrecjonalności, w praktyce coraz 
mniej uczestników strefy euro przejmowało się kryteriami nominalnej konwergencji 
(począwszy od Niemiec i Francji). Datujący się od roku 2007 globalny kryzys wywołał 
wręcz eksplozję fiskalnych pakietów stabilizacyjnych, które uruchamiano pospiesznie i 
w sposób dyskrecjonalny. Pewną nadzieję na krok w kierunku federalizmu stworzyła 
dyskusja w eurogrupie, poświęcona instytucjonalizacji pomocy finansowej dla Grecji i, 

                                                      
226 P. Mortimer-Lee, Czy Euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej?, w: 
Euro. Wspólna waluta, red. P. Temperton,  Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001. 
227 W analizie pominięto przypadki ekstremalne, a więc nietypowe; chodzi przede wszystkim o 
Grecję, od lat naruszającą dyscyplinę makroekonomiczną, a także o Portugalię i Hiszpanię, 
których trudna sytuacja powstała wskutek zarażenia kryzysem finansowym i gospodarczym.    
228 Por. Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration (the 
MacDougall Report), Economic and Finance Series, General Report, European Commission, 
Brussels 1977. 
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ewentualnie, kolejnych krajów przeżywających kłopoty z zadłużeniem. Jednak w 
utworzonym Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (oprócz wsparcia MFW 
rzędu 250 mld euro) istnieje wprawdzie scentralizowany fundusz stabilizacyjny 
oferujący 60 mld euro, lecz decydującą rolę do odegrania mają tu dwustronne pożyczki 
i gwarancje kredytowe na kwotę 440 mld euro. 
 
2. Korzy ści, koszty i koszty zaniechania akcesji 

 W literaturze istnieje pokaźny zbiór opinii na temat obu stron rachunku, jaki 
powinien być przeprowadzony przez każdy kraj aspirujący do strefy euro. Warto więc 
dokonać krótkiego ich przeglądu wraz z komentarzem, wszakże przy założeniu, że: a) 
wiele elementów tego rachunku jest trudno mierzalnych, b) zarówno korzyści, jak i 
koszty zmieniają się w czasie, c) ustalenie salda rachunku jest ryzykowne229.    
 Wśród ogólnych korzyści poczesne miejsce zajmuje wzrost efektywności 
makroekonomicznej i przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, a przez to również 
podniesienie poziomu dobrobytu społecznego. Na tym tle wyróżnia się bardziej 
szczegółowe kwestie.  
 Istotną korzyścią przede wszystkim dla podmiotów rynkowych jest ograniczenie 
ryzyka kursowego i zmniejszenie kosztów jego ubezpieczenia. W przypadku 
pozostawania poza strefą wspólnej waluty wspomniane ryzyko wynika z fluktuacji 
kursu waluty (zwłaszcza, gdy istnieje kurs płynny), co z reguły nasila się w sytuacji 
regionalnego lub globalnego kryzysu finansowego. Podmioty gospodarcze są tu 
narażone na straty, których źródłem jest zmiana kursu waluty krajowej między 
momentem powstania zobowiązania płatniczego w walucie obcej a momentem 
rozliczenia transakcji. Równocześnie jednak należy pamiętać, że w sytuacji, gdy 
obowiązuje sztywny kurs walutowy, a gospodarka doznaje wstrząsu, wówczas pojawia 
się inne niż kursowe ryzyko: występując w sferze realnej, przybiera formę spadku 
aktywności gospodarczej. 
 

                                                      
229 W. M. Orłowski, Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 
Warszawa 2004; L. Oręziak, Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2003; S. Lis, Akcesja Polski do strefy euro – analiza krytyczna, „Ekonomista” 2008, nr 3; A. 
Koronowski, Dywergencje koniunkturalne w unii monetarnej, „Ekonomista” 2008, nr 1; S. 
Schadler, P. Drummond, L. Kuijs, Z. Murgasova, R. Van Elkan, Adopting the Euro in Central 
Europe. Challenges of the Next Step in European Integration, IMF, Washington. DC 2005; E. 
Hein, A. Truger, European Monetary Union: Nominal Convergence, Real Convergence, and 
Slow Growth?, “WSI Discussion Paper” 2002, No. 107. 
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Rysunek 1. Potencjalne korzyści, koszty i koszty zaniechania akcesji 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
 Przyjęcie wspólnej waluty skutkuje w postaci wyeliminowania kosztów 
transakcyjnych, które są związane z wymianą walutową. Koszty te wprawdzie na ogół 
nie są zbyt wysokie wobec PKB, lecz stanowią dającą się odczuć przez firmy część 
kosztów finansowych (m.in. ubezpieczenie przed ryzykiem) bądź kosztów 
administracyjnych (np. sporządzanie sprawozdawczości finansowej). 
 Istnieje pogląd (dość intensywnie lansowany przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy), że pozostający w unii monetarnej stabilny kurs walutowy sprzyja 
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dynamizacji wymiany handlowej między państwami członkowskimi (efekt kreacji 
handlu), akumulacji kapitału i – w sposób mnożnikowy – nasila tempo wzrostu. Jednak 
obliczenia MFW, dotyczące skumulowanego zwiększenia obrotów handlowych o ok. 
15-30 proc. z tytułu wejścia do strefy euro, są konfrontowane z badaniami, które efekt 
ten wyceniają mniej optymistycznie i wskazują na, co najwyżej, średniookresowy 
charakter kreacji handlu i wzrostu.      
 Poprzednia kwestia wiąże się z teoretycznym twierdzeniem, że stabilny kurs 
walutowy stwarza korzystne warunki dla przyspieszenia tempa wzrostu 
gospodarczego. Powodem tego jest niższe ryzyko wahań kursowych, zaś spłaszczenie 
amplitudy wahań obniża realną stopę procentową, co z kolei stymuluje popyt 
inwestycyjny i, poprzez mechanizm mnożnika, dynamizuje PKB. Jednak liczne 
badania empiryczne, przeprowadzone w odniesieniu do członków strefy euro, nie 
potwierdziły statystycznie istotnej zależności między wahaniami kursowymi 
a wzrostem inwestycji i produkcji finalnej.  
 W przytoczonym teoretycznym twierdzeniu najbardziej wiarygodnym elementem 
jest efekt przystąpienia do strefy euro w postaci obniżki krajowych długoterminowych 
stóp procentowych. Przyczyną tego jest redukcja premii za ryzyko kursowe, zawartej 
w stopie procentowej, która jest ceną pieniądza (analizy NBP wskazują, że po 
przystąpieniu Polski do  unii monetarnej spodziewany jest spadek długoterminowych 
stóp procentowych o około 1,5-2,0 pkt proc.). Jednak spadek ten może być łatwo 
zaprzepaszczony już w trakcie członkostwa w strefie euro, jeżeli określony kraj 
prowadzi na przykład zbyt ekspansywną politykę fiskalną lub nie radzi sobie z 
zewnętrznym szokiem, co z kolei prowadzi do obniżenia jego pozycji ratingowej na 
międzynarodowym rynku finansowym (przypadek Grecji i Portugalii).  
 Neoliberalny nurt w ekonomii podkreśla znaczenie unii monetarnej dla korzystnych 
zmian w dziedzinie cen: w zintegrowanym mechanizmie ekonomicznym ceny 
funkcjonują bardziej efektywnie i przez to podnoszą racjonalność wykorzystania 
zasobów produkcyjnych. W rezultacie należy się spodziewać wyrównania poziomu 
cen, a w perspektywie nawet stopniowego obniżania się cen w całej Unii Gospodarczej 
i Walutowej. Ponadto jednolita waluta zapewnia porównywalność i przejrzystość cen 
rynkowych, co wzmaga konkurencję i racjonalizuje wybór sprzedawców i nabywców. 
W świetle faktów nie wszystkie wymienione oczekiwania pod adresem strefy euro 
zostały spełnione; przede wszystkim okazało się, iż w długim okresie (1998-2008) 
stopa inflacji w Unii była bardzo zbliżona do tej w całej UE, a w krótkim okresie 
(2007-2008) była niższa zaledwie o, odpowiednio, 0,2 i 0,4 pkt proc. Jest przy tym 
oczywiste, że na długą metę nie odnotowano stopniowej redukcji przeciętnego 
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poziomu cen konsumpcyjnych, a w krajach członkowskich nie nastąpiło ujednolicenie 
relacji cenowych.   
 W literaturze poświęconej dylematom członkostwa w unii monetarnej wskazuje się 
również na negatywne skutki pozostawania w unii, które można określić jako 
potencjalne koszty integracji z Eurolandem.  
 Jednym z istotnych źródeł tych kosztów mogą być szoki asymetryczne, których 
doznaje konkretny kraj. W sytuacji utraty autonomii przez krajowy bank centralny, 
tego rodzaju szoki nie mogą być neutralizowane za pomocą stosownej polityki 
pieniężnej i kursowej, gdyż Europejski Bank Centralny nie znajduje uzasadnienia dla 
dostosowywania swej polityki do indywidualnego przypadku. Co gorsza, mimo iż 
polityka fiskalna potencjalnie pozostaje instrumentem narodowej polityki 
antycyklicznej, to jednak w rzeczywistości możliwości przeciwdziałania 
asymetrycznym szokom są w strefie euro ograniczone przez restrykcyjne 
postanowienia Paktu Stabilizacji i Wzrostu. Wynika stąd wniosek, że w istocie ciężar 
dostosowania zostaje przesunięty w kierunku sfery mikroekonomicznej. Jeśli zaś ceny 
i wynagrodzenia za pracę nie spełniają kryterium elastyczności (zwłaszcza „w dół”), a 
zasoby (przede wszystkim pracy) nie są dostatecznie mobilne, to w krótkim okresie 
można jedynie liczyć na: a) istniejące już niższe niż w otoczeniu jednostkowe koszty 
pracy, b) deprecjację euro w stosunku do dolara. W długim okresie natomiast 
niezbędne okażą się reformy strukturalne, dotyczące przede wszystkim rynku pracy. W 
przypadku występowania ponawianych lub po prostu silnych szoków asymetrycznych, 
pojawia się zagrożenie w postaci przewlekłej stagnacji bądź nawet recesji.  
 Kolejnym źródłem kosztów integracji ze strefą euro może się okazać niedostateczna 
synchronizacja cykli koniunkturalnych w kraju aspirującym i w krajach będących już 
członkami Eurolandu. Prowadzi to do zróżnicowania oczekiwanych stóp inflacji, a 
przez to również do dyferencjacji poziomu realnych stóp procentowych. W tych 
warunkach jednolita polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego może mieć 
charakter procykliczny w odniesieniu do części krajów strefy euro. Innymi słowy, 
istniejąca w danym momencie stopa procentowa EBC dla krajów dotkniętych 
spowolnieniem może być zbyt wysoka, a wobec krajów narażonych na przegrzanie 
koniunktury – zbyt niska. Szczególnym przypadkiem jest nadmierne ożywienie 
gospodarcze, mające podstawę w obniżce krajowej, realnej stopy procentowej jako 
odpowiedzi na spełnienie nominalnej konwergencji. Kolejnym etapem może się okazać 
wzrost wydatków i PKB, a ponieważ na ogół towarzyszy temu zdynamizowanie 
jednostkowych kosztów pracy i inflacji, to realny kurs walutowy podnosi się, 
pogarszając cenową konkurencyjność wyrobów. Jedynym ratunkiem przed utratą PKB 
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jest tu wzrost wydajności pracy na tyle silny, by możliwie szybko doprowadzić do 
spadku tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy (co pozostaje w sferze bardziej 
życzeń, niż rzeczywistych faktów).  
 W literaturze podnoszony jest również potencjalny koszt uczestnictwa w strefie 
euro, przyjmujący formę początkowego impulsu inflacyjnego przede wszystkim w 
dziedzinie dóbr podstawowych. Doświadczenia przybyszów do strefy istotnie 
potwierdziły tę prawidłowość, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko rozumianych usług 
rynkowych (bary, restauracje, usługi zdrowotne itp.). Jednak dane Eurostatu wskazują, 
że wprowadzenie euro w 2002 r. przyczyniło się do wzrostu cen w strefie wspólnej 
waluty o maksymalnie 0,3 pkt proc.; w 2002 r. inflacja mierzona za pomocą HICP 
wyniosła 2,3%, podczas gdy rok później – 2,1%. Ale inflacja postrzegana przez 
konsumentów była znacznie wyższa i chociaż sukcesywnie obniżała się, to luka 
między inflacją rzeczywistą a postrzeganą utrzymywała się przez kilka lat230.  
 W dyskusji wokół uczestnictwa w strefie euro omawiane są również koszty 
zaniechania akcesji, czyli koszty utraconych możliwości, jakie dla swych członków 
stwarza unia monetarna. Oto najważniejsze z nich. 
 Jedną z częściej wymienianych, niekorzystnych okoliczności pozostawania poza 
strefą euro jest ryzyko destabilizacji finansowej, mającej swe źródło w zmienności 
kursów walutowych, która jest wywoływana przez czynniki niefundamentalne, 
głównie – spekulacyjne przepływy kapitałowe. W tej sytuacji doniosłą, stabilizującą 
rolę powinna odgrywać autonomiczna polityka stóp procentowych. Jednak należy 
pamiętać o tym, że rosnącej mobilności kapitału międzynarodowego towarzyszy 
spadek rzeczywistej niezależności polityki monetarnej również w krajach, w których 
obowiązuje ryzyko kursu zmiennego. Chodzi o to, iż elastyczne operowanie stopą 
procentową może uruchamiać ruch kapitału, uzależniony od różnic w poziomie stóp 
procentowych w gospodarce globalnej, co może wręcz wypaczać zamierzenia polityki 
pieniężnej w danym kraju: na przykład bank centralny zacieśnia swą politykę w celu 
ograniczenia akcji kredytowej, po czym napływa kapitał obcy i lokuje swe depozyty, 
zwiększając kredytowe możliwości banków.  
 Kolejnym kosztem zaniechania akcesji jest spowolnienie synchronizacji 
koniunkturalnej, która jest jednym z warunków optymalności unii monetarnej. Należy 
to interpretować jako odroczenie sytuacji, w której istnieje pełna integracja członków 
UE, będąca źródłem przewagi korzyści nad kosztami. Jednak z punktu widzenia kraju 
aspirującego, pozostawanie poza strefą euro nie musi oznaczać osłabienia owej 
                                                      
230 Por. EMU After 5 Years, European Economy Special Report,  No. 1, European Commission, 
Brussels 2004. 
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synchronizacji, badania empiryczne bowiem dowodzą, że warunkiem zbieżności 
koniunkturalnej jest zacieśnienie więzi handlowych, nie zaś przyjęcie wspólnej waluty. 
 Wreszcie wysuwany jest argument, że zaniechanie akcesji przyczynia się do 
relatywnego obniżenia konkurencyjności kraju na rynku regionalnym i / lub 
globalnym, i to z kilku powodów. Po pierwsze, władze gospodarcze nie są zmuszane 
do dyscypliny makroekonomicznej przez represyjną część Paktu Stabilności i Wzrostu, 
nie muszą również dokonywać reform strukturalnych w poszukiwaniu substytucyjnych 
mechanizmów dostosowawczych. Po drugie, kraj (przejściowo lub stale) aspirujący 
jedynie w ograniczonym stopniu korzysta z efektu kreacji handlu oraz z dyfuzji 
czynników, które podnoszą wydajność pracy. Oba te argumenty są dość słabe, jeśli z 
tego punktu widzenia porównać takie kraje, jak  Grecja, Portugalia oraz Szwecja i 
Dania (warto uzmysłowić sobie, że na przykład średni roczny wzrost wydajności 
produkcji na jednego zatrudnionego w okresie 1995-2006, we wszystkich sektorach 
był wyższy w Szwecji i Danii niż w strefie euro231).  
 
3. Perspektywa akcesji – przypadek Polski  

 W okresie poprzedzającym akcesję Polski do UE, w literaturze pojawiały się opinie 
o możliwym, pozytywnym wpływie przystąpienia do ugrupowania na zdynamizowanie 
wzrostu gospodarczego w Polsce, a przez to na konwergencję realną232. W tym też 
okresie zależność tę traktowano jako cel badań o charakterze hipotetycznym 
(dotyczyły one nieznanej przyszłości), później zaś jako cel analiz retrospektywnych. 
Tymczasem pobieżna już refleksja nad tak sformułowanym celem badawczym 
prowadzi do kilku uwag krytycznych. 
 Można przypuszczać, że jedną z intelektualnych jego podstaw było statystyczne 
badanie Crespo-Cuaresmy et al.,  w świetle którego integracja europejska przynosi 
istotny, trwały wpływ na tempo wzrostu PKB per capita, i to będący nie tylko prostym 

                                                      
231 M. Mucha, Warunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro, 
„Ekonomista” 2009, nr 1. 
232 Por. A. Z. Nowak, Integracja europejska. Szansa dla Polski?, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2002; D. Hübner, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost 
gospodarczy w Polsce, w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G. W. 
Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego, Warszawa 2004; Polityka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2003-2006, 
red. A. Noga, Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, 
Warszawa 2004. 
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rezultatem zintensyfikowania handlu233. Przede wszystkim nasuwa się tu krytyczne 
spostrzeżenie, iż   przyspieszenie wzrostu nie może wynikać po prostu z samego faktu 
członkostwa w UE, mogłoby natomiast być następstwem przyrostu produktywności 
zasobów dzięki wzmożonej dyfuzji wiedzy i technologii, optymalnej realokacji 
czynników produkcji, a także wzrostu wielkości gospodarki o rosnących korzyściach 
skali. Ale nie wyczerpuje to listy wszystkich krytycznych uwag, jakie można wysunąć 
pod adresem poznawczej wartości tego typu analizy. 
 Aby wyjaśnić problem, należy prześledzić międzynarodowe przepływy 
gospodarcze, których model przedstawiono na rys. 2. Ten prosty model jest adekwatny 
do każdej średniej wielkości gospodarki, która jest zarazem otwarta i stanowi ogniwo 
ugrupowania integracyjnego, na przykład Unii Europejskiej (lub strefy euro). Oprócz 
regulatorów sfery fiskalnej (rządu) i monetarnej (banku centralnego), w modelu 
uwzględniono sektor finansowy: banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa 
ubezpieczeniowe itp., sektor niefinansowy, tj. przedsiębiorstwa sfery realnej, oraz 
gospodarstwa domowe występujące niekiedy również w roli inwestorów finansowych; 
umieszczone z lewej strony modelu strzałki symbolizują dopływy, zaś z prawej strony 
– odpływy. Analizując model, wskażemy na fakt, iż – po pierwsze – niektóre 
przepływy międzynarodowe wykraczają poza ugrupowanie integracyjne, po drugie – w 
różnym stopniu mogą one być powiązane ze wzrostem gospodarczym (w szczególnych 
przypadkach taka zależność w ogóle nie istnieje), po trzecie – źródłowe, silne wstrząsy 
mogą pochodzić z gospodarki globalnej. 
 Rząd utrzymuje rozległe kontakty finansowe, przede wszystkim z UE: chodzi o 
zagraniczny dług publiczny (w tym przypadku kredytobiorcą jest Skarb Państwa), ale 
także o dopływy budżetowe w postaci środków przedakcesyjnych (Phare, SAPARD) i 
funduszy strukturalnych, oraz o odpływy w formie wpłat do budżetu UE. 
Oddziaływanie transferów pieniężnych na wielkość PKB jest dobrze udokumentowane 
w badaniach empirycznych, podobnie zresztą jak i dopływów instytucjonalno-
prawnych, które z reguły prowadzą do reform systemowych w kraju234. Bardziej 
rozległe więzi finansowe o charakterze międzynarodowym istnieją w przypadku banku 
centralnego (NBP), który w swym bilansie po stronie aktywów notuje m.in. należności 

                                                      
233 J. Crespo-Cuaresma, A. M. Dimitz, D. Ritzberger-Grünwald, Growth, Convergence and EU 
Membership, “Ősterreichische Nationalbank Working Paper” 2002, No. 62. 
234 Por. C. Dalgaard, H. Hansen, F. Tarp, On the Empirics of Foreign Aid and Growth, 
“University of Copenhagen Working Paper” 2003, No. 13; O. Havrylyshyn, R. van Rooden, 
Institutions Matter in Transition, But So Do Policies, “ IMF Working Paper” 2000, No. 
WP/00/70. 
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od MFW, udzielone kredyty, wartość papierów dłużnych, czy zmiany na rachunkach w 
instytucjach zagranicznych, zaś po stronie pasywów – m.in. zobowiązania wobec 
nierezydentów w walutach obcych lub zobowiązania wobec MFW. Jakiekolwiek 
zmiany w bilansie są odzwierciedleniem mających miejsce przepływów pieniężnych i 
kapitałowych. Innym przykładem przepływów finansowych są dokonane w 2008 r. 
przez NBP i Narodowy Bank Szwajcarii operacje swapów walutowych, zasilających 
we franki szwajcarskie w zamian za euro polski rynek pieniężny. W licznych 
wymienionych przypadkach występują operacje wykraczające poza obszar UE, a przy 
tym trudno jest ustalić ich wpływ na zmiany PKB.  
 

 
Objaśnienia: 
 1 – przepływy rzeczowe i ludzkie 
 2 – przepływy finansowe 
 3 – cenowe i niecenowe przepływy informacyjne 
 4 – przepływy instytucjonalne (w tym prawne) 

 
Rysunek 2. Międzynarodowe przepływy gospodarcze 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Bardziej skomplikowana jest sytuacja w sektorze finansowym, który z natury 
rzeczy tworzy złożoną sieć przepływów finansowych, informacyjnych i prawnych 
(ilustracją są fundusze inwestycyjne operujące niekiedy na rynku globalnym), i stał się 
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ofiarą pierwotnego szoku zewnętrznego: kryzysu finansowego przybyłego z USA235. 
Mimo że sektor bankowy w Polsce nie dokonywał obrotu toksycznymi aktywami, to 
jednak został on dotknięty kłopotami z płynnością, co z kolei niekorzystnie wpłynęło 
na zaostrzenie standardów kredytowania sektora niefinansowego oraz gospodarstw 
domowych. Bez wątpienia miało to reperkusje w postaci ograniczenia wydatków i 
spowolnienia wzrostu PKB. 
 To ostatnie zjawisko zaznacza się w sferze realnej: napotykając barierę zbytu w 
kraju i za granicą, przedsiębiorstwa ograniczają dopływ czynników produkcji z 
międzynarodowego otoczenia, zmuszone są też do limitowania odpływu produktów 
przede wszystkim do UE jako głównego partnera handlowego. Z kolei słabnący 
strumień inwestycji bezpośrednich i pośrednich o charakterze udziałowym znajduje 
odzwierciedlenie w zwiększonej fluktuacji dochodu narodowego i, w następstwie, 
konsumpcji. A gospodarstwa domowe, mimo braku w UE oficjalnych barier na runku 
pracy, ograniczają emigrację zarobkową, kierując się lepszą niż w otoczeniu sytuacją 
makroekonomiczną. 
 Z dokonanego (pobieżnego) opisu modelu przepływów międzynarodowych wynika, 
że gospodarka polska jest tylko punktem na gospodarczej mapie świata: wzrost tej 
gospodarki zależy nie tylko od wydarzeń i tendencji regionalnych (europejskich), lecz 
również od tych mających wymiar globalny. Co więcej, bywa, że impulsy docierające 
do Polski z otoczenia europejskiego mają swe źródło w gospodarce światowej, zaś 
relacja między zdarzeniami regionalnymi a globalnymi podlega zmianom. Dlatego 
pytanie o wpływ członkostwa Polski w UE (w strefie euro) na wzrost nie może 
otrzymać precyzyjnej (pozbawionej upraszczających założeń) odpowiedzi.   
 Wątpliwości powstają również w odniesieniu do tych analiz, których autorzy – 
rozpatrując dylematy członkostwa w strefie euro – jednym tchem wymieniają 
przezwyciężanie przez Polskę dystansu cywilizacyjno-ekonomicznego, a także 
konwergencję struktury gospodarczej i wahań koniunkturalnych, czy reformę rynku 

                                                      
235 Przyczyny, przebieg i skutki tego wydarzenia m.in. dla Polski zostały już dobrze 
rozpoznane. Zob. W. Orłowski, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, 
Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008; Globalny kryzys finansowy a polska 
gospodarka, red. W. Małecki, Vizja Press & IT, Warszawa 2009; T.T. Kaczmarek, Globalna 
gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009; J. Żyżyński, Neoliberalizm jako 
strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, „Ekonomista” 2009, nr 2; D. 
Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista” 2009, nr 3. 
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pracy236. Wprawdzie wszystkie te zjawiska mieszczą się w nurcie zwanym zbieżnością 
realną, lecz mimo to ich charakter jest różny. Jeśli odwołać się do teorii oow i jej 
ustaleń na temat korzyści i kosztów wspólnej waluty, to okaże się, że o ile 
przyspieszenie wzrostu jest elementem korzyści (rys.1), o tyle kolejno wymienione 
zjawiska są warunkami optymalności unii monetarnej. Innymi słowy, ich realizacja 
powinna zapewnić przewagę potencjalnych korzyści nad kosztami.     
 Istotnym warunkiem uzyskania przez Polskę korzyści netto z tytułu akcesji, jest 
strukturalne i cykliczne podobieństwo gospodarki do krajów, które już tworzą unię 
monetarną. Tab. 3 zawiera wszystkie podstawowe wskaźniki zbieżności w układzie 
porównawczym, który obejmuje Czechy, Węgry i Polskę, pokazując ich zmiany w 
dostatecznie długim okresie. I tak w roku 2000 wszystkie analizowane kraje 
postsocjalistyczne wykazywały dość odległe podobieństwo do krajów strefy euro, przy 
czym najgorzej prezentowała się Polska, zwłaszcza w dziedzinie PKB per capita, 
udziału handlu wewnątrzgałęziowego w eksporcie do tej strefy (co świadczy o niskiej 
konkurencyjności oferty eksportowej),  czy  udziału  aktywów  sektora  finansowego  
w  PKB.  W  2007 r.  we wszystkich krajach można odnotować różnokierunkowe 
zmiany wskaźników zbieżności: uległy one polepszeniu w takich dziedzinach, jak PKB 
per capita i poziom cen PKB, nieco słabiej prezentowały się w odniesieniu do 
zbieżności struktury PKB i udziału aktywów finansowych w PKB, natomiast 
pogorszyły się w zakresie udziału handlu wewnątrzgałęziowego w eksporcie do strefy 
euro. Niestety, po upływie ośmiu lat zmian systemowych i dostosowywania się do 
struktur europejskich, Polska nadal ustępowała miejsca swym konkurentom w świetle 
kilku wskaźników.  
 Bardziej optymistyczny obraz Polski rysuje się na podstawie analizy, której celem 
była  syntetyczna ocena postępów wymienionych krajów w dziedzinie realnej 
konwergencji ze strefą euro. Aby osiągnąć zamierzony cel badawczy, dokonano tzw. 
unitaryzacji poszczególnych wskaźników pozwalających ocenić podobieństwo 
strukturalne i cykliczne; w rezultacie skonstruowano agregatowy wskaźnik tego 
podobieństwa odrębnie dla Czech, Węgier i Polski w latach 2000 i 2006. Agregacja  
została dokonana  w oparciu o wzór na pole siedmiokąta uformowanego na bazie osi 
współrzędnych wykresu radialnego, zaś wartości wskaźnika agregatowego zawierają 
się w przedziale od 0 do 100; im wyższa wartość, tym większa realna konwergencja. 
Analiza wskaźników zamieszczonych w tab. 4 pozwala stwierdzić, że o ile w 2000 r. 
Polska pod względem zbieżności strukturalnej i cyklicznej ustępowała miejsca 
                                                      
236 Por. L. Oręziak, Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003; S. 
Lis, Akcesja Polski do strefy euro – analiza krytyczna, „Ekonomista” 2008, nr 3. 
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zarówno Czechom, jak i Węgrom, o tyle w roku 2006 agregatowy wskaźnik 
przypisany gospodarce polskiej uplasował ją na drugiej pozycji, przed Węgrami 
(nawiasem mówiąc, ten ostatni kraj jako jedyny odnotował absolutny regres na ścieżce 
konwergencji strukturalnej i cyklicznej). 
 
Tabela 3.  Wskaźniki zbieżności strukturalnej i cyklicznej Czech, Węgier i Polski 

w 2000 r. i 2007 r. 

Wskaźniki 

2000 2007 

Czechy Węgry Polska Czechy Węgry Polska 

PKB per capita (EA-12 = 
100) 

60,2 49,3 42,5 72,1 59,4 48,1 

Poziom cen PKB (EA-12 = 
100) 

45,1 46,9 51,9 57,8 56,5 55,6 

Korelacja PKB z PKB strefy 
euro 

0,59 0,74 0,55 0,62 -0,13 0,69 

Podobieństwo struktury PKB  
do struktury PKB strefy euro  
(EA-12 = 1)1  

0,86 0,93 0,89 0,85 0,93 0,87 

Udział eksportu do strefy euro  
w eksporcie ogółem (w proc.) 

63 69 60 59 57 53 

Udział handlu 
wewnątrzgałęziowego w 
eksporcie do strefy euro (w 
proc.) 

78 67 59 77 73 65 

Udział aktywów sektora 
finansowego w PKB (EA-12 
= 100) 

38 22 18 32 31 23 

1 Pomiaru dokonano za pomocą współczynnika Landesmanna w odniesieniu do 6 
podstawowych sektorów gospodarki. Współczynnik przyjmuje wartości od 0 do 1,00, przy 
czym obowiązuje tu zasada: im wyższy jego poziom, tym większa zbieżność struktur PKB.  
Źródło: Analysis of the Czech Republic′s Current Economic Alignment with the Euro Area 

2007, CNB, Prague 2007. 

 
 
  



136 

Tabela 4. Agregatowe wskaźniki realnej konwergencji Czech, Węgier i Polski 
w 2000 r. i 2006 r. 

Wskaźniki 
2000 2006 

Czechy Węgry Polska Czechy Węgry Polska 

Podobieństwo 
strukturalne 
i cykliczne 

36,35 40,12 34,05 42,95 33,47 36,26 

Źródło: K. Marczewski, Polska a strefa euro – kwestia konwergencji realnej, w: Gospodarka i 

handel zagraniczny Polski w 2007 roku. Raport roczny, red. J. Przystupa, IBRKiK, Warszawa 
2008. 

 

 W tym samym nurcie badań znajduje się analiza ekonometryczna, w której 
postawiono pytanie o stopień zbieżności między wahaniami koniunkturalnymi w 
gospodarce polskiej i  strefie euro237. Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, 
wykorzystano metody analizy spektralnej, które umożliwiły określenie zależności 
między cyklami koniunkturalnymi w Polsce i strefie euro z punktu widzenia amplitud i 
punktów zwrotnych wahań. Dzięki temu można było naświetlić podobieństwa i różnice 
zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym.  
 W analizie zastosowano dwa mierniki aktywności gospodarczej: składowe 
cykliczne PKB i przetwórstwa przemysłowego, zaś dla uzyskania pełniejszego obrazu 
wyniki badania przedstawiono na tle porównania innych wybranych gospodarek ze 
strefą euro. Ponadto istotną cechą przyjętego podejścia do cykli koniunkturalnych była 
możliwość formułowania wniosków, które dotyczyły synchronizacji cykli o różnych 
długościach w okresie I kw. 1995-III kw. 2007.  
 Analiza wykazała, że wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro 
pozostawały pod wpływem dwóch rodzajów cykli: o długości około 3 lat oraz 6-7 lat. 
Krótszy cykl koniunkturalny silniej oddziaływał na aktywność ekonomiczną w Polsce 
niż w strefie euro. Okazało się, iż w całym okresie analizy gospodarki Polski i strefy 
euro odznaczały się średnim i raczej stabilnym w czasie dopasowaniem wahań 
cyklicznych, przy czym w odniesieniu do krótszych cykli synchronizacja była większa 
niż w przypadku cykli o długości 6-7 lat (te ostatnie wykazywały tendencję do 
wyprzedzania analogicznych wahań w unii monetarnej). Co ważne, amplitudy wahań 
aktywności ekonomicznej w Polsce wyraźnie przewyższały te istniejące w krajach 
                                                      
237 P. Skrzypczyński, Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, „Materiały i 
Studia”, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, Zeszyt nr 227. 
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strefy euro, co zresztą miało miejsce również w pozostałych krajach nie będących 
członkami strefy.  
 Interesujących wniosków dostarczyła porównawcza analiza Polski i 
postsocjalistycznych krajów w Europie Środkowej i Wschodniej. Jeśli brano pod 
uwagę dane o PKB, to nasuwała się obserwacja o większej zbieżności wahań w Polsce 
i strefie euro w porównaniu z innymi krajami tego regionu. Jednak uwzględnienie 
danych o przetwórstwie przemysłowym wskazywało na, co najwyżej, przeciętne 
dopasowanie fluktuacji w Polsce do strefy euro, na tle tego zjawiska w pozostałych 
krajach postsocjalistycznych. W szczególności gospodarki Czech, Estonii, Łotwy i 
Słowenii, która od 2007 r. jest członkiem unii monetarnej, odznaczały się wyższym 
stopniem dostosowania do wahań koniunkturalnych w strefie euro, w porównaniu z 
gospodarką Polski.  
 Ważne są również obserwacje dotyczące stopnia synchronizacji cykli 
koniunkturalnych między Polską a strefą euro, zwłaszcza w okresie kryzysu 
gospodarczego238. Analiza kształtowania się tych cykli dokonana w oparciu o dane do 
trzeciego kwartału 2008 r. wskazuje, że o ile w Polsce w drugiej połowie 2008 r. wciąż 
utrzymywała się dodatnia luka PKB, o tyle gospodarka strefy euro już od czwartego 
kwartału 2007 r. wkroczyła w fazę spowolnienia.   
 Kolejnym warunkiem uzyskania przez nasz kraj korzyści netto z tytułu akcesji, jest 
mobilność siły roboczej i elastyczność rynku pracy239. Począwszy od 2004 r. Polska 
stała się regionem zjawisk migracyjnych, których apogeum przypadło na lata 2007-
2008: poza granicami kraju przebywało wówczas około 2,4 mln ludzi w wieku 
produkcyjnym (w następnych latach, wskutek pogorszenia się warunków zatrudnienia 
zwłaszcza w Irlandii i Wielkiej Brytanii, część emigrantów powróciła do kraju). Istotne 
jest, że aż 84% czasowych emigrantów trafiło do krajów UE. 
 Jeśli chodzi o rynek pracy, należy tu wymienić zarówno pozytywne, jak i 
negatywne cechy jego funkcjonowania. Do tych pierwszych bez wątpienia trzeba 

                                                      
238 Por. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii 
Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009. 
239 Informacje na ten temat zaczerpnięto z opracowań:  

R. Bems, P. Schellekens, Macroeconomics of Migration in New Member States, “IMF Working 
Paper” 2008, No. WP/08/264; 
www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.358/wp...;    

W. Gumuła,  A. Gucwa,  W. Nalepa,  Z. Opioła, Rynek pracy w Polsce  (wynagrodzenia,  
produktywność  pracy  i migracje w listopadzie 2009 r. –  na tle badań panelowych w latach 
2006-2009), „Materiały i Studia”, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, Zeszyt nr 245.  
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zaliczyć zliberalizowanie przepisów prawa pracy, jakie miało miejsce w 2009 r. (mówi 
się nawet o powstaniu rynku pracodawcy). Dzięki temu elastyczne formy zatrudnienia 
i płacy staną się ważną alternatywą dla tradycyjnych (kosztownych) umów o pracę, zaś 
niestandardowe kontrakty pozwolą przedsiębiorcom dostosować nakłady siły roboczej 
do ilościowego, jakościowego i czasowego zapotrzebowania. Równocześnie jednak 
negatywną cechą rynku pracy jest jeden z najniższych w Europie wskaźników 
zatrudnienia w wieku produkcyjnym (średnia dla UE to 65,9%, podczas gdy dla Polski 
tylko 50,9%), mamy też niski wskaźnik kształcenia ustawicznego, które decyduje o 
dostosowaniu kwalifikacji zawodowych do zmieniających się wymagań rynku. O tym, 
że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia przekonują badania, z których wynika, iż 
mimo spowolnienia gospodarczego w 2009 r.  36% przedsiębiorstw-respondentów 
sygnalizowało problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, 
zaś 10% firm miało kłopoty z jego zatrzymaniem. 
 Wreszcie kwestia wydajności pracy. W 2008 r. wydajność mierzona jako PKB 
przypadający na jedną godzinę pracy wyniosła zaledwie 44% średniej unijnej (jest ona 
dramatycznie niska, gdy porównamy ją z analogicznie mierzoną wydajnością pracy w 
Norwegii: 163,3% średniej w UE). Ale jeśli wziąć pod uwagę zmiany wydajności 
pracy w polskiej gospodarce, to od kilku lat notuje się względnie wysokie tempo jej 
wzrostu, co interpretowane jest jako przejaw realnej konwergencji.   
 
4. Podsumowanie i wnioski 

 Teoria optymalnego obszaru walutowego, która współcześnie podlega rozwinięciu, 
jest dyskusyjna z punktu widzenia analizy modelowej. Przede wszystkim 
endogeniczność warunków optymalności unii monetarnej osłabia aplikacyjne walory 
teorii, nie pozwalając sformułować jednoznacznych zaleceń dla polityki gospodarczej. 
Teoria oow została zbudowana na kanwie ortodoksyjnych (sformułowanych właściwie 
implicite) założeń, które dotyczą m.in. technicznej podzielności i mobilności 
czynników produkcji, a także wyrównywania się ich produktywności krańcowej z ceną 
w różnych przestrzennych zastosowaniach. Wreszcie, teoria oow jest wewnętrznie 
sprzeczna, gdyż zawiera również warunek optymalności o charakterze polityczno-
administracyjnym, skłócony z rynkowym charakterem pozostałych (mowa o 
transferach fiskalnych). W świetle przedstawionych zastrzeżeń nie dziwi fakt, że 
wspomniana teoria w kilku punktach jest negatywnie weryfikowana przez badania 
empiryczne. 
 W założeniu teoria jednolitego obszaru walutowego ma umożliwi ć krajom 
aspirującym do członkostwa w strefie euro uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy już 
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warto stać się członkiem strefy. Innymi słowy, czy konwergencja realna jest na tyle 
zaawansowana, że gwarantuje przewagę potencjalnych korzyści nad kosztami akcesji 
(podczas gdy warunki konwergencji nominalnej pozwalają odpowiedzieć na pytanie: 
czy już można wejść do unii monetarnej, co zresztą implikuje hipotetyczną, czasową 
niezgodność między konwergencją realną a nominalną). Ale wskazana 
niejednoznaczność i wewnętrzna sprzeczność teorii osłabiają jej walory w tym 
względzie.  
 Eksponowana w literaturze lista korzyści, kosztów i kosztów zaniechania akcesji 
jest dyskusyjna o tyle, że wiele pozycji z trudem poddaje się wycenie. Ponadto liczne 
wyniki badań empirycznych, które stanowią weryfikację teoretycznych twierdzeń i 
sugestii, są niejednoznaczne, czasami wręcz wzajemnie sprzeczne. Nie pozwala to na 
dokonanie próby bilansu, pozbawionej ryzyka błędu. 
 Pozostając na gruncie konwergencji realnej, w odniesieniu do Polski należy 
podkreślić, że najbardziej syntetyczny element korzyści, jakim jest przyspieszenie 
wzrostu gospodarczego, pozostaje pod wpływem wydarzeń nie tylko w UE i strefie 
euro, lecz również w gospodarce globalnej. Bywa i tak, że źródłowym impulsem 
szoków przybywających do kraju z UE, są zjawiska zachodzące w gospodarce 
światowej.  
 Z punktu widzenia istotnych, cyklicznych i strukturalnych warunków uzyskania 
przez Polskę korzyści netto, należy wskazać na rosnące w siłę oddziaływanie 
czynników egzogenicznych (przede wszystkim turbulencji w zakresie koniunktury 
gospodarczej). Obserwowane w długim i średnim okresie zmiany w dziedzinie 
konwergencji cyklicznej i strukturalnej postępują powoli, ale we właściwym kierunku, 
co pozwala mieć nadzieję na minimalizowanie w przyszłości szoków asymetrycznych. 
 Krajowa – zarówno rzeczywista, jak i potencjalna – mobilność siły roboczej 
wygląda obiecująco, zwłaszcza na tle innych krajów aspirujących do strefy euro, o 
czym decyduje pokolenie wchodzące w wiek produkcyjny. Natomiast zmiany 
prowadzące do uelastycznienia rynku pracy i stałego podnoszenia wydajności pracy 
zostały dopiero zapoczątkowane, dlatego póki co wydają się słabym ogniwem 
substytucyjnego mechanizmu dostosowawczego. 
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Streszczenie 
 Opracowanie poświęcone jest analizie podstawowych dylematów, które dotyczą 
akcesji gospodarki (w tym polskiej) do strefy euro. Analizę rozpoczyna omówienie 
teorii optymalnego obszaru walutowego, której realizacja w praktyce ma potencjalnie 
zapewnić przewagę korzyści nad kosztami monetarnej integracji. Teoria ta jest 
poddana krytycznej ocenie zarówno z punktu widzenia jej koherentności, jak i 
zdolności do zastosowania w krajach Unii Europejskiej. Kolejny etap analizy polega na 
krytycznym przeglądzie kosztów, kosztów zaniechania (alternatywnych) oraz korzyści 
integracji monetarnej, które są szeroko prezentowane w literaturze. Przegląd ten 
wskazuje na ograniczone możliwości dokonania rzetelnego bilansu w tej dziedzinie. 
Wreszcie kreślona jest perspektywa akcesji Polski do strefy euro z punktu widzenia 
kryteriów konwergencji realnej, co z kolei umożliwia udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, czy akcesja może okazać się korzystna dla naszego kraju.  
 
Słowa kluczowe: unia monetarna, koszty integracji, korzyści integracji, konwergencja 
realna  
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The Dilemmas of Accession to the Euro-zone 
 

Summary 
 The paper deals with analysis of the crucial issues concerning economy’s (including 
Poland’s case) accession to the euro zone. The study starts with presentation of 
guidelines of the theory of optimum currency areas which should ensure in practice the 
predominance of possible gains from joining the euro zone over costs. This theory is a 
subject to critical evaluation from the viewpoint of coherence as well as of ability to be 
implemented in the European Union members. 
 The consecutive step in research is a critical review of possible costs, opportunity 
costs and benefits from monetary integration that are extensively presented in the 
literature. This review leads to a conclusion concerning the limited possibility to make 
a worthy of confidence balance in this field. The study is concluded with the 
perspective of Poland joining the Economic and Currency Union which is formulated 
from the viewpoint of real convergence criteria. This, in turn, enables to answer the 
question whether Poland’s accession is not a source of economic tension and costs. 
 
Key words: monetary union, integration costs, gains from integration, real 
convergence 
 
 
 


