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Wstęp 

Na obecnym etapie transformacji ekonomicznej Polska doświadcza znacznej 
realnej aprecjacji złotego (PLN) wobec koszyka podstawowych walut zagranicz-
nych. Główne jej powody są przedmiotem szerokiej dyskusji w literaturze eko-
nomicznej, a także w kręgach instytucji rządowych odpowiedzialnych za politykę 
gospodarczą kraju. Wśród nich na czoło można wysunąć ciągle jeszcze wysoką 
inflację, a także wzrost jednostkowych kosztów pracy powodowany szybszym 
wzrostem płac w stosunku do wzrostu wydajności pracy. Realna aprecjacja PLN 
w znacznym stopniu przyczynia się do pogorszenia bilansu obrotów bieżących, 
choć nie jest ona wyłącznym powodem jego deficytu. Stosunek bilansu obrotów 
bieżących do produktu krajowego brutto (PKB) uległ zmianie: od nadwyżki w 1995 r. 
sięgającej 4,7% do głębokiego deficytu na koniec roku 1997 oczekiwanego na po-
ziomie bliskim 6%. Związki między realną aprecjacją PLN a bilansem obrotów 
bieżących w gospodarce polskiej ostatnich lat są stosunkowo szeroko omówione 
w literaturze ekonomicznej i nie są one przedmiotem niniejszego studium. 

Realna aprecjacja waluty odgrywa także pewien wpływ na pogorszenie struk-
tury ryzyka bilansu obrotów kapitałowych, promując zwykle bardziej intensywny 
napływ kapitału portfelowego, a w warunkach pełnej liberalizacji transakcji 
kapitałowych głównie krótkookresowego kapitału spekulacyjnego. Jednocześnie 
zmniejsza ona intensywność napływu bezpośredniego kapitału zagranicznego, bo 
ma wpływ na wzrost realnych kosztów wytwarzania w danym kraju, określonych 
w walutach zagranicznych. Związki między zmianami realnego kursu walu-
towego a obrotami kapitałowymi z zagranicą nie są zwykle silne w gospodarce 
światowej, gdyż napływ kapitału zewnętrznego do danego kraju, zwłaszcza do 
gospodarki zaliczanej do tak zwanych „rynków wschodzących", jest wynikiem 
szerokiej gamy czynników pozakursowych [Orłowski, 1997b]. Niemniej związek 
ten powinien być szerzej zbadany i dyskutowany w pracach analizujących gos-
podarki okresu transformacji. 
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Celem niniejszego opracowania jest więc analiza współzależności pomiędzy 
realną aprecjacją PLN a zmianami w bilansie obrotów kapitałowych w Polsce 
w latach 1993-1997. Przedstawiona jest generalna teza, że poprawa struktury ry-
zyka napływającego do Polski kapitału zagranicznego będzie w zwiększonym 
stopniu uzależniona od efektywnej kontroli realnego kursu PLN i od eliminacji 
postępującej realnej aprecjacji polskiej waluty. Problem ten będzie szczególnie 
istotny po pełnym otwarciu rynku polskiego dla zagranicznego kapitału w roku 
1999, gdyż w tych warunkach oczekiwania dalszej realnej aprecjacji PLN mogłyby 
doprowadzić do znacznego napływu krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego 
przy niższym poziomie napływu kapitału bezpośredniego i długoterminowego 
portfelowego. 

W procesie realizacji postulatu osłabienia realnej aprecjacji PLN należy bardzo 
ostrożnie rozplanować zmiany w systemie kursu walutowego i polityki pieniężnej, 
które będą musiały prowadzić do zbliżenia PLN i polskiej polityki monetarnej do 
euro i do europejskiego systemu monetarnego. Usztywnienie formuły kursu walu-
towego przy niedostatecznej dezinflacji tworzy ryzyko ogromnej realnej aprecjacji 
PLN. Niniejsze opracowanie postuluje szereg zmian w przyszłej polityce kursowej 
Polski, które pozwolą na złagodzenie tego niebezpieczeństwa. Zmiany te są anali-
zowane w kontekście przygotowań do początkowej integracji z Unią Europejską 
(UE) oraz dalszej integracji z Europejską Unią Monetarną. Postuluje się przede 
wszystkim wczesną deklarację przystąpienia do Mechanizmu Kursów Waluto-
wych II, tzw. ERM II. 

Teoretyczne podstawy powiązań między realnym kursem walutowym 
a bilansem płatniczym 

Współzależności pomiędzy realnym kursem walutowym a bilansem płatni-
czym zostały stosunkowo szeroko zbadane i zaprezentowane zarówno w liter-
aturze teoretycznej, jak i empirycznej. Wahania realnego kursu walutowego mają 
istotny wpływ na zakres równowagi bilansu obrotów bieżących i bilansu obrotów 
kapitałowych, choć są one tylko jednym z głównych czynników wpływających na 
tę równowagę. Związek pomiędzy zmianą realnego kursu walutowego a bilan-
sem obrotów bieżących jest stosunkowo prosty do określenia i zbadania. Realna 
aprecjacja waluty krajowej ma wpływ na pogorszenie konkurencyjności gospo-
darki krajowej w stosunku do zagranicy i wywołuje tendecje w kierunku deficy-
tu bilansu obrotów handlowych i bieżących. Realny kurs waluty krajowej jest 
bowiem iloczynem kursu nominalnego oraz stosunku poziomu cen krajowych 
i poziomu cen zagranicznych. Tak więc zbyt silna inflacja krajowa w stosunku do 
zagranicznej powoduje podrożenie towarów i usług krajowych oraz spadek ich 
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konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Realna aprecjacja waluty krajowej 
w stosunku do waluty zagranicznej odpowiada więc sytuacji, w której relatywna 
inflacja krajowa w stosunku do zagranicznej przewyższa zakres nominalnej depre-
cjacji waluty krajowej. Zatem podstawowym sposobem osłabienia zakresu real-
nej aprecjacji waluty krajowej jest znaczne obniżenie krajowej inflacji. 

Wpływ zmian realnego kursu waluty krajowej w stosunku do waluty zagra-
nicznej lub do koszyka walut na pozycje bilansu obrotów kapitałowych jest prob-
lemem bardziej złożonym, choć dość jednoznacznie określonym w literaturze 
ekonomicznej [Ito, Isard, Symansky i Bayoumi, 1996]. Realna aprecjacja waluty 
krajowej prowadzi zwykle do intensyfikacji napływu inwestycji portfelowych oraz 
do obniżenia napływu netto inwestycji bezpośrednich. Wywołuje ona więc 
pogorszenie struktury ryzyka napływu kapitału zewnętrznego, bowiem zwięk-
szony udział inwestycji portfelowych, zwłaszcza krótkoterminowych w napły-
wającym z zagranicy kapitale może ulec szybkiemu odwróceniu. Dzieje się tak 
zwłaszcza, gdy międzynarodowe stopy procentowe nagle wzrastają1. Inwestorzy 
zagraniczni, oczekując dalszej realnej aprecjacji waluty krajowej, spodziewają się 
korzyści, wyrażonych w walutach zagranicznych, z lokat kapitału portfelowego 
w danym kraju. Natomiast firmy międzynarodowe rozważające inwestycje bez-
pośrednie w danym kraju mogą być do nich zniechęcone perspektywą wzrostu 
kosztów wytwarzania, wynikłego bezpośrednio z oczekiwanej realnej aprecjacji 
waluty krajowej. 

Związek pomiędzy oczekiwanymi zmianami kursu walutowego a inwestycjami 
bezpośrednimi jest bardzo złożony. W pracach analitycznych dominuje przeko-
nanie, że oczekiwana realna deprecjacja waluty krajowej obniża koszty pozyska-
nia czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi) w danym kraju dla inwestorów 
zagranicznych [Klein i Rosengren, 1994; Ito, Isard, Symansky i Bayoumi, 1996]. 
Jeżeli oczekuje się realnej deprecjacji na okres przejściowy, to firmy zagraniczne 
są zwykle zainteresowane przejmowaniem istniejącego kapitału produkcyjnego 
i ziemi ze względu na ich aktualnie niską cenę wyrażoną w walucie zagranicznej. 
Tak więc w przypadku oczekiwanej krótkoterminowej deprecjacji, w strukturze 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich będą przeważały akwizycje istniejących 
zakładów produkcyjnych i usługowych oraz ziemi. Natomiast jeżeli oczekuje się 
permanentnej realnej deprecjacji waluty krajowej w okresie długoterminowym, 
to iwestorzy zagraniczni będą bardziej zainteresowani inwestycjami bezpośred-
nimi typu „greenfield", polegającymi na tworzeniu majątku produkcyjnego od 
podstaw. Właśnie tego typu inwestycje będą przeważały w strukturze zagranicz-
nych inwestycji bezpośrednich, gdyż firmy inwestujące będą brały pod uwagę 
długookresową perspektywę niskich kosztów wytwarzania w danym kraju wy-
rażonych w walucie zagranicznej. Należy jednak w tym przypadku mocno pod-
kreślić, iż oczekiwana poprawa wydajności pracy i kapitału odgrywa w przypad-
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ku zagranicznych inwestycji bezpośrednich kluczową rolę. Wpływa ona bowiem 
bezpośrednio na obniżenie jednostkowego kosztu wytwarzania. Tym sposobem 
umacnia ona tendencje w kierunku dalszej realnej deprecjacji waluty krajowej. 
Spadek jednostkowego kosztu pracy prowadzi do skutecznej dezinflacji, a zatem 
bezpośrednio sprzyja realnej deprecjacji waluty krajowej. 

Oczekiwana realna deprecjacja waluty krajowej prowadzi także do niższych 
kosztów pozyskania w danym kraju kapitału finansowego na realizację zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich. Firmy zagraniczne są w tym przypadku zain-
teresowane niskim kosztem kredytu krajowego określonym w walucie zagrani-
cznej, co wywiera ogólny wpływ na obniżenie relatywnego kosztu inwestycji 

Związek między realnym kursem walutowym a bezpośrednimi inwestycjami 
zagranicznymi jest ponadto analizowany w literaturze ekonomicznej pod kątem 
oczekiwanych zmian w polityce handlowej rządu. Ściślej mówiąc, realna depre-
cjacja waluty krajowej zwykle prowadzi do poprawy bilansu handlowego i bilansu 
obrotów bieżących, która z kolei wywiera wpływ na osłabienie presji protekcjo-
nistycznych w danym kraju. W tej sytuacji lobby przemysłowe w mniejszym stop-
niu domaga się podwyższania barier importowych. Zatem realna deprecjacja 
waluty krajowej może doprowadzić do złagodzenia protekcjonizmu i w konsek-
wencji do osłabienia motywacji zagranicznych inwestorów bezpośrednich do tak 
zwanego „przeskoczenia istniejących barier celnych" (tariff jumping). W tym przy-
padku oczekiwana realna deprecjacja waluty krajowej może wywołać pewne 
ograniczenie niektórych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, których intencją 
jest pokonanie istniejących barier importowych. W praktyce jednak motywacje 
bezpośrednich inwestorów zagranicznych do obejścia barier celnych i poza-
cłowych odgrywają drugorzędną rolę w stosunku do wykorzystania różnic relacji 
kosztów pracy i kapitału. Można więc ogólnie stwierdzić, że oczekiwana realna 
deprecjacja waluty krajowej stwarza bodźce do napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, a zarazem prowadzi do poprawy struktury ryzyka bilansu obro-
tów kapitałowych. 

Literatura ekonomiczna zawiera ciekawą i złożoną dyskusję na temat związku 
pomiędzy zakresem wahań zarówno nominalnego, jak i realnego kursu walu-
towego, a intensyfikacją przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Wśród wielu często sprzecznych poglądów na ten temat wydaje się przeważać 
opinia, że bezpośrednie inwestycje za granicą pozwalają na ochronę przed ryzy-
kiem kursowym wywołanym dużym stopniem wahań kursu walutowego [Caves 
i Mehra, 1986; Aizenman, 1994]. W przypadku dużej niestabilności, zwłaszcza kur-
su realnego, firmy międzynarodowe mogą łatwo przerzucać zasoby finansowe 
pomiędzy branżami w różnych krajach, na przykład poprzez zastosowanie trans-
feru wyceny półproduktów i dóbr końcowych (transfer pricing). Ponadto znacz-
ne wahania kursowe w ujęciu średnio- i długookresowym pozwalają korporacjom 
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międzynarodowym na odpowiednie zmiany stopnia wykorzystania mocy produk-
cyjnych w ramach sieci branż międzynarodowych. Dla przykładu, silna realna 
aprecjacja waluty danego kraju wywołana głównie przyśpieszeniem tempa inflacji, 
jest sygnałem do obniżenia produkcji i stopnia wykorzystania majątku produk-
cyjnego w danym kraju. Można zatem ogólnie stwierdzić, że wysoki stopień wa-
hań kursu realnego jest czynnikiem motywującym korporacje międzynarodowe 
do bezpośrednich inwestycji zagranicznych w celu stworzenia mechanizmu ochro-
ny przed zwiększonym ryzykiem kursowym. Oczywiście należy w tym momen-
cie przyjąć założenie, że firmy międzynarodowe są zainteresowane inwestycjami 
w danym kraju ze względu na jego przyśpieszone tempo wzrostu gospodarczego 
wpływające na zwiększoną chłonność rynku wewnętrznego i na wydajność czyn-
ników produkcji. Jeżeli natomiast możliwości transferu wyceny półproduktów 
i wyrobów finalnych oraz transferu zysku są prawnie ograniczone, to zwiększony 
zakres wahań kursowych prowadzi zwykle do redukcji napływu zagranicznych 
iwestycji bezpośrednich. 

Większy zakres wahań kursowych prowadzi zwykle do obniżenia napływu 
zagranicznych inwestycji portfelowych, zwłaszcza długoterminowych2. Duża 
niestabilność kursu realnego zwiększa zakres ryzyka transakcyjnego i ekonomicz-
nego dla inwestorów zainteresowych długoterminowymi inwestycjami portfelo-
wymi. W rezultacie prowadzi ona do obniżenia ich proporcji w stosunku do krót-
koterminowych inwestycji portfelowych. 

Empiryczna analiza powyższych teoretycznych relacji w warunkach krajów 
Europy Centralnej, doświadczających transformacji gospodarczej, jest obecnie 
trudna do przeprowadzenia ze względu na ograniczony okres obserwacji. Bada-
nia te wymagają długiego okresu ciągłości systemu regulacyjnego gospodarki. Dla 
przykładu, badania związków pomiędzy kursem walutowym a bilansem obrotów 
kapitałowych w krajach Azji, dokonane przez Międzynarodowy Fundusz Walu-
towy, wymagały obserwacji kwartalnych przez co najmniej 10 lat [Ito, Isard, Sy-
mansky i Bayoumi, 1996]. Intensyfikacja napływu kapitału zewnętrznego w kra-
jach Europy Centralnej jest zjawiskiem stosunkowo nowym: w przypadku Węgier 
i Republiki Czeskiej datuje się od 1993 r., a w Polsce - od 1994 r. Ponadto na obec-
nym etapie transformacji napływ kapitału zewnętrznego jest przede wszystkim 
stymulowany czynnikami pozakursowymi, a zwłaszcza przyśpieszonym tempem 
wzrostu gospodarczego i popytu wewnętrznego, zwiększeniem stopnia liberaliza-
cji transakcji bieżących i kapitałowych w ramach przygotowań do przyjęcia do 
OECD, poprawą efektywności pracy oraz intensyfikacją procesów prywatyza-
cyjnych [Orłowski, 1997b], 

Współzależności między realnym kursem walutowym a pozycjami bilansu 
obrotów kapitałowych w krajach budujących podstawy gospodarki rynkowej 
zostały szeroko zbadane w krajach Azji i Ameryki Łacińskiej. Badania empirycz-
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ne przeprowadzone przez zespół MFW dla krajów APEC (Asian-Pacific Econom- 
ic Group) wskazują na silną korelację między realną deprecjacją waluty krajowej 
a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ito, Isard, Symanski i Bay-
oumi (1996) pokazują, że dla grupy wybranych 12 krajów Azji i Ameryki Północnej 
i Południowej jednoprocentowy spadek realnego efektywnego kursu waluty 
krajowej w stosunku do walut zagranicznych wywołuje wzrost udziału bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych w produkcie krajowym brutto (PKB) o 0,024%. 
Związek ten jest najsilniejszy w przypadku Chile (0,042%), Filipin (0,032 %), Sin-
gapuru (0,030%) i Malezji (0,030%). Biorąc pod uwagę ogromne przepływy bez-
pośrednich inwestycji kapitałowych i duże wahania realnych kursów walutowych 
w gospodarce światowej w ostatnich dwudziestu latach jest to związek bardzo 
silny 3. 

Rezultaty badań prowadzonych w grupie krajów budujących system rynkowy 
są przydatne dla polskiej gospodarki okresu transformacji. Wykazują one, że 
kontynuacja znacznego napływu inwestycji bezpośrednich z zagranicy będzie 
w przyszłości na pewno w zwiększonym zakresie uzależniona od stopnia depre-
cjacji realnego kursu złotego wobec koszyka podstawowych walut. Jej osiągnięcie 
jest bezpośrednio uwarunkowane sukcesem w dalszym obniżaniu poziomu kra-
jowej inflacji. 

Pozakursowe przyczyny napływu kapitału zewnętrznego 

Podstawowe przyczyny napływu kapitału zewnętrznego można podzielić na 
dwie kategorie4. Pierwszą z nich tworzą czynniki wewnętrzne powszechnie 
określane w literaturze ekonomicznej mianem „czynników przyciągających" 
zagraniczny kapitał (puli factorś), bowiem ich źródłem są zmiany relacji ekono-
micznych wewnątrz gospodarki danego kraju. Zalicza się do nich przede wszyst-
kim autonomiczny wzrost popytu na pieniądz oraz poprawę wydajności pracy 
i kapitału. Drugą z nich stanowią czynniki zewnętrzne, znane w literaturze jako 
„czynniki pchające" (push factorś), których źródłem są zmiany międzynarodo-
wych stóp procentowych. Obniżające się stopy procentowe w najwyżej rozwi-
niętych gospodarczo krajach, a także w LIBOR (London Inter-Bank Offer Rate), 
jako podstawowa miara oprocentowania kredytu międzynarodowego, stwarzają 
dla inwestorów międzynarodowych bodźce do lokat kapitałowych w centrach 
finansowych o wyższym oprocentowaniu obligacji, zwłaszcza w krajach 
budujących podstawy gospodarki rynkowej. Należy przy tym zauważyć, że 
zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, stymulujące napływ kapitału 
zewnętrznego wpływają pośrednio na zmiany realnego kursu walutowego. Ściślej 
rzecz biorąc, poprawa krajowej wydajności pracy i kapitału prowadzi do obniżania 
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kosztów jednostkowych i jest zasadniczym czynnikiem hamującym nadmierną 
realną aprecjację waluty krajowej. Także wzrost zagranicznych stóp procento-
wych prowadzi do negatywnego dysparytetu między krajowymi a zagranicznymi 
stopami procentowymi, a zatem wywołuje nominalną deprecjację waluty kra-
jowej, a także realną deprecjację przy stałych cenach relatywnych. 

Poszczególne czynniki wewnętrzne charakteryzuje zróżnicowany horyzont 
czasowy ich oddziaływania na intensywność napływu kapitału zewnętrznego. 
Silny wzrost autonomicznego popytu wewnętrznego na pieniądz ma zwykle 
charakter krótkoterminowy. Wynika on bowiem w praktyce z jednorazowej fali 
prywatyzacji i deregulacji systemu finansowego. Inną jego przyczyną jest wpro-
wadzenie pełnego otwarcia krajowych rynków kapitałowych dla inwestorów 
zagranicznych. Jest on również w pewnym zakresie rezultatem zmian długo-
falowych, zwłaszcza przyśpieszonej modernizacji instytucji finansowych. Należy 
zauważyć, że brany jest tu pod uwagę tylko autonomiczny wzrost realnego popy-
tu na pieniądz, a więc niezależny od zmian cyklu koniunkturalnego i od stóp 
procentowych. Jeżeli wzrost popytu na pieniądz ma charakter permanentny, to 
proporcja napływającego kapitału długoterminowego do kapitału krótkotermi-
nowego rośnie. Natomiast wzrost realnego popytu na pieniądz uważany za tym-
czasowy, a więc wiążący się z ryzykiem następującej po tej fali wzrostu jego 
redukcji, zmieni strukturę bilansu obrotów kapitałowych na korzyść kapitału krót-
koterminowego, w dużej mierze spekulacyjnego. Ogólnie rzecz biorąc, tymcza-
sowy wzrost autonomicznego popytu na pieniądz wpływa na pogorszenie struk-
tury ryzyka bilansu obrotów kapitałowych, gdyż sprzyja napływowi spe-
kulacyjnego kapitału krótkoterminowego. 

Poprawa wydajności pracy i kapitału jest bardzo silnym, decydującym czyn-
nikiem napływu kapitału zewnętrznego. Znajduje to potwierdzenie w badaniach 
empirycznych [Ul Haque, Mathieson i Sharma, 1997]. Wzrost wydajności przy-
czynia się do obniżenia przeciętnych bądź jednostkowych kosztów wytwarzania. 
Prowadzi on zatem bezpośrednio do zahamowania realnej aprecjacji waluty kra-
jowej oraz do poprawy zysku przeciętnego. Stwarza on zatem dogodne warunki 
dla napływu kapitału długoterminowego, zarówno do inwestycji bezpośrednich 
jak i długookresowych inwestycji portfelowych. Przyczynia się więc do znacznej 
poprawy struktury ryzyka bilansu obrotów kapitałowych. Wywołuje ponadto 
zmiany wewnętrznych relacji cenowych pomiędzy dobrami handlowymi (tradable 
goodś) a dobrami nie podlegającymi wymianie międzynarodowej (non-tradable 
goods), zgodnie z tak zwanym efektem Balassy i Samuelsona. Zgodnie z ich kon-
cepcją, w warunkach otwarcia gospodarki wzrost wydajności pracy zachodzi 
głównie w sektorach produkujących dobra handlowe, a zatem ceny jednostkowe 
dóbr niehandlowych rosną w relaqi do cen dóbr handlowych. Ponieważ ceny dóbr 
handlowych w skali międzynarodowej są zasadniczo wyrównywane poprzez 
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konkurencyjną wymianę handlową, to następuje w danym kraju znaczny wzrost 
relatywnych cen dóbr niehandlowych, przede wszystkim cen usług, w stosunku 
do międzynarodowego parytetu cen handlowych. Wywołane w ten sposób zja-
wiska inflacyjne w danym kraju przyczyniają się do realnej aprecjacji waluty kra-
jowej w stosunku do walut zagranicznych. Efekt Balassy i Samuelsona sugeruje 
więc, że relacja między wzrostem wydajności pracy, realnym kursem walutowym 
i napływem kapitału zagranicznego ma charakter cykliczny. Początkowy wzrost 
wydajności pracy powoduje napływ kapitału zewnętrznego i krótkookresową 
realną deprecjację waluty wywołaną obniżką kosztów jednostkowych. W ujęciu 
dynamicznym relatywne ceny dóbr handlowych wzrastają i prowadzą w konsek-
wencji do realnej aprecjacji waluty krajowej i do pohamowania napływu kapitału 
zewnętrznego. 

Intensyfikacja napływu kapitału zewnętrznego zależy w dużej mierze od 
malejących międzynarodowych stóp procentowych. Rola tego czynnika jest 
niedoceniana przez wielu przedstawicieli władz gospodarczych w krajach trans-
formacji. Gdy stopy procentowe w czołowych wysoko rozwiniętych krajach 
maleją, to automatycznie obniża się ryzyko inwestowania w papiery wartościo-
we tych krajów. W celu zbilansowania ryzyka inwestycyjnego, międzynarodowe 
firmy kapitałowe są zainteresowane w tym przypadku lokatą kapitału w papie-
rach wartościowych o większym stopniu ryzyka, przede wszystkim w obligacjach 
i w akcjach krajów tworzących podstawy gospodarki rynkowej. Struktura i kierun-
ki przepływu kapitału międzynarodowego, motywowanego malejącymi stopami 
procentowymi, zależą głównie od zmian międzynarodowych krzywych rentow-
ności oraz od stopnia otwarcia poszczególnych rynków dla kapitału międzyna-
rodowego. Jeżeli krzywa rentowności pokazuje bardziej strome nachylenie, to 
rozwijające się gospodarki rynkowe podlegają presji silnego napływu kapitału 
krótkoterminowego. Bardziej stroma krzywa rentowności oznacza relatywną 
obniżkę krótkoterminowych stóp procentowych w stosunku do stóp długo-
terminowych. Sytuacja ta prowadzi do pogorszenia struktury ryzyka bilansu 
obrotów kapitałowych w tych krajach. W przeciwnym przypadku, tzn. gdy krzy-
wa ta jest bardziej płaska, co oznacza relatywną obniżkę długoterminowych stóp 
procentowych w stosunku do krótkoterminowych, to w strukturze napływu 
kapitału powinien przeważać kapitał długoterminowy, zarówno portfelowy, jak 
i związany z inwestycjami bezpośrednimi. Niskie międzynarodowe stopy procen-
towe pozwalają bowiem instytucjom na zaciąganie tańszego kredytu dłu-
goterminowego bądź też na emisję dodatkowego długu o niższej płatności opro-
centowania. Dług ten może być zaciągnięty dla celów obsługi inwestycji bez-
pośrednich. 

W praktyce ostatnich lat czynnik pchający odgrywał niezwykle istotną rolę 
[BIS, 1996; OECD, 1997]. Dający się zauważyć spadek międzynarodowych stóp 
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Spadek indeksu cen Brady'ego w marcu 19971. jest bezpośrednim wynikiem 
podwyższenia dopuszczalnego poziomu stopy oprocentowania funduszy rezerw 
federalnych przez amerykański Federal Reserve w tym właśnie miesiącu, jako 
pierwszego kroku w kierunku zaostrzenia polityki pieniężnej przez amerykańskie 
władze monetarne. Tego typu decyzje zwykle silnie oddziałują na tak zwany 
„efekt sygnalizujący" kierunki lokat kapitału międzynarodowego [Bartolini i Drą-
żeń, 1997]. Sygnał o możliwości zmiany trendu międzynarodowych stóp procen-
towych w kierunku ich oczekiwanego wzrostu odbił się falą wycofań kapitału, 
zwłaszcza spekulacyjnego, z kilku krajów rozwijających gospodarkę rynkową, 
przede wszystkim z Tajlandii, Malezji, Indonezji, a także z Republiki Czeskiej 
[Orłowski i Corrigan, 1997]. 

Należy w tym przypadku mocno podkreślić, że intensywność oddziaływania 
czynnika pchającego - w obecności sztywnego kursu walutowego - prowadzi 
zwykle do bardzo silnej realnej aprecjacji waluty krajowej [Orłowski, 1997b]. 
Kombinacja wysokiego stopnia otwarcia gospodarki dla kapitału zewnętrznego, 
malejących międzynarodowych stóp procentowych i sztywnego kursu walu-
towego jest niezwykle niebezpieczna dla krajów rozwijających gospodarkę ryn-
kową. Realna aprecjacja walut tych krajów wynikająca bezpośrednio z tej kombi-
nacji jest jednym ze źródeł pogorszenia międzynarodowej konkurencyjności gos-
podarki narodowej. Prowadzi ona do pogłębienia deficytu bilansu handlowego 
i deficytu bilansu obrotów bieżących. Władze gospodarcze krajów rozwijających 
gospodarkę rynkową nie mają zasadniczo wpływu na kierunek zmian międzyna-
rodowych stóp procentowych. Władze krajów Europy Centralnej - obecnych 
członków OECD - przygotowywujących się do integracji z Unią Europejską nie 
mogą intensywnie wykorzystywać pełnej gamy restrykcji ograniczających napływ 
kapitału zewnętrznego zgodnie z postanowieniami podpisanego przez nich Ko-
deksu Liberalizacji Transakcji Kapitałowych OECD i z wymogami programów 
akcesji do Unii. Jednym ze źródeł ochrony ich gospodarek przed nadmierną 
realną aprecjacją waluty krajowej jest zwiększenie zakresu płynności kursu walu-
towego. Przyjęcie tego rozwiązania jest tym bardziej konieczne, im silniejszą rolę 
odgrywa „czynnik pchający", czyli obniżające się międzynarodowe stopy procen-
towe. 

Analiza sytuacji w Polsce na tle doświadczeń 
Węgier i Republiki Czeskiej 

Realna aprecjacja polskiego złotego i związane z nią tendencje w kierunku 
pogłębienia deficytu bilansu obrotów bieżących i nadwyżki bilansu obrotów 
kapitałowych są zjawiskami widocznymi w polskiej gospodarce okresu transfor-
macji. Realna aprecjacja PLN wynika przede wszystkim z niedostatecznego pozio-
mu dezinflacji oraz ze słabego wzrostu wydajności pracy, nie nadążającego za 
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wzrostem płac nominalnych. Kombinacja powolnego wzrostu wydajności i szyb-
szej progresji płac wywołuje znaczny przyrost jednostkowego kosztu pracy (unit 
labor cost), który jest bezpośrednim źródłem realnej aprecjacji PLN. 

Relacje pomiędzy indeksem realnego efektywnego kursu walutowego (REKW) 
a jednostkowym kosztem pracy pokazuje tab. 1. Zmiany indeksów REKW opar-
tych zarówno na indeksie cen konsumpcyjnych (ICK), j ak i na indeksie cen 
producentów (ICP), zostały oszacowane w odniesieniu do początku roku 1992. 
Włączenie lat 1990-1991 zniekształciłoby obraz obecnego stopnia realnej aprecjacji 
PLN, a także pokazanej w tab. 2 dla celów porównawczych realnej aprecjacji 
węgierskiego forinta (HUF) oraz czeskiej korony (CKR), z dwóch powodów. Po 
pierwsze, przyjęcie wcześniejszego okresu bazowego włączyłoby okres silnej in-
flacji korekcyjnej wynikającej z liberalizacji cen i z eliminacji nawisu monetarnego, 
która była zjawiskiem jednorazowym. Włączenie tego okresu znacznie znie-
kształciłoby obraz obecnej realnej aprecjacji PLN ze względu na głębokie przeta-
sowania cen relatywnych i kompozycji koszyków dóbr konsumpcyjnych i za-
opatrzeniowych wynikłe z inflacji korekcyjnej. Po drugie, wcześniejszy okres 
w Polsce pozostawał pod wpływem sztywnego kursu walutowego. Oba te czyn-
niki zdeformowałyby obraz realnej aprecjacji PLN. 

Tabela 1. Indeks realnego efektywnego kursu FLN (REKW) a tempo wzrostu 
wydajności pracy i płac realnych w Polsce w latach 1993-1996 

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 1996 

REKW oparty na ICK 107,6 108,0 114,9 124,4 

REKW oparty na ICP 107,4 103,1 107,5 110,1 

Przeć, jednostkowy koszt 
pracy (zmiana %) -8,8 -7,3 +15,1 + 10,8 

Inflacja (oparta na ICK) +35,3 +32,2 +27,8 +18,5 

Tempo wzrostu wydajności 
pracy (%) +14,5 + 19,2 +9,6 +9,7 

Tempo wzrostu realnych płac 
w przemyśle (%) +5,1 +6,4 +7,2 +19,2 

ICK = indeks cen konsumpcyjncych, ICP = indeks cen producentów, REKW indeks dla 
stycznia 1992 = 100 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NBP, NBH (National Bank of Hungary); 
EBRD (1996); Buch i Heinrich (1997). 
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Dane zawarte w tab. 1 wskazują, że w latach 1993-1994 Polska odniosła sukces 
w zakresie kontroli jednostkowego kosztu pracy. W roku 1994 tempo wzrostu 
realnej apreęjacji PLN według ICK spadło, a REKW mierzony na bazie ICP nawet 
zmalał. Ta druga miara jest bardziej istotna dla określenia poziomu konkuren-
cyjności polskiego eksportu na rynkach międzynarodowych i kosztów importu 
zaopatrzeniowego. Należy zauważyć, że osłabienie realnej aprecjacji PLN oraz 
spadek jednostkowego kosztu pracy wynikał w latach 1993-1994 z szybszego 
wzrostu wydajności pracy niż płac realnych w sektorze produkcyjnym. Ta sytu-
acja, korzystna dla wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki na między-
narodowych rynkach dóbr i usług, uległa odwróceniu zwłaszcza w roku 1996, 
kiedy to płace realne silniej wzrosły od wydajności pracy. W latach 1995-1996 
wzrastające jednostkowe koszty pracy przyczyniły się do przyspieszenia realnej 
aprecjacji PLN i do osłabienia konkurencyjności cenowej polskich dóbr na rynkach 
międzynarodowych. Co prawda w roku 1995 procentowy wzrost wydajności pra-
cy (9,6%) jeszcze przewyższał wzrost płac realnych (7,2%), ale wykazywał już silnie 
malejącą tendencję, co w kosnekwencji przyczyniło się do przyspieszenia realnej 
aprecjacji PLN. Natomiast w roku 1996 wzrost płac realnych (19,2%) dwukrotnie 
przewyższył tempo wzrostu wydajności pracy (9,7%), wywołując w ten sposób 
dalszą realną aprecjację PLN, pomimo spadku tendencji inflacyjnych. 

Silny wzrost realnej aprecjacji PLN w roku 1995, korespondujący z nagłym 
skokiem jednostkowego kosztu pracy, wywarł niewątpliwy wpływ na falę przy-
pływu kapitału portfelowego do Polski. Jak wykazuje tab. 2, w tymże roku suma 
napływu netto kapitału portfelowego (1,171 min USD) przewyższyła napływ netto 
inwestycji bezpośrednich (1,134 min USD), które także wzrosły w porównaniu z 
rokiem poprzednim. Można zatem stwierdzić, że realna aprecjacja PLN w znac-
znym stopniu spowodowała napływ kapitału zagranicznego do Polski, zwłaszcza 
kapitału portfelowego. Miała ona wpływ na pogorszenie struktury ryzyka (tzw. 
„peeking order") kapitału napływającego z zagranicy. W roku 19%, a także w pier-
wszej połowie roku 1997, zagraniczne inwestycje bezpośrednie netto w Polsce 
uległy dalszemu wzrostowi, natomiast napływ netto inwestycji portfelowych 
spadł, wykazując w drugim i w trzecim kwartale tego roku tendecję ujemną. Dy-
namika kwartalnych zmian napływu inwestycji bezpośrednich i porfelowych do 
Polski pokazana jest na rys. 2. 
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Tabela 2. Realne kursy walutowe i obroty kapitałowe 

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 19% 
Polska 
REKW: na bazie ICK 107,6 108,0 114,9 124,4 

na bazie ICP 107,4 103,1 107,5 110,1 
Inwestycje portfelowe netto 
(USD min) 0 -624 +1171 +241 
Inwwestycje bezpośrednie netto 
(USD min) +580 +542 +1134 +2741 
Oficjalne rezerwy złota i walut 
zagranicznych (USD min) 4280 6024 14961 18033 
Współczynnik sterylizacji +0,01 +0,75 +1,54 +0,90 

Węgry 
REKW: na bazie ICK 110,5 109,7 104,3 107,6 

na bazie ICP 105,9 100,6 95,7 98,6 
Inwestycje portfelowe 
netto (USD min) +3919 +2464 +2212 +861 
Inwestycje bezpośrednie 
netto (USD min) +2340 +1146 +4453 +1720 
Oficjalne rezerwy złota i walut 
zagranicznych (USD min) 6736 6769 12010 9844 
Współczynnik sterylizacji +2,72 +0,07 +3,66 +0,93 

Republika Czeska 
REKW: na bazie ICK 122,3 130,4 136,4 146,4 

na bazie ICP 117,9 122,0 125,4 131,9 
Inwestycje portfelowe 
netto (USD min) +1648 +986 +1379 +746 
Inwestycje bezpośrednie 
netto (USD min) +568 +862 +2559 + 1426 
Oficjalne rezerwy złota i walut 
zagranicznych (USD min) 3789 6145 14020 12440 
Współczynnik sterylizacji +1,49 + 1,44 +1,12 -2,46 

Uwaga: Indeksy REKW są obliczone przez NBH (dla 1992 = 100) w stosunku do koszyka 
21 walut zagranicznych. 
Źródło: Własne obliczenia na podstawie miesięcznych i rocznych biuletynów NBP, NBH 
iCNB. 



37 

1250 

1000 

750 

500 

2 5 0 -

-250 

Inw. Bezpoś / y 

0 
0 

A. 

% 
* y 0 

§... 
0 

» 
? 

0 
0 

% > « 

0 
1 

lnv . Portfelowe 4 

t % 0 
0 

.... „ . „ . . . .^ 

95.1 95.2 95.3 95.4 96.1 96.2 96.3 96.4 rok, miesiąc 

IB . . . IP 

inwestycje bezpośrednie • • • • inwestycje portfelowe 

Rys. 2. Inwestycje bezpośrednie i inwestycje portfelowe netto w Polsce (dane kwartalne 
dla lat 1995 i 1996 w min USD) 

Źródło: Dane GUS 

Ostatnio notowany spadek napływu netto inwestycji portfelowych do Polski, 
a także do analizowanych krajów Europy Centralnej, pokazany w tab. 2, wiąże się 
w pewnym stopniu z osłabieniem zewnętrznego czynnika napierającego (push 
factor). Tempo spadku międzynarodowych stóp procentowych, przede wszystkim 
poziomu LIBOR (London Inter-Bank Offer Rate), po pierwszym kwartale 1996 r. 
znacznie osłabło ze względu na osiągnięcie niskich wartości w ujęciu realnym 
[OECD, 1997]. Ponadto wśród inwestorów zagranicznych zaczął w tym czasie 
przeważać pogląd, że obniżka amerykańskich stóp procentowych przez US Fe-
deral Reserve osiągnęła najniższy możliwy do zrealizowania poziom. W przypad-
ku Polski przypływ netto zarówno inwestycji bezpośrednich, jak i portfelowych 
uległ intensyfikacji w ostatnim kwartale 1 9 % r., co było niewątpliwie związane 
z lepszymi wskaźnikami wzrostu gospodarczego i stabilizacji makroekonomicznej 
niż w innych krajach Europy Centralnej. 

Dalsza dezagregacja i zmiany kompozycji inwestycji portfelowych są w przy-
padku Polski bardzo trudne do określenia ze względu na ogromną sprzeczność 
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danych giełdowych, GUS i NBP. Brak skoordynowanego systemu monitorowa-
nia bilansu obrotów portfelowych osłabia wiarygodność danych statystycznych, 
a także dokładniejsze śledzenie ich związków ze zmianami kursu walutowego, 
dysparytetu stóp procentowych i zmianami innych wskaźników makroekonom-
icznych. 

Widoczny jest jednak silny związek między tempem wzrostu realnej aprecjacji 
waluty krajowej a zmianą procentową rezerw walutowych banku centralnego. 
Dane dla Polski zamieszczone w tab. 2 wydają się potwierdzać tę współzależność. 
Związek ten może być jednak zakłócony co najmniej dwoma czynnikami: dewa-
luacją waluty krajowej oraz operacjami sterylizującymi, zwłaszcza spłatą części 
długu zewnętrznego. Te właśnie czynniki odgrywały rolę na Węgrzech w związku 
z planem stabilizacji gospodarczej z marca 1995 r. (planem Bokrosa). W jego ra-
mach zastosowano zarówno dewaluację HUF, jak i spłatę części długu zewnętrz-
nego, co spowodowało znaczny spadek realnej aprecjacji HUF, a jednocześnie 
wzrost rezerw walutowych. 

Współzależności pomiędzy zmianami poziomu rezerw walut zagranicznych 
banku centralnego a operacjami sterylizującymi w postaci zmian krajowego kom-
ponentu bazy monetarnej ilustruje pokazany w tab. 2 współczynnik sterylizacji. 
Współczynnik ten jest stosunkiem zmiany wartości rezerw złota monetarnego 
i walut zagranicznych do zmiany całości pieniądza bazowego. Jak widać z przy-
toczonych danych, NBP podjął silne zabiegi sterylizacyjne napływu kapitału ze-
wnętrznego w roku 1995, odzwierciedlone współczynnildem steiylizacji większym 
od jedności. Zabiegi te nieco osłabły w roku 19966. Podobnie silne operacje stery-
lizujące były zastosowane przez Narodowy Bank Węgier (NBH) w latach 1993-1995. 
Na szczególną uwagę zasługuje znaczna negatywna wartość tego współczynnika 
w przypadku Czech w roku 1996, która oznacza redukcję rezerw walutowych 
ponad dwuipółkrotnie wyższą od wzrostu całości bazy monetarnej Narodowego 
Banku Czech (CNB). Taki współczynnik jest miernikiem znacznego odpływu 
kapitału zewnętrznego, który zgodnie z modelem Bartoliniego i Drazena [1997] 
powinien wywołać silny efekt sygnalizujący kłopoty z osiągnięciem równowagi 
bilansu kapitałowego w Czechach już w 19% r. i wywołać odpływ inwestycji port-
felowych w walutach zagranicznych. W tym kontekście należy przyjąć ze zdzi-
wieniem, że ataki spekulacyjne w postaci odpływu kapitału portfelowego nastąpiły 
w Czechach dopiero w kwietniu i maju 1997 r. Inwestorzy kapitałowi wycofali 
kapitał dopiero po otrzymaniu dodatkowych sygnałów sugerujących problemy z 
wypłacalnością banków i firm ubezpieczeniowych w marcu i kwietniu 1997 r. 
Duży wpływ na ich decyzje miało także zaostrzenie polityki monetarnej przez 
amerykański Federal Reserve w marcu tego roku. 
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Rys. 3. Indeks realnego efektywnego kursu PLN (opartego na cenach konsumpcyjnych, 
styczeń 1990=100) oraz trend współczynnika odchyleń rekursywnych (styczeń 1992 
- czerwiec 1997) 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych PlanEcon: Polish Economic Monitor (różne 
wydania). 

Bodaj najskuteczniejszym zabiegiem sterylizującym napływ kapitału zewnętrz-
nego w przypadku Polski było zwiększenie zakresu płynności kursu walutowego 
poprzez poszerzenie pasma dopuszczalnych wahań, w maju 1995 r. Zabieg ten 
przyczynił się do przyhamowania tempa realnej aprecjacji PLN. Podobne ope-
racje w Republice Czeskiej i na Węgrzech w latach 1995-1996 także wywarły wpływ 
na zmniejszenie realnej aprecjacji walut tych krajów [Orłowski i Corrigan, 1997]. 
Skuteczność wpływu poszerzenia pasma wahań kursowych na zmniejszenie tem-
pa wzrostu realnej aprecjacji PLN pokazuje rys. 3, przedstawiający współczynnik 
rekursywny trendu odchylenia między wartością rzeczywistą a prognozowaną 
realnego kursu PLN wobec USD. Tempo wzrostu realnej aprecjacji uległo zdecy-
dowanemu zmniejszeniu w momencie przyjęcia poszerzonego pasma i systemu 
crawling band (pasma pełzającego) w maju 1995 r. Wykazuje to malejąca wartość 
współczynnika odchylenia rekursywnego (recursive residual). Wraz ze zwiększę-
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niem zakresu płynności kursu podwyższona została niestabilność miesięcznych 
wahań realnego kursu PLN, co udowadnia rozszerzenie pasma plus-minus dwu-
krotnego błędu standardowego. Rysunek 3 pokazuje także nagły wzrost realnej 
aprecjacji wywołany rewaluacją kursu nominalnego przez NBP w grudniu 1995 
r. Następuje jednak po nim silnie malejąca tendencja wzrostu realnej aprecjacji, 
przyjmująca nawet ujemną wartość w 1997 r. Analiza ta udowadnia, że zwiększony 
zakres płynności kursu w Polsce skutecznie redukuje tempo realnej aprecjacji 
waluty krajowej, a więc przyczynia się do pewnej poprawy konkurencyjności ce-
nowej towarów krajowych na rynkach zagranicznych i do redukcji nadmiernego 
napływu kapitału zewnętrznego, zwłaszcza krótkoterminowego kapitału speku-
lacyjnego. 

Rekomendacje dla polityki kursu walutowego w warunkach kontynuowanej 
transformacji i akcesji do UE 

Stabilność, a nawet umiarkowana długofalowa deprecjacja realnego kursu 
walutowego jest warunkiem sprzyjającym poprawie konkurencyjności polskiej 
gospodarki na rynkach międzynarodowych. Jest ona warunkiem koniecznym, 
choć zdecydowanie niewystarczającym, dla redukcji deficytu bilansu obrotów 
bieżących oraz dla poprawy struktury ryzyka napływających z zagranicy inwesty-
cji bezpośrednich i portfelowych. Oczekiwania umiarkowanej realnej depre-
cjacji PLN sprzyjają zwiększeniu dynamiki napływu kapitału bezpośredniego, 
a zwłaszcza inwestycji typu „greenfiełd". Jednocześnie mogą one obniżyć inten-
sywność napływu kapitału spekulacyjnego. 

Długofalowa realna deprecjacja PLN będzie ponadto pożądana w warunkach 
realizacji planów zwiększenia wymienialności PLN dla transakcji kapitałowych do 
końca 1999 r. W warunkach eliminacji pozostałych barier napływu zewnętrznego 
kapitału realna deprecjacja PLN przyczyni się do racjonalizacji struktury ryzyka 
bilansu obrotów kapitałowych, czyli do przewagi napływu inwestycji bezpośred-
nich i długoterminowych portfelowych nad krótkoterminowymi inwestycjami 
portfelowymi. 

Podstawowym czynnikiem sprzyjającym realnej deprecjacji PLN jest konsek-
wentna realizacja polityki dezinflacji. Należy jednak pamiętać, że program inte-
gracji z Unią Europejską na pewno wymagał będzie docelowego odejścia od sto-
sunkowo płynnego kursu walutowego i usztywnienia kursu PLN do podstawo-
wych walut Unii Europejskiej, a po roku 1999 - do euro7. Ograniczenie zakresu 
płynności niezbędne będzie również w przypadku bardziej prawdopodobnego 
i pożądanego wcześniejszego wejścia do Unii bez jednoczesnego włączenia do 
Europejskiego Systemu Monetarnego [Orłowski, 1995; 1997a], Z tego punktu 
widzenia przygotowania do integracji z Unią można podzielić na dwa etapy: na 
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okres przedakcesyjny, polegający na spełnieniu warunków szczytu kopenhas-
kiego akcesji do Unii, oraz na okres poakcesyjny, w którym zmiany systemowe 
będą nakierowane na wstąpienie do Europejskiej Unii Monetarnej i na spełnienie 
kryteriów traktaku z Maastricht. Należy mocno podkreślić, że plan zmian system-
owych w zakresie polityki kursowej dla obu etapów musi być określony jak na-
jwcześniej, przed realizacją rozwiązań przedakcesyjnych, w celu zapewnienia 
długofalowej ciągłości i spójności całego procesu integracyjnego. Polska jako kraj 
ubiegający się o członkowstwo w UE musi od samego początku zadeklarować 
długofalowe przygotowania do spełnienia warunków traktatu z Maastricht i wstą-
pienia do Europejskiej Unii Monetarnej. 

Samo wprowadzenie w życie Europejskiej Unii Monetarnej w roku 1999 na 
pewno wywoła pewien szok w zakresie kursów euro w walutach krajów człon-
kowskich i kandydujących do Unii Europejskiej nie włączonych do wspólnej strefy 
walutowej, czyli tak zwanych „outs". Dla celów bardziej efektywnej synchroni-
zacji polityki kursowej kraje te, w tym także Polska, powinny przyjąć Europejski 
Mechanizm Kursów Walutowych II (ERM II), który ma zastąpić obecny ERM I. 
Polska będzie musiała się przyłączyć do tego systemu w okresie przedakcesyjnym. 
Za opóźnieniem wstąpienia do ERM II przemawiałyby racje związane z koniecz-
nością realizacji autonomicznej polityki monetarnej NBP. Argument ten nie jest 
wystarczająco ostry, gdyż ERM II najprawdopodobniej zachowa szerokie pasmo 
dopuszczalnych wahań kursowych w zakresie plus-minus 15%, a więc zapewni 
spory zakres płynności kursu i autonomii polityki monetarnej. 

W miarę wczesne przystąpienie do tego systemu w początkowych etapach 
okresu przedakcesyjnego przyniesie Polsce cały szereg istotnych korzyści. Będzie 
ono przede wszystkim czynnikiem sprzyjającym wzmocnieniu dyscypliny fiskal-
nej i monetarnej, która jest niezbędna dla kontynuacji procesu transformacji i dla 
osiągnięcia zadowalającej dezinflacji. Należy zauważyć, że pozostanie poza sys-
temem ERM II będzie związane z koniecznością zachowania znacznej dyscypliny 
fiskalnej, gdyż taka decyzja ograniczy dostęp do europejskich rynków obligacji. 
Przystąpienie do ERM II łączyłoby się z pewnym zakresem dyscypliny fiskalnej 
przy ograniczonym dostępie do kreacji długu na tych rynkach. Natomiast teore-
tycznie rzecz biorąc, wczesne przystąpienie do unii monetarnej obniżyłoby 
dyscyplinę fiskalną przy pełnym dostępie do tych rynków. Ponadto wczesne 
wstąpienie do ERM II wykaże gotowość realizacji przez Polskę całości procesu 
integracyjnego, co na pewno będzie przychylnie przyjęte przez Komisję Europej-
ską w ocenie stanu przygotowań Polski do integracji z Unią. Wśród pozostałych 
zalet wczesnego wstąpienia do ERM II można także wymienić konieczność rezyg-
nacji z pełzającej dewaluacji PLN, która jest poważnym źródłem indeksacji cen 
i płac [Orłowski, 1997a]. System ERM II wprowadzi poważne ograniczenia możli-
wości przeprowadzenia pełzającej lub jednorazowej dewaluacji przez kraje do 
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niego włączone. Każda planowana dewaluacja będzie musiała być uzgodniona 
z władzami UE i będzie raczej negatywnie rzutowała na ocenę przygotowań do 
wstąpienia do systemu wspólnej waluty. Przyjęcie systemu ERMII przyczyni się 
także do wzmocnienia wiarygodności polityki pieniężnej, przejętej z ogólno-
europejskiego systemu. Powyższe czynniki, czyli wzmocnienie dyscypliny poli-
tyki fiskalnej i monetarnej, likwidacja pełzającej dewaluacji oraz zwiększenie 
wiarygodności polityki pieniężnej, są koniecznymi warunkami dezinflacji. Będą 
więc one sprzyjać stabilności bądź nawet umiarkowanej realnej deprecjacji PLN, 
a tym samym wzmocnieniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Można zatem 
stwierdzić, że wczesne wstąpienie do systemu ERM II przyczyni się do osłabienia 
oczekiwań realnej aprecjacji PLN i do poprawy struktury ryzyka napływu kapitału 
zewnętrznego. 

Aby wyżej wspomniane pozytywne efekty polityki kursowej mogły szybko 
zadziałać, ważne jest jak najwcześniejsze zadeklarowanie chęci przystąpienia do 
ERM II przez polskie władze monetarne. Sam moment wstąpienia do tego syste-
mu będzie jednak wymagał pewnego okresu obserwacji konwergencji kursu PLN 
wobec euro [Bernard, 1997]. Chodzi w tym momencie o dokładne określenie kursu 
odniesienia (reference rate), opartego na fundametalnych relacjach makroekono-
micznych. W związku z tym wstąpienie do ERM II od w chwili powstania tego 
systemu w końcu 1999 r. nie jest wskazane. Warto chyba odczekać jeszcze jeden 
rok, uważnie monitorując poziom konwergencji kursu PLN wobec euro. Jedno-
cześnie przystąpienie do ERM II będzie wymagało bardziej rozwiniętego systemu 
nadzoru bankowego i monitorowania rynków finansowych i kursów walutowych. 
Postęp w tym zakresie do końca roku 2000, czyli do postulowanego terminu 
przystąpienia do ERM II, jest konieczny. Niemniej, intencja włączenia polskiego 
systemu walutowego do ERM II powinna być wyrażona jak najwcześniej 
i konsekwentnie podtrzymywana. 

Należy zauważyć, że biorąc pod uwagę dotychczas określone zasady przysz-
łego systemu walutowego UE, system ERM II będzie różnił się od obecnego sys-
temu ERM I pod kilkoma względami. Przede wszystkim nowy system będzie miał 
charakter dobrowolny dla członków i kandydatów do integracji z UE. Jedno-
cześnie będzie on funkcjonował w sposób asymetryczny, w przeciwieństwie do 
symetrycznych zasad ERM I. Oznacza to, że dostosowywanie kursów indywidu-
alnych walut będzie w nowym systemie uzupełniane dwustronnymi porozumie-
niami. ERM II będzie także oparty na ściślejszym monitorowaniu wahań kurso-
wych przez przyszły Europejski Bank Centralny, który jednak zachowa prawo do 
nieinterwencji w razie znacznych odchyleń kursowych w przypadku naruszenia 
przez poszczególny kraj fundamentalnych relacji makroekonomicznych. Prawo 
to jest znane pod nazwą „klauzuli zabezpieczenia" (safeguard clause), bądź też tzw. 
„klauzuli Emmingera". Negocjatorzy warunków akcesji Polski do UE po-
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winni domagać się, aby Europejski Bank Centralny mógł użyć tej klauzuli wobec 
Polski tylko w bardzo skrajnych przypadkach. Zapewnienie pomocy ze strony 
tego banku dla Polski w przypadku przejściowych perturbacji koniunkturalnych 
na pewno przyczyni się do wzmocnienia wiarygodności polityki walutowej i do 
stabilizacji kursu PLN wobec euro. 

Przed przystąpieniem do ERMII teoretycznie będzie możliwe przeprowadze-
nie ostatecznej dewaluacji PLN wobec euro w celu eliminacji ewentualnego prze-
wartościowania polskiej waluty, choć rozwiązanie takie nie powinno być podjęte, 
gdyż nadweręży ono wiarygodność polityki kursowej i może doprowadzić do 
ogromnego ataku spekulacyjnego na PLN i odpływu kapitału. Jeżeli jednak pol-
skie władze walutowe zdecydują się na przeprowadzenie takiej dewaluacji, to 
będzie ona musiała być zaplanowana w sposób kompleksowy. Przede wszystkim, 
nie powinna być z góry oznajmiona, gdyż uprzedziłyby ją destabilizujące szoki 
spekulacyjne. Ponadto musiałaby być uzupełniona czasowym wprowadzeniem, 
na okres ok. dwóch miesięcy, instrumentów administracyjnej kontroli odpływu 
kapitału. Ich dłuższe utrzymywanie byłoby związane ze zbyt wysokimi kosztami 
fiskalnymi. 

Niezwykle ważnym czynnikiem hamowania realnej aprecjacji PLN jest osiąg-
nięcie przyspieszonego wzrostu wydajności pracy przewyższającego wzrost płac 
realnych. Szkolenie kadr, inwestycje w kapitał ludzki, oraz intesyfikacja napływu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich są jednymi z najbardziej sprzyjających 
temu celowi czynników. Najważniejszym makroekonomicznym czynnikiem sta-
bilizacji realnego kursu walutowego jest kontrola wydatków rządowych i osiąg-
nięcie zadowalającej konwergencji fiskalnej. W przypadku Polski i innych krajów 
kandydujących do integracji z UE, należałoby przyjąć nawet ostrzejsze kryterium 
dopuszczalnej proporcji deficytu budżetowego do PKB niż trzyprocentowe kry-
terium konwergencji fiskalnej traktatu z Maastricht [Orłowski, 1997b]. Wysoki 
poziom dyscypliny fiskalnej jest podstawowym gwarantem dezinflacji, która 
z kolei bezpośrednio wpływa na redukcję realnej aprecjacji waluty krajowej. 
Przystąpienie Polski do Unii, a zwłaszcza przyjęcie ERM II, będzie wymagało kon-
tynuacji ostrej dyscypliny fiskalnej, gdyż pozostanie poza systemem wspólnej 
waluty ograniczy możliwości finansowania deficytu długiem emitowanym w euro. 

W sumie więc stabilizacja realnego kursu walutowego oraz racjonalizacja struk-
tury napływu kapitału zewnętrznego wymagają osiągnięcia równowagi makro-
ekonomicznej, dezinflacji i dyscypliny fiskalnej. Konieczne dla tego celu będą 
także rozwiązania mikroekonomiczne, jak usprawnienie systemu nadzoru i moni-
torowania rynków finansowych oraz kompleksowe posunięcia prowadzące do 
przespieszonego wzrostu wydajności pracy. Ogólnie rzecz biorąc, stabilność re-
alnego kursu walutowego jest silnie uzależniona od kontynuacji reform gospo-
darczych na dalszych etapach transformacji systemu gospodarczego. 
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Przypisy: 

1 Struktura ryzyka napływu kapitału zewnętrznego jest określana w terminologii finansów między-
narodowych jako tak zwany »peeking order" bilansu obrotów kapitałowych (zob. Razin, Sadka i Yuen, 
19%). 

2 Wyjątek stanowią w tym przypadku kraje, któiych wartość waluty krajowej w walutach zagrani-
cznych jest odwrotnie proporcjonalnie skorelowana ze światową inflacją oraz z globalnymi korzyś-
ciami z inwestycji kapitałowych, zwłaszcza kraje eksportujące ropę naftową. W ich przypadku zwięk-
szony zakres wahań kursowych może doprowadzić do silnego napływu na ich rynki kapitału port-
felowego, motywowanego chęcią obrony poziomu rentowności ogółu inwestycji portfelowych. 

3 Estymowany przez autorów model udziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w PKB 
jako funkcji tempa wzrostu PKB jest określony formułą: (BIZ/PKB) = 0 + 1 log (Yt) + 2 log (Et) + 
t, gdzie Yt jest tempem wzrostu PKB, Et jest poziomem realnego efektywnego kursu walutowego. 
Test przeprowadzony dla 12 krajów wykazuje, że 1 = 0,061 oraz 2 = (-0,024). Współczynnik deter-
minacji R = 0,79 przy braku zastosowania metod korekcji autoregresywnej (ARMA lub ARIMA). 

4 Dokładną analizę podstawowych czynników determinujących napływ kapitału zewnętrznego można 
znaleźć w pracy Ul Haque, Mathieson i Sharma (1997). Empiryczna ocena oddziaływania tych czyn-
ników na napływ kapitału do krajów Europy Centralnej w latach 1993-1996 oraz metody ich steryli-
zacji są przedstawione w pracy Orłowskiego (1997b). 

5 Zmiany indeksu cen obligacji Brady'ego oraz zmiany kursu marki i dolara wykazują w badanym 
okresie silny związek. Współczynnik determinacji R2 wynosi w tym przypadku 0,75. Wahania tego 
indeksu są jeszcze bardziej zdeterminowane zmianami kursu japońskiego jena i dolara USA - R2 = 
0,78. 

6 Dokładny przegląd metod i operacji sterylizacyjnych Polski, Węgier i Czech w latach 1993-19% na 
tle wcześniejszych doświadczeń banków centralnych wybranych krajów Azji i Ameryki Południowej 
przedstawia Orłowski (1997b). 

1 Z tego punktu widzenia program stopniowego przechodzenia do sztywnego kursu walutowego 
wobec euro można określić mianem „strategii powrotu do kursu sztywnego", w przeciwieństwie do 
szeroko omawianej w literaturze ekonomicznej „strategii odejścia" („exit strategy") w początkowym 
okresie heterodoksyjnego programu stabilizacji i transformacji gospodarczej. 
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