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Wprowadzenie

Liczne skutki integracji monetarnej dotyczą zarówno kwestii ekonomicznych, jak 
i pozaekonomicznych. Ujawniają się natychmiast albo po dłuższym czasie. Zależą od 
cech mikro- i  makroekonomicznych integrujących się gospodarek oraz ich otoczenia 
ekonomiczno-instytucjonalnego. Zgodnie z teorią optymalnych obszarów walutowych 
(zob. Mundell [1961], McKinnon [1963], DeGrauwe [2000], Baldwin, Wypłosz [2009]) 
bilans kosztów i korzyści związanych z przynależnością do unii monetarnej może być 
różny. Jednak wydaje się, że większość kosztów udziału w unii ujawnia się w sferze ma-
kroekonomicznej, zaś korzyści są skoncentrowane w  sferze mikroekonomicznej. Te 
ostatnie często wiążą się z intensywnością współpracy międzynarodowej prowadzonej 
przez integrujące się państwa, w tym zwłaszcza z rozmiarami i charakterystyką prowa-
dzonego przez nie handlu z zagranicą zarówno przed, jak i po utworzeniu unii mone-
tarnej. 

Z empirycznych badań dotyczących skutków utworzenia unii monetarnej wynika, że 
jej powstanie powinno sprzyjać rozwojowi handlu państw członkowskich (zob. pionier-
skie badanie Rose’a [2000] oraz prace np. Perssona [2001]; Micco i in. [2003], Bergera 
i Nitscha [2007], Belke i Spies [2008] oraz Cieślika, Michałka i Mycielskiego [2009]). 
Wszystkie wymienione badania wykorzystują podobny instrument analityczny – model 
grawitacji ze zmienną binarną reprezentującą integrację monetarną. Te badania różnią 
się jednak tym, że ich autorzy czynią podstawą testów empirycznych odmienne (i od-
miennie wybierane) grupy państw. Badania dotyczą ponadto różnych okresów. Zmie-
niają się też techniki estymowania modeli grawitacji – sięgają one od metody najmniej-
szych kwadratów po estymatory Hausmana-Taylora. Po części przyczyną tych różnic 
jest obecnie większa, niż dawniej, dostępność wiarygodnych danych. Z kolei powodem 
zmian stosowanych metod jest rozwój ekonometrii, jako nauki, i coraz większe dostępne 
moce obliczeniowe. 

Opublikowana przed ponad dekadą praca Rose’a rozpoczęła badania nad wpływem 
integracji monetarnej na handel z  wykorzystaniem modeli grawitacji. Oszacowany 
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wówczas przez Rose’a wpływ na poziomie ponad 200 % uważa się dziś za mocno prze-
sadzony. Obecnie ocenia się, że wpływ integracji monetarnej, w  tym wprowadzenia 
euro, na handel zawiera się w przedziale od 5 % do 10 %. Jednak ostatnie badania Belke 
i  Spies [2008], a  także analiza Czarny, Folfasa, Śledziewskiej i  Witkowskiego [2011] 
wskazują na możliwość negatywnego wpływu przynależności do unii monetarnej na 
handel.

Żeby sprawdzić, jak przed i po wprowadzeniu wspólnej waluty rozwijał się handel 
strefy euro i jej państw członkowskich, posłużymy się danymi statystycznymi. To nam 
pozwoli stwierdzić, czy w ciągu istnienia strefy euro handel jej państw członkowskich 
potwierdzał przewidywania teoretyków, oczekujących jego intensyfikacji po utworze-
niu unii monetarnej. Taki rozwój sytuacji byłby zgodny z koncepcją endogeniczności 
optymalnych obszarów walutowych badanych m.in. przez Fraenkela i  Rose’a  [1997], 
zdaniem których liberalizacja handlu i  utworzenie wspólnego rynku sprzyjają utwo-
rzeniu unii monetarnej. Równocześnie na integracji monetarnej kraje mogą korzystać 
nawet wówczas, gdy nie handlują intensywnie z partnerami z unii i  spoza niej przed 
utworzeniem ugrupowania. Tak jest, gdyż sama integracja monetarna przyczynia się do 
zwiększenia ich wymiany handlowej po wprowadzeniu wspólnej waluty. Przewiduje się, 
że integracja monetarna prowadzi do ożywienia handlu wewnątrz obszaru nią objętego 
(tak jest m.in. ze względu ma spadek kosztów transakcyjnych handlu oraz brak zmien-
ności kursów walutowych). Badamy też, czy dane statystyczne potwierdzają wyniki te-
stów empirycznych zawartych w literaturze przedmiotu (m.in. w cytowanych wcześniej 
publikacjach).

W tym celu badamy gospodarczą pozycję strefy euro w gospodarce światowej oraz 
w Unii Europejskiej1, mierzoną wielkością PKB oraz eksportu. Analizie poddajemy rów-
nież zmiany potencjału gospodarczego oraz eksportu strefy euro bezpośrednio przed jej 
utworzeniem i w czasie jej istnienia. Badamy też, jak zmienia się struktura geograficzna 
handlu państw strefy. Dane dotyczące eksportu strefy euro uzupełniamy informacjami 
na temat wielkości eksportu i jego zmian oraz poziomu otwartości państw strefy euro 
oraz państw spoza niej. Wtedy, kiedy pomijamy szczegółową analizę poziomu i dyna-
miki eksportu wszystkich państw strefy euro, badamy tylko eksport Niemiec, Włoch, 
Hiszpanii oraz Słowacji. Dla porównania analizujemy dane o eksporcie Wielkiej Brytanii 
i Polski, będących członkami UE, lecz pozostających poza strefą euro. To nam pozwala 
pokazać różnice między handlem prowadzonym przez państwa UE mające wspólną wa-
lutę i pozbawione polityki kursu walutowego (czyli polityki monetarnej) oraz państwa 
UE posługujące się walutami narodowymi. 

Analizę opiera się na danych UNCTAD z lat 1995–2009. Dzięki takiemu określeniu ram 
czasowych obejmujemy badaniami okres poprzedzający utworzenie strefy euro i uwzględ-
niamy skutki zakończonej w 1995 r. Rundy Urugwajskiej GATT. Ostatnie dwa lata analizy 
to okres kryzysu gospodarczego rozpoczętego jesienią 2008 r., który stwarza możliwość 
zbadania odporności gospodarki strefy euro na silny negatywny szok popytowy. 
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Pozycja strefy euro w gospodarce światowej
Strefa euro jest najważniejszą, pod względem gospodarczym, unią walutową2 funk-

cjonującą w  gospodarce światowej. Stanowi ona część Unii Europejskiej i  decyduje 
o rozwoju gospodarczym całego ugrupowania. Unia Europejska z kolei jest składnikiem 
tzw. Triady, czyli bloku państw dominujących pod względem potencjału ekonomicznego 
oraz intensywności współpracy międzynarodowej w gospodarce światowej. Poza kraja-
mi UE należą do niej USA i Japonia3. 

Pozycję ekonomiczną krajów i  ich grup w  gospodarce światowej można mie-
rzyć w różny sposób. W tym opracowaniu wykorzystujemy udziały PKB wybranych 
państw w światowym PKB. Badamy też PKB per capita, porównując uzyskane wielko-
ści w skali międzynarodowej. Żeby uniknąć błędów pomiaru wynikających z między-
narodowych różnic siły nabywczej, stosujemy realne wielkości PKB, obliczane w mię-
dzynarodowych USD za pomocą PPP (choć sięgamy również po wielkości nominalne). 
Także PKB per capita analizujemy zarówno w  wielkościach realnych, jak i  nomi-
nalnych.

W roku 1999, czyli w roku utworzenia strefy euro, jej udział w światowym PKB wy-
nosił nieco ponad 17,5 % (tabela 1). Wprowadzenie w 2001 r. euro w Grecji nie zmieniło 
znacząco tego udziału, który od 2002 r. systematycznie się zmniejszał i w 2009 r. wynosił 
ok. 15 %. Wprowadzenie euro przez cztery kolejne państwa w latach 2007–2009 (Słowe-
nia, Cypr, Malta oraz Słowacja) również nie zmieniło istotnie wysokości tego udziału. 
Coraz mniejsze znaczenie strefy euro w globalnej produkcji wiąże się przede wszystkim 
z malejącym znaczeniem ekonomicznym UE (podobnie zresztą jak całej Triady) w gos-
podarce światowej. Jest to konsekwencją szybkiego wzrostu gospodarczego większości 
państw rozwijających się z Chinami na czele (zob. tabele 1 i 2). Udział strefy euro w PKB 
Triady w całym okresie badania wynosi ok. 30 %. Jest on mniejszy o ok. 5 p.p. (punktów 
procentowych) od analogicznego udziału gospodarki USA, który również jest stabilny 
i oscyluje wokół czterdziestu kilku procent. Nie zmienia się również proporcja PKB stre-
fy euro i tzw. starej Unii Europejskiej (UE-15), która utrzymuje się na poziomie 75–80 %. 
Udział strefy euro w PKB UE-27, czyli po jej rozszerzeniach w latach 2004 i 2007 zmniej-
szył się, jednak ten spadek nie przekroczył 10 %, co potwierdza, że strefa euro obejmuje 
państwa o największym potencjale ekonomicznym w UE. Oceniając pozycję gospodar-
czą strefy euro warto ją też porównać z sytuacją Chin. O ile w 1999 r. PKB strefy euro 
był prawie trzykrotnie większy od PKB Chin, o tyle w 2009 r. ta różnica wynosiła tylko 
15 % (nieco ponad 2 p.p.)4. Przyczyną jest imponujący wzrost chińskiego PKB – w latach 
1999–2009 zwiększył się prawie trzykrotnie.

Jeśli chodzi o udział ludności państw strefy euro w populacji świata, to pozostaje on 
na względnie stałym poziomie wynoszącym niespełna 5 % (zob. tabela 1). Rozszerzenia 
strefy euro nie spowodowały zwiększenia udziału populacji strefy euro w łącznej liczbie 
ludności na świecie. Natomiast udział populacji strefy euro w  liczbie ludności Triady
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TAbElA 1. Udział strefy euro oraz wybranych państw i grup państw w światowym PKb (realnie 
w cenach stałych z 2005 r.) oraz w światowej liczbie ludności w  latach 1999–2009 
(w %)

Państwo, 
grupa państw 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PKB w cenach stałych z 2005 r.; świat = 100 % 

Strefa euro* 17,67 17,56 17,99 17,70 17,25 16,78 16,33 16,00 15,71 15,40 15,03

UE-15 22,70 22,56 22,53 22,21 21,71 21,16 20,62 20,21 19,72 19,27 18,57

UE-27 25,16 25,00 24,99 24,69 24,21 23,68 23,14 22,77 22,31 21,89 21,11

USA 23,59 23,39 23,07 22,85 22,64 22,35 22,04 21,53 20,91 20,42 20,06

Triada** 53,98 53,51 53,02 52,31 51,46 52,98 51,97 50,89 49,63 48,47 47,04

Chiny 6,77 7,02 7,44 7,92 8,41 8,82 9,40 10,08 10,94 11,66 12,81

Liczba ludności; świat = 100 %

Strefa euro* 4,85 4,80 4,94 4,91 4,88 4,85 4,82 4,79 4,80 4,79 4,83

UE-15 6,24 6,18 6,13 6,09 6,05 6,01 5,98 5,94 5,91 5,87 5,83

UE-27 8,00 7,91 7,82 7,75 7,69 7,64 7,58 7,52 7,47 7,42 7,36

USA 4,65 4,64 4,63 4,61 4,60 4,59 4,57 4,56 4,56 4,54 4,53

Triada** 12,99 12,90 12,82 12,74 12,67 14,22 14,13 14,04 13,96 13,87 13,77

Chiny 20,85 20,75 20,64 20,52 20,40 20,28 20,16 20,03 19,91 19,78 19,65

* Strefa euro jest częścią UE-15 i UE-27, stanowi zatem również część Triady.
** Triadę tworzą kraje UE zgodnie z ich liczbą w każdym roku badania, USA oraz Japonia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, http://databank.worldbank.org/.

spadł po rozszerzeniu Unii Europejskiej o 12 nowych państw. Udziały strefy euro, UE 
oraz całej Triady w populacji światowej są mniejsze niż analogiczny udział Chin. Pod 
względem liczby ludności strefa euro jest większa od USA o ok. 3 p.p., co oznacza, że róż-
nica w PKB per capita między strefą euro a USA na niekorzyść tej pierwszej jest większa 
niż w przypadku całego PKB. 

W badanym okresie kraje wysoko rozwinięte (uprzemysłowione) notowały znacz-
nie niższe średnie roczne stopy wzrostu realnego PKB niż kraje rozwijające się i gospo-
darki w procesie transformacji (wyjątek stanowią lata 1995–2000) – zob. tabela 2. Od 
2000  r. obie ostatnio wymienione grupy krajów słabiej rozwiniętych notowały stopy 
wzrostu ok. trzy razy wyższe niż kraje wysoko rozwinięte i prawie cztery razy wyższe 
niż członkowie strefy euro. W pierwszym z badanych podokresów (1995–2000) wolniej 
niż PKB państw, które w 1999 r. utworzyły strefę, rósł tylko PKB państw przechodzą-
cych transformację. W pozostałych podokresach (1995–2005, 2000–2005, 2000–2009) 
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TAbElA 2. Średnie roczne stopy wzrostu realnego PKb wybranych grup państw (w %)

Wyszczególnienie 1995–2000 1995–2005 1995–2009 2000–2005 2000–2009

Świat 3,26 2,97 3,00 2,84 2,95

Kraje rozwijające się  4,19 4,57 5,25 5,47 6,09

Gospodarki w procesie transformacji  1,88 4,48 5,14 6,15 5,96

Kraje wysoko rozwinięte 3,04 2,45 2,22 1,95 1,82

Strefa euro* 2,76 2,19 1,94 1,41 1,45

* W tabelach 2–4 oraz na rysunkach 1–2 strefa euro jest częścią grupy państw wysoko rozwiniętych.

Źródło: [Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski 2001], na podstawie www.unctad.org/.

i w całym okresie objętym badaniem (1995–2009) realny PKB państw strefy euro rósł 
najwolniej spośród wszystkich grup państw objętych analizą. Trudno ten stan tłumaczyć 
wyłącznie mniejszym potencjałem wzrostowym państw uprzemysłowionych i ich male-
jącą konkurencyjnością międzynarodową (w następstwie m.in. wielostronnej liberaliza-
cji handlu, międzynarodowej fragmentacji produkcji oraz przepływu technologii), gdyż 
cała grupa państw wysoko rozwiniętych notowała w badanym okresie dużo wyższe stopy 
wzrostu. Powstanie strefy euro nie przyczyniło się zatem do zwiększenia aktywności go-
spodarczej państw ją tworzących. Niewielkie i mniejsze niż w innych grupach państw 
stopy wzrostu realnego PKB strefy euro zdają się przeczyć oczekiwaniu korzyści netto 
z europejskiej integracji monetarnej.

TAbElA 3. Zmiany udziałów poszczególnych grup państw w światowym PKb (nominalnie w %)

Gospodarka 1995–2009 1995–1999 1999–2007 2007–2009

Kraje rozwijające się  9,26 0,81 6,19 2,26

Gospodarki w procesie transformacji  1,21 –0,80 2,21 –0,20

Kraje wysoko rozwinięte –10,47 –0,00 –8,40 –2,06

Strefa euro –2,50 –2,38 0,32 –0,44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.unctad.org/.

Skutkiem różnic tempa wzrostu PKB w ciągu ostatnich piętnastu lat są zmiany udzia-
łów poszczególnych grup państw w światowym PKB (zob. tabela 3). W latach 1995–2009 
nastąpił duży wzrost udziału państw rozwijających się (o  9,26 p.p.), niewielki wzrost 
udziału państw przechodzących transformację (1,21 p.p.) i  znaczny spadek udzia-
łu państw wysoko rozwiniętych (–10,47 p.p.). Względnie lepiej od całej grupy państw 
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uprzemysłowionych wypadli członkowie strefy euro, gdyż udział ich PKB w światowym 
PKB spadł tylko o 2,5 p.p., czyli cztery razy mniej niż wszystkich państw z  tej grupy. 
Dominująca część spadku udziału państw uprzemysłowionych w światowym PKB na-
stąpiła jeszcze przed kryzysem gospodarczym rozpoczętym w 2008 r. (–8,4 p.p. w latach 
1999–2007). W analogicznym okresie państwa strefy euro, należące do państw wysoko 
rozwiniętych, zwiększyły udział w światowym PKB o 0,32 p.p. Mniejszy spadek udziału 
PKB strefy euro niż wszystkich państw wysoko rozwiniętych w światowym PKB świad-
czy o utrzymywaniu się względnie dużej siły ekonomicznej strefy euro nawet na począt-
ku kryzysu gospodarczego, co zdaje się potwierdzać istnienie korzyści netto z integracji 
monetarnej.

Od 2007 r. strefa euro stanowi grupę o najwyższym PKB per capita spośród grup 
państw przedstawionych na rysunku 1. Wcześniej strefa notowała niższy PKB per capita 
niż wszystkie państwa wysoko rozwinięte. Państwa wysoko rozwinięte przeżyły naj-
większy, spośród analizowanych grup, spadek PKB per capita w trakcie obecnego kry-
zysu gospodarczego (lata 2008–2009). Względnie duży spadek i tym bardziej dotkliwy, 
że następujący przy niższym poziomie PKB per capita niż w grupie państw uprzemysło-
wionych, zanotowały poradzieckie państwa transformujące gospodarki. Dobrze na tym 
tle wypadają kraje rozwijające się, które w całym badanym okresie notują niewielkie 
stopy wzrostu, lecz utrzymują je również w trakcie kryzysu. Jedynie ta grupa nie tylko 

RySUNEK 1. PKb per capita w wybranych grupach państw, nominalnie w USD

Źródło: [Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski, 2001], na podstawie www.unctad.org/.
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nie odczuła załamania gospodarek w następstwie kryzysu, lecz także nadal odnotowuje 
powolny wzrost. Wydaje się, że ważnymi przyczynami takiego stanu są rosnące umię-
dzynarodowienie produkcji, pozwalające tym krajom wykorzystywać absolutne i kom-
paratywne korzyści z handlu półproduktami. Jednak słabe tempo wzrostu powoduje, że 
upłyną lata, zanim zaczną one się zbliżać pod tym względem do państw uprzemysło-
wionych. 

Analizując zmiany nominalnego PKB per capita różnych grup państw (zob. rysu-
nek 1) można stwierdzić, że od 2002 r. strefa euro doświadczyła najbardziej dynamicz-
nego wzrostu PKB per capita spośród wszystkich grup państw (choć bezpośrednio po 
powstaniu strefy w  latach 1999–2001 zanotowano jego spadek). Ten wzrost trwał bez 
przerwy do początku kryzysu gospodarczego w 2008 r. Przed kryzysem nominalny PKB 
per capita strefy euro rósł szybciej niż analogiczny produkt w innych grupach państw, 
co może świadczyć o sukcesie gospodarczym europejskiej integracji monetarnej. Jednak 
jego względnie ostry spadek w czasie kryzysu każe wstrzymać się z pozytywną oceną 
w długim okresie. Do nieco innych wniosków prowadzi analiza zmian realnego PKB per 
capita.

Pod koniec XX w. (lata 1995–2000), kiedy zarówno państwa uprzemysłowione (wraz 
ze strefą euro), jak i  kraje rozwijające się notowały roczne wzrosty realnego PKB per 
capita o 2,5 %, największe stopy jego wzrostu były w państwach przechodzących trans-
formację gospodarczą (tabela 4 i rysunek 2). Jednocześnie właśnie te państwa w czasie 
obecnego kryzysu odczuły największy spadek PKB per capita. Ogólnie niższą dynamikę 
wzrostu odnotowały kraje rozwijające się, jednak amplituda wahań ich PKB per capita 
była znacznie niższa. Realny PKB per capita państw wysoko rozwiniętych oraz należą-
cych do nich państw strefy euro wykazywał podobną dynamikę wzrostu, choć amplituda 
zmian była mniejsza w przypadku pierwszej z wymienionych grup. Państwa strefy euro 
notowały niekiedy większe, niekiedy zaś mniejsze wzrosty PKB per capita niż wszystkie

TAbElA 4. Średnie roczne stopy wzrostu realnego PKb per capita w latach 1995–2009 oraz 
w wybranych podokresach (w %) 

Region 1995–2000 1995–2005 1995–2009 2000–2005 2000–2009

Świat 1,87 1,63 1,70 1,55 1,69

Kraje rozwijające się 2,50 2,96 3,68 3,92 4,58

Gospodarki w procesie transformacji 2,05 4,69 5,34 6,39 6,14

Kraje wysoko rozwinięte 2,50 1,89 1,65 1,36 1,25

Strefa euro 2,50 1,79 1,50 0,86 0,94

Źródło: [Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski, 2001], na podstawie www.unctad.org/.
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RySUNEK 2. Roczne stopy wzrostu realnego PKb per capita w latach 1995–2009 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.unctad.org/.

państwa uprzemysłowione. Kryzys gospodarczy dotknął najpierw państwa uprzemy-
słowione (w tym członków strefy euro), które najbardziej aktywnie uczestniczą w mię-
dzynarodowych rynkach finansowych i  towarowych. One, jako pierwsze, odnotowały 
ujemne stopy wzrostu PKB per capita. W całym badanym okresie ujemnych zmian nie 
odnotowały wyłącznie kraje rozwijające się, choć i ich PKB per capita znacznie się obni-
żył w czasie kryzysu.

Strefa euro w światowym eksporcie 

Strefa euro skupia wiele małych otwartych gospodarek (Holandia, Belgia i  inne) 
oraz państwa nastawione na produkcję proeksportową (np. Niemcy, Irlandia). Dla-
tego szczegółowemu badaniu poddano zmiany zachodzące w handlu prowadzonym 
przez poszczególne państwa strefy euro w okresie zarówno poprzedzającym utworze-
nie unii monetarnej, jak i w następującym po jej wprowadzeniu – analiza dotyczy lat 
1995–2009. 

Skupiamy uwagę wyłącznie na eksporcie, choć zdajemy sobie sprawę z wad takiej ana-
lizy. Nie zawsze bowiem badane państwa mają zrównoważone bilanse handlowe, co umy-
ka uwadze badającego wyłącznie eksport, a jest istotne z punktu widzenia oceny pozycji 
kraju w handlu międzynarodowym. Ograniczamy analizę handlu wyłącznie do badania 
eksportu po pierwsze dlatego, że wewnątrz strefy euro, stanowiącej ważną część tej anali-
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zy statystycznej, strumienie eksportu każdego państwa członkowskiego są równocześnie 
importem innych państw do niej należących. To czyni badanie eksportu i importu bezza-
sadnym. Po drugie, skupienie uwagi wyłącznie na eksporcie pozwala badać zmiany mię-
dzynarodowej konkurencyjności towarów sprzedawanych przez poszczególne państwa 
i grupy państw. Po trzecie, robimy tak ze względu na ograniczone ramy tego opracowania. 
W tej części pracy analizujemy eksport strefy euro na tle eksportu UE oraz całego świata.

TAbElA 5. Udziały wybranych grup państw w eksporcie światowym (w %)

Rok Kraje 
rozwijające się

Gospodarki 
w procesie 

transformacji

 Kraje wysoko 
rozwinięte Strefa euro

1995 27,7 2,4 69,9 33,7

1996 28,6 2,5 68,9 33,0

1997 29,5 2,4 68,2 31,4

1998 27,8 2,1 70,1 33,7

1999 29,2 2,0 68,8 32,4

2000 31,9 2,4 65,7 29,6

2001 31,1 2,5 66,4 31,4

2002 31,9 2,5 65,6 31,9

2003 32,2 2,7 65,1 32,9

2004 33,8 3,1 63,1 32,2

2005 36,2 3,5 60,3 30,2

2006 37,4 3,8 58,8 29,2

2007 37,8 3,9 58,3 29,8

2008 39,0 4,6 56,4 28,5

2009 39,5 3,9 56,6 28,7

2009/1999 10,4 1,8 –12,2 –3,7

1999/1995 1,4 –0,3 –1,1 –1,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.unctad.org/

Na początku badanego okresu eksport strefy euro stanowił prawie połowę eksportu 
wszystkich krajów wysoko rozwiniętych, natomiast na końcu okresu było to nieco więcej 
niż 50 % (tabela 5). Przedstawione w ostatnich dwóch wierszach tabeli 5 zmiany udzia-
łów poszczególnych grup krajów w światowym eksporcie po zakończeniu Rundy Uru-
gwajskiej GATT i przed utworzeniem strefy euro, a także od utworzenia strefy do 2009 r. 
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dowodzą, że w  następstwie postanowień Rundy znacznie zwiększył się udział krajów 
rozwijających się w światowym eksporcie. W latach 1995–1999 ten wzrost wyniósł 1,4 
p.p., natomiast w latach 1999–2009 aż 10,4 p.p. Przed utworzeniem strefy euro jej przy-
szłe państwa członkowskie osiągnęły gorszy wynik niż wszystkie kraje uprzemysłowione 
(odpowiednio –1,3 p.p. oraz –1,1 p.p.). Za to po powstaniu strefy jej państwa człon-
kowskie osiągnęły wynik aż trzy razy lepszy niż państwa wysoko rozwinięte łącznie, co 
można uznać za dowód sukcesu unii walutowej. Zwraca też uwagę duży (ponad 10 p.p.) 
wzrost udziału krajów rozwijających się i prawie 2 p.p. wzrostu udziału państw prze-
chodzących transformację. Głównymi przyczynami zwiększenia zaangażowania państw 
o względnie niskim poziomie rozwoju w handel międzynarodowy są – jak wspomnia-
łyśmy – liberalizacja handlu oraz postępujące umiędzynarodowienie produkcji. Duże 
znaczenie ma też obecność Chin w grupie państw rozwijających się. 

Eksport wewnętrzny i zewnętrzny strefy euro 

Jedną z  największych korzyści z  integracji monetarnej jest, według teoretyków, 
wzrost intensywności handlu prowadzonego przez członków unii monetarnej. W  tej 
części pracy poddamy tę tezę weryfikacji empirycznej5. W szczególności zbadamy zmia-
ny zachodzące w eksporcie z państw strefy euro zarówno do partnerów ze strefy (eksport 
wewnętrzny), jak i do krajów spoza strefy (kraje trzecie; eksport zewnętrzny). Zacznie-
my od zbadania zmiany geograficznej struktury handlu prowadzonego przez strefę euro. 

Analiza geograficznej struktury eksportu strefy euro (rysunek 3 oraz tabela 6) ujaw-
nia, że ani w trakcie przygotowań do utworzenia tej strefy, ani po jej powstaniu w 1999 r., 
nie nastąpił skokowy wzrost udziału jej państw członkowskich w eksporcie pozostałych 
państw członkowskich. Jednak w  latach 2002–2007 wartość eksportu wewnątrz strefy 
euro rosła nie tylko bardzo szybko, ale także najszybciej ze wszystkich rodzajów ekspor-
tu widocznych na rysunku 3. Jednak w czasie kryzysu eksport wewnątrz strefy zanotował 
również najostrzejszy spadek (tak, jakby więzi wewnątrz strefy ustąpiły miejsca poszu-
kiwaniu najtańszych dostawców). W latach 1999–2009 ten udział zmniejszył się o 5 p.p. 
W 2009 r. eksport wewnętrzny nadal stanowił największą część eksportu strefy, jednak 
na skutek dość systematycznych spadków zbliżył się do granicy udziału większościowe-
go (w 2008 r. spadł poniżej tej granicy). A zatem, predykcje teoretyczne w tym badaniu 
zostają potwierdzone tylko w okresie względnie dobrej koniunktury gospodarczej. Na-
tomiast w czasie kryzysu rzeczywiste zachowania odbiegają od predykcji teoretycznych. 

W kolejnych badaniach geograficznej struktury wewnętrznego i zewnętrznego eks-
portu strefy euro posłużymy się wielkościami względnymi, których użyjemy jako miary 
zmian następujących po utworzeniu strefy euro. Zmiany w eksporcie państw członkow-
skich europejskiej unii monetarnej przedstawiamy za pomocą wskaźnika zmian w sto-
sunku do roku bazowego, za którym czynimy rok powstania strefy euro, czyli 1999.
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RySUNEK 3. Struktura geograficzna eksportu państw strefy euro (w mld USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.unctad.org/.

TAbElA 6. Struktura geograficzna eksportu państw strefy euro w wybranych latach (w %)

Grupy 1995 1999 2004 2007 2008 2009

Kraje rozwinięte bez strefy euro 28,97 29,78 27,01 25,92 25,69 25,88

Kraje rozwijające się 13,47 13,95 15,63 18,44 19,34 18,52

Kraje transformacji 1,76 1,91 3,36 4,73 5,65 4,80

UE bez strefy euro 14,24 15,12 15,14 14,57 14,31 14,51

Strefa euro 55,80 54,35 54,00 50,92 49,32 50,80

Źródło: [Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski, 2001], na podstawie www.unctad.org/.

Analizę rozpoczynamy od porównania dynamiki wzrostu eksportu wewnętrznego 
i zewnętrznego. Stosujemy wskaźnik dynamiki eksportu, traktując rok 1999 jako bazowy 
i obliczając eksport względny (rysunek 4). To nam pozwala stwierdzić, czy po utworzeniu 
w 1999 r. unii monetarnej bardziej dynamicznie rósł eksport wewnętrzny czy zewnętrz-
ny. Dodatkowo porównujemy te wielkości ze wzrostem eksportu z państw trzecich. Ta 
część analizy eksportu względnego odnosi się do innego, niż dotychczas stosowany, po-
działu świata na grupy państw – państwa należące do strefy euro (na rysunku 4 jako 
euro) oraz państw pozostających poza strefą (na rysunku 4 nie euro). Badamy eksport 
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RySUNEK 4. Wskaźniki eksportu względnego wybranych grup państw w latach 1995–2009 
w stosunku do roku 1999 = 100

Źródło: [Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski, 2001], na podstawie www.unctad.org/.

wewnętrzny strefy (euro – euro) oraz eksport państw do niej nienależących (nie euro 
– nie euro). Ponadto analizujemy eksport państw strefy do krajów trzecich (euro – nie 
euro) oraz z krajów spoza strefy euro do strefy euro (nie euro – euro). 

Z badania wynika, że do 2005 r. wszystkie wymienione rodzaje eksportu zacho-
wywały się podobnie z tym, że handel wewnętrzny państw strefy6 euro oraz ich wy-
miana z  państwami spoza strefy były do 2001  r. stabilniejsze niż wymiana między 
państwami nienależącymi do strefy euro. Od 2005 r., czyli na długo przed początkiem 
obecnego kryzysu gospodarczego, dynamika eksportu wewnątrz strefy euro była naj-
niższa wśród wszystkich czterech grup państw, których eksport względny analizuje-
my. Reakcja na kryzys była podobna w przypadku wszystkich kierunków eksportu: 
w 2008 r. nastąpił jego spadek, który utrzymywał się także w 2009 r. Jednak z powodu 
względnie małej dynamiki wzrostu eksportu wewnątrz strefy euro przed kryzysem, 
jego załamanie w  latach 2008–2009 spowodowało spadek do względnie najniższe-
go poziomu (choć ostrzejsze spadki zanotowano zarówno w kontaktach handlowych 
strefy euro z resztą świata, jak i w handlu między państwami nienależącymi do tej 
strefy). Zwraca jednak uwagę dynamiczny wzrost eksportu w  latach 2002–2007 we 
wszystkich grupach państw, co świadczy o  tym, że w  czasach dobrej koniunktury 
strefa euro zintensyfikowała handel zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. To zdaje 
się potwierdzać pozytywny wpływ utworzenia strefy euro na handel jej państw człon-
kowskich.
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Następnie analiza eksportu względnego koncentrowała się wyłącznie na eksporcie 
państw strefy euro (euro na rysunku 5) i członków UE nienależących do strefy (rest UE). 
Tym razem dynamika eksportu nie jest tak zróżnicowana, jak w przypadku eksportu 
strefy euro do partnerów z unii monetarnej oraz do państw do niej nienależących. We 
wcześniejszej analizie, przedstawionej na rysunku 4, krajami nienależącymi do strefy 
euro były nie tylko państwa UE spoza strefy, lecz także kraje rozwijające się i gospodar-
ki w  trakcie transformacji, których eksport wykazywał większą dynamikę niż eksport 
w strefie euro i wewnątrz UE. Jednak i tak eksport wewnątrz UE, lecz poza strefą euro, 
rósł po 1999 r. bardziej dynamicznie niż eksport wewnątrz strefy euro. Także eksport 
z państw strefy do pozostałych krajów UE rósł w badanym okresie bardziej dynamicznie 
niż eksport wewnętrzny strefy. Po roku 1999 eksport wewnętrzny strefy euro rósł wolniej 
niż eksport państw UE nienależących do strefy. 

RySUNEK 5. Eksport względny strefy euro oraz nienależących do niej państw UE w latach 
1995–2009 w stosunku do roku 1999 = 100

Źródło: [Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski, 2001], na podstawie www.unctad.org/.

Ustalenia poczynione na podstawie informacji zawartych na rysunkach 4 i 5 nie zga-
dzają się z predykcjami teoretycznymi. Po powstaniu strefy euro nie nastąpiła większa 
intensyfikacja eksportu wewnątrz strefy euro niż w kontaktach członków strefy z resztą 
świata. Co więcej, najbardziej dynamicznie rozwijał się handel państw nienależących do 
strefy euro, natomiast eksport względny wewnątrz strefy rósł w większości lat objętych 
badaniem najwolniej spośród badanych grup państw. 
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Zmniejszający się udział eksportu wewnętrznego w całkowitym eksporcie (tabela 6) 
oraz eksport względny wewnątrz strefy euro, mniejszy niż inne kierunki eksportu jej 
państw członkowskich, a także państw spoza strefy (rysunki 4 i 5), skłaniają do kwestio-
nowania trafności predykcji teoretycznych dotyczących integracji monetarnej. To stwier-
dzenie dotyczy zwłaszcza trwającego obecnie kryzysu gospodarczego, czyli lat 2008–2009 
(zob. także rysunek 3). Z  rysunków 4 i  5 wynika, że w  latach 1999–2007 wewnętrzny 
eksport strefy euro był większy niż zewnętrzny, po czym nastąpił spadek pierwszego 
względem drugiego. A zatem, do początku obecnego kryzysu powstanie europejskiej unii 
monetarnej bardziej pobudzało jej handel wewnętrzny niż zewnętrzny, co potwierdzało 
predykcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych wspomnianych na początku artykułu. 
Rok 1999, będący pierwszym rokiem istnienia strefy euro, przyniósł dynamiczny wzrost 
eksportu wewnętrznego przy równoczesnym niewielkim spadku eksportu zewnętrznego. 
W kolejnych latach eksport wewnętrzny był stabilniejszy niż zewnętrzny, co również moż-
na uznać za potwierdzenie pozytywnego wpływu unii monetarnej na handel. Eksport we-
wnętrzny ustabilizował się na względnie wysokim poziomie, wykazując od 2002 r. lekką 
tendencję wzrostową. Jednak w 2008 r. wraz z kryzysem gospodarczym nastąpił spadek 
obu rodzajów eksportu strefy euro, przy czym spadek eksportu wewnętrznego był na tyle 
duży, że osiągnął stan poniżej eksportu zewnętrznego. Spadki te były większe od spadku 
PKB, dlatego też zmniejszył się udział  eksportu w PKB strefy euro. Wygląda na to, że ne-
gatywny szok popytowy ujawnił negatywne skutki braku narodowej polityki monetarnej. 

Państwa strefy euro w światowym eksporcie

Po przeanalizowaniu eksportu całej strefy euro zbadamy zmiany w  eksporcie jej 
państw członkowskich na tle eksportu strefy euro oraz UE, a  także eksportu Polski 
i Wielkiej Brytanii, będących członkami UE nienależącymi do strefy euro. Dzięki temu 
pokażemy różnice między handlem, prowadzonym przez państwa mające wspólną wa-
lutę, które nie mogły stosować polityki kursu walutowego (polityki monetarnej) w celu 
stabilizowania bilansu handlowego w trakcie np. kryzysu gospodarczego, oraz handlem 
państw mających waluty narodowe. Eksport Polski analizujemy szczegółowo także ze 
względu na jej przyszłą akcesję do strefy euro. Najważniejsze jest porównanie eksportu 
Polski i zbliżonej do niej pod względem gospodarczym i politycznym Słowacji, będą-
cej członkiem europejskiej unii monetarnej. Kiedy rezygnujemy z  analizy poziomów 
i zmian eksportu wszystkich państw strefy, szczegółowo badamy eksport Niemiec, jako 
czołowego światowego eksportera7, Włoch – będących państwem należącym do dawnej 
„szóstki”, Hiszpanii – członka strefy o względnie niskim poziomie rozwoju oraz Słowacji 
– nowego państwa członkowskiego UE, należącego do strefy euro od 2009 r. 

Badanie ponownie objęło lata 1995–2009, jednak ze względu na nadmiernie rozbu-
dowaną prezentację wszystkich danych rocznych dotyczących 18 państw i 3 grup państw, 
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ograniczamy uwagę do początkowego i końcowego roku analizy. Ponadto przedstawia-
my dane z 1999 r., czyli roku powstania strefy euro, oraz dane z 2004 r., kiedy Polska 
i inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej weszły do Unii Europejskiej. Dodatko-
wo przedmiotem analizy czynimy kryzys gospodarczy lat 2008–2009 oraz analizujemy 
również dane z 2007 r., ilustrujące handel w ostatnim roku przed kryzysem. 

Do strefy euro należą państwa o bardzo różnym potencjale eksportowym (zob. ta-
bele 7 i 8). Wartość eksportu wszystkich państw unii zwiększyła się po utworzeniu stre-
fy, chociaż dynamika eksportu była różna w różnych państwach, a w większości z nich 
w 2009 r. nastąpił spadek wartości eksportu w następstwie kryzysu gospodarczego. 

TAbElA 7. Wartość eksportu wybranych państw, grup państw i świata (w mld USD)

Państwo 1995 1999 2004 2007 2008 2009

Austria 57,74 66,12 118,16 163,40 180,55 137,04

Belgia 178,28 179,32 306,32 430,38 469,92 368,36

Cypr 1,23 1,00 0,95 1,39 1,63 1,24

Finlandia 40,50 42,28 61,41 89,90 96,06 62,37

Francja 301,90 325,83 451,30 551,14 598,79 474,50

Niemcy 523,50 544,05 908,26 1 319,45 1 440,30 1 116,77

Grecja 11,05 11,08 15,28 23,55 25,55 19,97

Irlandia 44,71 71,31 104,60 121,38 125,21 114,03

Włochy 233,78 235,78 353,15 499,21 540,54 403,02

Luksemburg 7,75 8,21 16,22 22,36 25,23 20,72

Malta 1,91 1,98 2,51 3,07 2,93 2,09

Holandia 203,19 218,78 356,78 550,02 635,33 496,42

Portugalia 22,79 24,56 35,72 51,45 55,59 43,18

Słowacja 8,60 10,23 27,70 58,44 70,85 55,73

Słowenia 8,32 8,55 16,33 30,06 33,99 26,12

Hiszpania 97,86 104,53 182,30 252,96 280,35 217,61

Polska 22,90 27,40 74,91 139,96 169,77 133,91

Wielka Brytania 237,97 272,42 346,87 438,50 457,80 350,43

Świat 5 178,97 5 720,00 9 189,47 13 986,00 16 099,61 12 419,05

UE 2 188,93 2 359,90 3 755,70 5 331,09 5 881,00 4 553,02

Strefa euro 1 743,10 1 853,62 2 956,98 4 168,16 4 582,82 3 559,17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.unctad.org/.
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TAbElA 8. Udziały państw strefy euro, wybranych państw UE i całej UE w eksporcie światowym 
(w %) 

Wyszczególnienie 1995 1999 2004 2007 2008 2009

Austria 1,11 1,16 1,29 1,17 1,12 1,10

Belgia 3,44 3,13 3,33 3,08 2,92 2,97

Cypr 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Finlandia 0,78 0,74 0,67 0,64 0,60 0,50

Francja 5,83 5,70 4,91 3,94 3,72 3,82

Niemcy 10,11 9,51 9,88 9,43 8,95 8,99

Grecja 0,21 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16

Irlandia 0,86 1,25 1,14 0,87 0,78 0,92

Włochy 4,51 4,12 3,84 3,57 3,36 3,25

Luksemburg 0,15 0,14 0,18 0,16 0,16 0,17

Malta 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

Holandia 3,92 3,82 3,88 3,93 3,95 4,00

Portugalia 0,44 0,43 0,39 0,37 0,35 0,35

Słowacja 0,17 0,18 0,30 0,42 0,44 0,45

Słowenia 0,16 0,15 0,18 0,21 0,21 0,21

Hiszpania 1,89 1,83 1,98 1,81 1,74 1,75

Polska 0,44 0,48 0,82 1,00 1,05 1,08

Wielka Brytania 4,59 4,76 3,77 3,14 2,84 2,82

UE 42,27 41,26 40,87 38,12 36,53 36,66

Strefa euro 33,66 32,41 32,18 29,80 28,47 28,66

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.unctad.org/.

Mimo wzrostu wartości eksportu z dominującej większości państw strefy euro w la-
tach 1999–2007 (z  wyjątkiem Cypru) udziały większości członków strefy euro (poza 
Luksemburgiem, Holandią i  Słowenią) w  światowym eksporcie zmniejszyły się (zob. 
tabele 9 i  10). Udziały w  światowym eksporcie dominującej większości państw strefy 
euro zmniejszyły się również w  trakcie procesu tworzenia unii monetarnej (w  latach 
1995–1999; wyjątkami były wówczas Austria i  Irlandia). W  czasie kryzysu wzrosły 
udziały w światowym eksporcie jedynie Holandii i Irlandii oraz Słowacji, która wówczas 
przygotowywała się do akcesji i jedynie w ostatnim roku badania była członkiem strefy 
euro. W konsekwencji w całym badanym okresie (1995–2009) niewielkie, choć dodat-
nie, zmiany udziałów w światowym eksporcie zanotowały jedynie Irlandia, Luksemburg, 
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Holandia i Słowenia. A zatem tylko bardzo otwarte i konkurencyjne gospodarki państw 
strefy euro zdołały zwiększyć swoje udziały w eksporcie.

W latach 1995–2009 wszystkie badane kraje i regiony zanotowały wzrost wartości 
eksportu. Największy, stanowiący jedną trzecią wzrostu całej strefy euro, odnotowały 
Niemcy. Znaczący był też wzrost eksportu małych gospodarek Holandii (ponad 16 % 
wzrostu strefy euro) i Belgii (10,46 %). Wyprzedziły one – znacznie większe gospodarczo 
– Francję i Włochy. Wspomniane Holandia i Belgia lepiej zniosły kryzysowe załama-
nie eksportu niż Francja i Włochy (w latach 2007–2009 Holandia straciła 16 % przyro-

TAbElA 9. Zmiany wartości eksportu państw strefy euro i wybranych państw EU nienależących 
do strefy (w mld USD)

Państwo 2009/1995 1995/1999 1999/2007 2007/2009

Austria 79,30 8,38 97,28 –26,36

Belgia 190,08 1,04 251,06 –62,02

Cypr 0,01 –0,23 0,40 –0,15

Finlandia 21,87 1,78 47,62 –27,53

Francja 172,61 23,94 225,31 –76,64

Niemcy 593,27 20,55 775,40 –202,68

Grecja 8,92 0,03 12,47 –3,58

Irlandia 69,32 26,60 50,07 –7,35

Włochy 169,24 2,00 263,43 –96,19

Luksemburg 12,97 0,46 14,15 –1,64

Malta 0,17 0,07 1,09 –0,98

Holandia 293,23 15,60 331,23 –53,60

Portugalia 20,40 1,78 26,88 –8,26

Słowacja 47,13 1,63 48,21 –2,71

Słowenia 17,81 0,23 21,52 –3,94

Hiszpania 119,75 6,67 148,43 –35,35

Polska 111,02 4,50 112,56 –6,05

Wielka Brytania 112,46 34,45 166,08 –88,07

Świat 7 240 541 8 266 –1 567

UE 2 364 171 2 971 –778

Strefa euro 1 816 111 2 315 –609

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.unctad.org/.
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TAbElA 10. Zmiany udziałów w eksporcie światowym państw strefy euro oraz wybranych 
państw nienależących do strefy (w %)

Państwo 2009/1995 1995/1999 1999/2007 2007/2009

Austria –0,01 0,04 0,01 –0,06

Belgia –0,48 –0,31 –0,06 –0,11

Cypr –0,01 –0,01 –0,01 0,00

Finlandia –0,28 –0,04 –0,10 –0,14

Francja –2,01 –0,13 –1,76 –0,12

Niemcy –1,12 –0,60 –0,08 –0,44

Grecja –0,05 –0,02 –0,03 –0,01

Irlandia 0,05 0,38 –0,38 0,05

Włochy –1,27 –0,39 –0,55 –0,32

Luksemburg 0,02 –0,01 0,02 0,01

Malta –0,02 –0,00 –0,01 –0,01

Holandia 0,07 –0,10 0,11 0,06

Portugalia –0,09 –0,01 –0,06 –0,02

Słowacja 0,28 0,01 0,24 0,03

Słowenia 0,05 –0,01 0,07 –0,00

Hiszpania –0,14 –0,06 –0,02 –0,06

Polska 0,64 0,04 0,52 0,08

Wielka Brytania –1,77 0,17 –1,63 –0,31

UE –5,60 –1,01 –3,14 –1,46

Strefa euro –5,00 –1,25 –2,60 –1,14

Źródło: [Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski, 2001], na podstawie www.unctad.org/.

stu wartości eksportu z lat 1999–2007, Belgia 25 %, natomiast Francja 34 %, a Włochy 
36,5 %). To zdaje się potwierdzać hipotezę teoretyczną, w myśl której unia monetarna 
przynosi największe korzyści małym, otwartym i konkurencyjnym gospodarkom. W ich 
przypadku szczególnie istotne są spadające koszty transakcyjne związane z  handlem 
z zagranicą w warunkach istnienia wspólnej waluty.

W czasie kryzysu największe straty poniosły Niemcy (spadek udziału o 0,44 p.p.) 
oraz Włochy (–0,32 p.p.) – zob. tabela 8 i  rysunek 6. Podobnie duży spadek udziału 
w  światowym eksporcie jak Włochy zanotowała Wielka Brytania. Z  kolei największy 
wzrost udziału w światowym eksporcie zanotowała Polska (0,64 p.p.). Dominująca część 
tego wzrostu przypadła na lata 1999–2007 (0,52 p.p.). 
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RySUNEK 6. Wartość eksportu wybranych państw UE (w mld USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.unctad.org/.

Polska w każdym z badanych podokresów zwiększała udziały w eksporcie. Jej wzro-
sty udziałów były też zawsze większe niż szykującej się do wejścia do strefy euro Słowacji, 
której autonomia polityki monetarnej była ograniczona rygorami nałożonymi w związ-
ku z akcesją. Polska notowała też większe wzrosty udziałów w światowym eksporcie niż 
jakiekolwiek państwo strefy euro w dowolnym roku lub okresie badania (jedynym wy-
jątkiem była Irlandia w latach 1995–1999). W latach 1995–1999 większy wzrost udziału 
w światowym eksporcie niż Polska zanotowała też Wielka Brytania, jednak w pozosta-
łych podokresach i w całym okresie badania zanotowała ona spadki nieco tylko mniejsze 
niż najbardziej tracąca w całym okresie Francja. 

Polska osiągnęła najlepszy wynik spośród wszystkich badanych państw. Drugie 
miejsce zajęła Słowacja, która jedynie w  ostatnim roku analizy była członkiem strefy 
euro. Jednak posiadanie własnej waluty i w konsekwencji autonomicznej polityki mo-
netarnej nie było wystarczającym warunkiem lepszych wyników w handlu niż te, które 
osiągnęły państwa strefy euro. Wielka Brytania, w badanym okresie pozostająca poza 
strefą euro nie tylko nie zwiększyła, lecz także mocno zmniejszyła swój udział w eks-
porcie. Wydaje się, że sukces Polsce, i w pewnym stopniu również Słowacji, zapewniło 
zwiększenie konkurencyjności ich gospodarek dzięki dostosowaniu do akcesji do UE 
(chodzi przede wszystkim o swobodę handlu wewnątrzunijnego oraz o przyjęcie unij-
nych norm i standardów). W czasie kryzysu Polsce pomogła też dewaluacja złotówki, 
względnie niski udział w międzynarodowych rynkach finansowych oraz względnie słabe 
zintegrowanie z innymi krajami UE. Duże zaangażowanie Wielkiej Brytanii na między-
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narodowych rynkach finansowych i ich zapaść w trakcie kryzysu gospodarczego wydają 
się mieć mniejsze znaczenie jako objaśnienie pogorszenia pozycji tego kraju, gdyż do-
minująca część spadku udziału Brytyjczyków w światowym eksporcie pochodzi z okresu 
przedkryzysowego (lata 1999–2007). Może być tak, że ówczesny spadek udziału o 1,63 
p.p. był efektem pozostawania Wielkiej Brytanii poza nowo utworzoną unią monetarną, 
więc był to swoisty koszt posiadania własnej waluty. 

TAbElA 11. Otwartość gospodarek państw strefy euro wyrażona udziałem handlu 
w nominalnym PKb (w %)

Kraj 1995 1999 2004 2007 2008 2009

Austria 52 65 82 88 88 73

Belgia 121 136 164 184 185 153

Cypr 54 47 41 47 49 39

Finlandia 54 57 60 70 69 51

Francja 38 44 45 45 45 38

Grecja 28 30 29 32 32 24

Hiszpania 35 39 42 45 44 34

Holandia 93 103 111 134 139 119

Irlandia 115 123 90 79 77 76

Luksemburg 85 92 106 100 106 93

Malta 136 124 109 105 93 72

Niemcy 39 48 59 72 72 61

Portugalia 49 53 51 58 60 50

Słowacja 91 108 136 159 152 125

Słowenia 85 84 101 131 130 107

Włochy 39 38 41 48 48 38

Strefa euro 47 53 59 67 68 56

Źródło: [Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski, 2001], na podstawie www.unctad.org/.

Na zakończenie analizy handlowych skutków utworzenia europejskiej unii monetar-
nej zbadamy, jak w latach 1995–2009 zmieniły się poziomy otwartości państw strefy euro. 
Otwartość obliczana jest jako udział handlu z zagranicą (czyli sumy eksportu i importu) 
w nominalnym PKB. W badanym okresie (1995–2009) wzrosła otwartość całej strefy 
euro o 9 p.p. (tabela 11). Jednak zarówno poziomy, jak i stopy zmian otwartości gospo-
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darek poszczególnych państw strefy euro znacznie się między sobą różniły, co świadczy 
o różnym nastawieniu tych państw do handlu z zagranicą.  Może to być również dowód 
ich odmiennej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Strefa euro skupia dużą liczbę 
małych, otwartych gospodarek, takich jak np.: Holandia, Belgia, Słowacja i  Słowenia. 
Jednak jej członkami są również państwa cechujące się względnie niewielką otwartością, 
np.: Grecja, Hiszpania, Włochy, Francja czy Cypr. Dlatego całej strefy euro nie moż-
na uznać za otwartą, mimo wspomnianego wzrostu jej poziomu otwartości w badanym 
okresie. Udział handlu w jej PKB wyniósł w 2009 r. 56 % (czyli prawie trzy razy mniej niż 
najbardziej otwartego państwa członkowskiego Belgii)8. Dodatkowo w badanym okre-
sie obserwujemy wzrosty otwartości gospodarek niektórych państw strefy oraz spekta-
kularne spadki innych. I tak, otwartość gospodarki Irlandii spadła w latach 1995–2009 
o 39 p.p. Tymczasem otwartość gospodarki niemieckiej wzrosła w analogicznym okresie 
o 22 p.p., natomiast gospodarki holenderskiej o 26 p.p., a belgijskiej o 32 p.p. Otwartość 
Słowacji wzrosła w tym okresie aż o 34 p.p., chociaż wynik byłby jeszcze lepszy, gdy-
by kryzys gospodarczy nie spowodował zmiany trendu (rekordowy poziom otwartości 
Słowacja zanotowała w 2007 r. – 159 %, co było drugim najlepszym wynikiem w całej 
badanej grupie; liderem była wówczas Belgia ze wskaźnikiem 185 % w 2008 r.).

W czasie kryzysu spadła otwartość wszystkich gospodarek, w tym najbardziej Sło-
wacji, Malty i Belgii, a najmniej Irlandii i Austrii, co świadczy to o tym, jak bardzo na 
handlu państw strefy euro odbił się kryzys gospodarczy – w tym okresie w przypadku 
wszystkich jej państw członkowskich handel spadł bardziej niż PKB. 

Wnioski 

Celem tego artykułu była analiza zmian pozycji gospodarczej strefy euro i jej państw 
członkowskich przed i po 1999 r., mierzona wielkością PKB, PKB per capita, eksportu 
oraz otwartości gospodarki.  Otrzymane wyniki różnią się od predykcji teoretycznych 
dotyczących handlowych skutków integracji monetarnej. Po pierwsze, maleje znacze-
nie państw strefy euro w gospodarce światowej, w tym w handlu międzynarodowym. 
Po drugie, handel między krajami strefy nie rośnie tak szybko, jak między pozostały-
mi państwami świata. Po trzecie, z danych statystycznych nie widać większego wzrostu 
eksportu wewnątrz strefy euro niż wzrost zanotowany przez państwa nienależące do tej 
strefy. 

Analiza danych statystycznych nie pozwala zatem jednoznacznie potwierdzić tezy 
o  dodatnim wpływie unii monetarnej na eksport wewnątrz obszaru jej obowiązywa-
nia. Co więcej, okazuje się, że wskutek kryzysu kontakty handlowe wewnątrz strefy euro 
ucierpiały bardziej niż wymiana towarowa między pozostałymi państwami świata.

Jedną z  przyczyn takiego stanu może być spadek konkurencyjności eksportu 
z państw strefy, spowodowany umacnianiem się realnego kursu euro na początku XXI w. 
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(zob. dane www.ecb). Ważnym powodem jest też ekspansja gospodarcza krajów rozwija-
jących się, coraz częściej uczestniczących w międzynarodowych procesach produkcji za 
pośrednictwem m.in. wytwarzania półproduktów oraz outsourcingu usług. Gospodarki 
państw wysoko rozwiniętych mają duże trudności ze sprostaniem ich konkurencji. 

Nawet na tle pozostałych członków UE państwa euro wypadają gorzej, czego nie 
da się uzasadnić wymienionymi wcześniej przyczynami. Uzasadnieniem może być na-
tomiast brak narodowych polityk monetarnych, w  tym zwłaszcza polityki kursu wa-
lutowego, pozwalającej zmniejszać nierównowagi bilansów handlowych w warunkach 
ciągle jeszcze niedoskonałej mobilności czynników produkcji w UE. Wygląda na to, że 
różnorodność gospodarcza państw strefy euro nie pozwala jednolitej polityce monetar-
nej z równą skutecznością działać w kierunku stabilizacji gospodarek różnych państw 
członkowskich. 

Negatywne handlowe skutki istnienia strefy euro ujawniły się ze szczególną siłą 
w  czasie obecnego kryzysu gospodarczego. Okazało się, że poszczególne kraje strefy 
różnie sobie radzą z  załamaniem kryzysowym. W  tej sytuacji trudno jest oczekiwać, 
żeby wspólna polityka monetarna jednakowo sprzyjała rozwojowi wszystkich państw 
strefy. Do 2009 r. najlepiej radziły sobie małe, bardzo otwarte i nastawione na eksport 
gospodarki państw Beneluksu oraz Słowenia i Słowacja.

Do roku 2009 Polska, pozostająca poza strefą euro, zadziwiająco dobrze radziła so-
bie z eksportem w czasie kryzysu. W szczególności skorzystała na dewaluacji złotówki, 
czego nie mogłaby zrobić, uczestnicząc w unii monetarnej. Jednak postępujące zinte-
growanie Polski ze strefą euro może zmienić sytuację, czyniąc ujemnym saldo bilansu 
handlowych korzyści i kosztów pozostawania poza strefą. 

Przypisy

1 W tym artykule traktujemy Unię Europejską jako ugrupowanie liczące 27 państw członkowskich. Uni-
kamy w  ten sposób zmian potencjału gospodarczego i handlu spowodowanych zmianami liczby członków 
ugrupowania i  koncentrujemy uwagę na przejawach aktywności gospodarczej. Jedynie w  tabeli 1 odstępu-
jemy od tej zasady i analizujemy pozycję UE w światowym PKB, biorąc za podstawę badania liczbę państw 
członkowskich w poszczególnych latach. To nam pozwala uwypuklić zmiany potencjału gospodarczego UE 
i towarzyszące im zmiany pozycji UE w gospodarce światowej następujące w konsekwencji kolejnych akcesji. 
Aby uniknąć nieścisłości, wyraźnie wskazujemy rok, który jest przedmiotem analizy. Z kolei odmienną liczbę 
państw członkowskich podkreślamy, dodając ją do nazwy ugrupowania (np. UE-15, UE-27).

2 Pozostałe przykłady integracji walutowej dotyczą państw i terytoriów zależnych o znacznie mniejszym 
potencjale gospodarczym. W większości tworzą je państwa i terytoria rozwijające się. Liczebność tych ugrupo-
wań jest znacznie mniejsza i nie odgrywają one istotnej roli w gospodarce światowej.
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3 Niekiedy w szerszym rozumieniu do Triady zalicza się także: Kanadę, Meksyk, Australię, Nową Zelandię, 
Koreę Południową, Singapur, Hongkong oraz Tajwan.

4 Różnica między PKB strefy euro i Chin może być jeszcze mniejsza, jeśli uwzględni się fakt, że w Chinach 
dużo większa niż w strefie euro część aktywności gospodarczej, odbywa się poza obiegiem rynkowym. Zwięk-
sza ona produkt tam wytworzony, nie znajdując odzwierciedlenia w rachunkach tamtejszego PKB.

5 W tej części pracy wykorzystujemy opracowanie Czarny, Folfas, Śledziewska, Witkowski (2011), stano-
wiące podsumowanie projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu Komitetu Badań Ekonomicz-
nych NBP na projekty badawcze.

6 Piszemy o  państwach strefy euro, nawet jeśli badane wielkości dotyczą lat 1995–1999, czyli okresu, 
w którym strefa jeszcze nie istniała. To upraszcza wywód. Ponadto zdajemy sobie sprawę, że na długo przed 
powstaniem strefy jej późniejsze państwa członkowskie dokonywały dostosowań wpływających na ich aktyw-
ność gospodarczą, co również uzasadnia traktowanie ich jako wydzielonej grupy przeciwstawianej wszystkim 
innym państwom świata.

7 Do 2008 r. Niemcy były największym światowym eksporterem i dopiero wtedy zostały wyprzedzone 
przez Chiny.

8 W 2008 r. tak samo mierzona otwartość ASEAN (którego handel jest większy niż PKB nieprzerwanie od 
1997 r.) wynosiła 133,5 %, natomiast strefa euro notowała wówczas poziom otwartości równy 68 %, a cała UE 
66,3 % – szerzej zob. [Czarny, Menkes, Śledziewska, 2010], s. 56.
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Euro area and its member states on the background  
of the world economy and trade 

Summary

The Authors analyse statistical data in order to answer the question concerning de-
velopment of trade in the euro area and its member states before and after introduction 
of common currency. Has the trade of its member states during the euro area existence 
confirmed the theoreticians’ assumptions (e.g. Fraenkel and Rose’s, 1997) concerning its 
intensification after establishing monetary union?

The analysis includes the volume of the GDP export in the euro area countries and 
world economy. Also analysed are changes in economic potential and export of the euro 
area countries directly before establishing the area and during its existence. The analysis 
covers the years 1995–2009. Choosing such time range allowed including the period 
preceding establishment of the euro area in the surveys and taking into account the 
effect of the GATT Uruguay Round finished in 1995. The years 2008–2009 fall on the 
economic crisis; the data from this period allow drawing conclusion concerning the level 
of resistance of the euro area economy to a strong, negative demand shock. The data used 
in the analysis come from the UNCTAD database. 

In conclusions, the Authors stress that: firstly, the importance of the euro area coun-
tries in the world economy, including international trade, has been decreasing. Secondly, 
the trade between the countries of the area does not increase as fast as between the other 
countries in the world. Thirdly, statistical data do not confirm that the growth in export 
inside the euro area was higher than a growth in export of the countries that do not 
belong to the euro area. Therefore, the analysis on statistical data does not let confirm 
unambiguously the thesis assuming a positive impact of the monetary union on export 
within the area it is executed. Moreover, it turns out that because of the crisis, the trade 
relations within the euro area suffered to a greater extent than trade exchange between 
the other countries in the world.


