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Streszczenie

Celem analizy jest oszacowanie wielko±ci efektu Baumola-Bowena oraz Balassy-
Samuelsona w gospodarce polskiej, czyli odpowied¹ na pytanie za jak¡ cz¦±¢
ró»nic w tempie wzrostu ogólnego poziomu cen w Polsce wzgl¦dem strefy euro
oraz za jak¡ cz¦±¢ aprecjacji realnego kursu zªotego wzgl¦dem euro odpowiadaj¡
ró»nice w tempie wzrostu produktywno±ci w Polsce i stre�e euro. Oszacowanie
wielko±ci obu efektów ma du»e znaczenie z punktu widzenia przyszªej akce-
sji Polski do strefy euro, jako »e pozwala na okre±lenie mo»liwych problemów
zwi¡zanych z wypeªnieniem kryteriów konwergencji nominalnej (kursowego i in-
�acyjnego) w okresie uczestnictwa w systemie ERM II.

Model zwi¡zku pomi¦dzy relatywnym poziomem cen w uj¦ciu mi¦dzysektoro-
wym (mi¦dzy sektorami gospodarki) lub mi¦dzynarodowym (mi¦dzy dwoma go-
spodarkami) a zró»nicowaniem produktywno±ci okre±lany jest w literaturze mia-
nem modelu Balassy-Samuelsona (Balassa, 1964, Samuelson, 1964). Efekt w uj¦-
ciu mi¦dzysektorowym wyst¦puje równie» pod nazw¡ efektu Baumola-Bowena
lub wewn¦trznego (w odró»nieniu do zewn¦trznego, czyli mi¦dzynarodowego)
efektu Balassy-Samuelsona. Zale»no±ci te mo»na wyprowadzi¢ w ramach modelu
maªej gospodarki otwartej o dwóch sektorach � dóbr handlowych (wymiennych,
ang. tradables) i niehandlowych (niewymiennych, ang. non-tradables). Zaªo»e-
nie o maªej gospodarce otwartej implikuje, i» zarówno cena dóbr podlegaj¡cych
handlowi mi¦dzynarodowemu, jak i stopa procentowa s¡ wyznaczane na rynkach
±wiatowych i tym samym s¡ egzogeniczne wzgl¦dem analizowanej gospodarki.
Model zakªada równie» doskonaª¡ mobilno±¢ kapitaªu zarówno mi¦dzy sekto-
rami, jak i pomi¦dzy gospodark¡ a zagranic¡ oraz mobilno±¢ siªy roboczej w
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uj¦ciu sektorowym (aczkolwiek immobilno±¢ w uj¦ciu mi¦dzynarodowym). We-
wn¦trzna mobilno±ci czynnika pracy implikuje równo±¢ pªac w sektorze dóbr
wymiennych i niewymiennych, jako »e w przypadku odchylenia od równowagi
nast¦powaªby przepªyw pracowników do sektora oferuj¡cego wy»sze pªace a» do
momentu wyrównania si¦ wynagrodze«. Efekt Baumola-Bowena wskazuje, i»
ró»nica w tempie wzrostu poziomu cen mi¦dzy sektorem niewymiennym a wy-
miennym jest proporcjonalna do ró»nicy w dynamice produktywno±ci czynnika
pracy w sektorze handlowym w stosunku do niehandlowego. Efekt Balassy-
Samuelsona wskazuje na mi¦dzynarodowe skutki (w zakresie zró»nicowania in-
�acji miedzy krajami oraz ksztaªtowania si¦ realnego kursu walutowego) efektu
Baumola-Bowena.

Ze wzgl¦du na nisk¡ (roczn¡) cz¦stotliwo±¢ danych oraz krótkie szeregi czasowe
dost¦pne dla gospodarki polskiej, koniecznym okazaªo si¦ zastosowanie tech-
nik ekonometrii panelowej. W literaturze stosowanym rozwi¡zaniem problemu
maªej próby jest rozszerzenie analizy na grup¦ relatywnie homogenicznych go-
spodarek. Celem badania byªa jednak estymacja efektów wyª¡cznie dla gospo-
darki polskiej, w zwi¡zku z czym dla uzyskania przestrzennego wymiaru analizy
zastosowano dezagregacj¦ sektorow¡. Oznacza to, i» do analizy u»yto ró»nic
w dynamice poziomu cen, produktywno±ci i pªac mi¦dzy sektorem handlowym
(przetwórstwo) i podsektorami niehandlowymi (zaopatrywanie w wod¦, gaz i
elektryczno±¢, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, hotele i restauracje,
transport, po±rednictwo �nansowe, obsªuga nieruchomo±ci, edukacja, zdrowie,
usªugi nierynkowe), co stanowi warto±¢ dodan¡ analizy w stosunku do wcze±niej-
szych bada«. W przypadku analizy wpªywu ró»nic w relatywnej produktywno±ci
pomi¦dzy krajami na ksztaªtowanie si¦ realnego kursu walutowego wymiar prze-
strzenny stanowi dwana±cie krajów czªonkowskich strefy euro. Analiza zostaªa
przeprowadzona zarówno dla ró»nic w dynamikach (efekty krótkookresowe), jak
i w poziomach (efekty dªugookresowe) zmiennych. Do oszacowania efektów dªu-
gookresowych zastosowano koncepcj¦ kointegracji panelowej.
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