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Przedmiotem badania w niniejszej pracy s¡ procesy dostosowawcze, jakie zachodz¡ w pa«stwach unii
walutowej w nast¦pstwie wstrz¡sów asymetrycznych. Analiza empiryczna dotyczy dwunastu pa«stw,
które jako pierwsze przyj¦ªy euro oraz Polski i Sªowacji i ma na celu charakterystyk¦ funkcjonowa-
nia kanaªu konkurencyjno±ci i mechanizmu realnej stopy procentowej, jak równie» identy�kacj¦ ró»nic
w przebiegu tego procesu dla poszczególnych pa«stw. Zaproponowany model uwzgl¦dnia zró»nico-
wanie sytuacji gospodarczej pa«stw nale»¡cych do unii walutowej zarówno ze wzgl¦du na wstrz¡sy
asymetryczne, jak i na strukturaln¡ heterogeniczno±¢ zwi¡zan¡ z parametrami charakteryzuj¡cymi
poszczególne regiony. Dzi¦ki temu mo»liwe byªo dodatkowe wykorzystanie tego narz¦dzia do analizy
skutków reformy instytucjonalnej w Europejskim Banku Centralnym, polegaj¡cej na wprowadzeniu
rotacyjnego systemu gªosowania w Radzie Prezesów EBC.

Gªównym celem rozprawy jest empiryczna wery�kacja efektywno±ci mechanizmów dostosowawczych,
jakie funkcjonowaªy w latach 1999-2009 po wyst¡pieniu wstrz¡sów asymetrycznych w pa«stwach strefy
euro (w szczególno±ci: kanaªu konkurencyjno±ci i efektu realnej stopy procentowej), omówienie deter-
minant tej efektywno±ci oraz sformuªowanie na tej podstawie wniosków dla procesu integracji Polski
ze stref¡ euro. Szczególn¡ uwag¦ po±wi¦cono przy tym zró»nicowaniu analizowanych pa«stw i wpªy-
wowi poszczególnych jego wymiarów na przebieg procesu dostosowawczego.

Realizacji gªównego celu podporz¡dkowane s¡ cele cz¡stkowe, do których nale»y wery�kacja nast¦pu-
j¡cych hipotez badawczych:

1. Kanaª konkurencyjno±ci mo»e by¢ efektywnym mechanizmem stabilizacji gospodarek
strefy euro w ±rednim okresie. Zale»y to jednak od wyst¦powania w danej gospodarce okre-
±lonego zestawu cech, zwi¡zanych z instytucjonalnymi aspektami funkcjonowania unii walutowej
i behawioralnymi charakterystykami podmiotów gospodarczych w poszczególnych jej pa«stwach.

2. W latach 1999-2009 pa«stwa strefy euro wykazywaªy znacz¡c¡ heterogeniczno±¢ pod wzgl¦-
dem cech, które decyduj¡ o pªynnym przebiegu procesu dostosowawczego po wstrz¡sie asyme-
trycznym.

3. Wa»nym elementem determinuj¡cym efektywno±¢ kanaªu konkurencyjno±ci i skal¦ negatywnych
skutków procykliczno±ci realnej stopy procentowej jest mechanizm formowania oczekiwa«
w gospodarce. W szczególno±ci, racjonalne oczekiwania istotnie wzmacniaj¡ oddziaªywanie
kanaªu konkurencyjno±ci oraz ªagodz¡ efekty procykliczno±ci krajowych realnych stóp procento-
wych.
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4. Nowokeynesowski model DSGE z reguª¡ Taylora jako narz¦dziem opisu polityki pieni¦»-
nej cechuje si¦ zmiennymi w czasie parametrami, je»eli uwzgl¦dni si¦ w nim skutki reformy
systemu gªosowania w Radzie Prezesów EBC (wprowadzenie systemu rotacyjnego) i jedno-
cze±nie skªonno±¢ poszczególnych prezesów do kierowania si¦ przy decyzjach sytuacj¡ gospodarcz¡
kraju pochodzenia. W takiej sytuacji rozwi¡zanie modelu nie jest mo»liwe przy u»yciu standar-
dowych metod, jednak mo»na wyprowadzi¢ wzór na analityczne rozwi¡zanie przy zaªo»eniu
(odpowiadaj¡cym rzeczywisto±ci) o sko«czonym, z góry znanym cyklu rotacji.

W analizie empirycznej i symulacyjnej posªu»ono si¦ nowokeynesowskim dynamicznym stochastycz-
nym modelem równowagi ogólnej (DSGE). Wykorzystanie modeli tej klasy jest obecnie powszechne
zarówno w praktyce banków centralnych i instytucji rz¡dowych, jak równie» w badaniach makroeko-
nomicznych (w szczególno±ci dotycz¡cych polityki pieni¦»nej). Model skªada si¦ z dwóch regionów
(wybrany kraj oraz reszta unii walutowej), a w ka»dym z nich wyró»niono dwa sektory: prowadz¡cy
i nieprowadz¡cy wymiany mi¦dzynarodowej. W specy�kacji modelu uwzgl¦dniono szereg sztywno-
±ci nominalnych (mechanizm Calvo w procesach cenotwórczych w obu sektorach oraz w negocjacjach
pªacowych), jak i realnych (nawyki konsumpcyjne, indeksacja). Do estymacji parametrów modelu
posªu»yªa metoda najwi¦kszej wiarygodno±ci z peªn¡ informacj¡ (FIML) oraz uogólniona metoda mo-
mentów (GMM), która pomogªa znale¹¢ wiarygodne warto±ci startowe dla FIML. Model rozwi¡zano
przy pomocy metod: Kleina (dla homogenicznych zbiorów informacyjnych), Christiano (dla hetero-
genicznych zbiorów informacyjnych) oraz zaproponowanego w tej pracy uogólnienia metody Kleina
na przypadek zmiennych parametrów.

Wery�kacji pierwszej ze stawianych hipotez sªu»yªa analiza wypeªnienia warunków Blancharda-Kahna
przez model unii walutowej z kanaªem konkurencyjno±ci , jak równie» analiza wra»liwo±ci jej wyników
na specy�kacj¦ oczekiwa« i warto±ci parametrów. Krytyka Waltersa nie prowadzi do niestabilno±ci
modelu, o ile sprz¦»enia zwi¡zane z kanaªem konkurencyjno±ci s¡ wystarczaj¡co silne (tzn. rynki s¡
elastyczne, a poziom produkcji � wra»liwy na zmiany cen wzgl¦dnych), a komponenty autoregresyjne
w krzywych Phillipsa i równaniu Eulera odgrywaj¡ wystarczaj¡co maª¡ rol¦.

Wyniki estymacji zdecydowanie przemawiaj¡ za prawdziwo±ci¡ drugiej z hipotez: pa«stwa strefy euro
w okresie próby cechowaªy si¦ znacz¡c¡ heterogeniczno±ci¡. W Niemczech, Holandii i Finlandii gªówne
sprz¦»enia skªadaj¡ce si¦ na kanaª konkurencyjno±ci znalazªy empiryczne potwierdzenie. Z drugiej
strony, w Hiszpanii i we Wªoszech mo»na odnotowa¢ nisk¡ wra»liwo±¢ na realn¡ aprecjacj¦, przy jed-
noczesnej umiarkowanej elastyczno±ci rynków produktów eksportowych i wy»szej elastyczno±ci rynków
pracy. Trudno o jednoznacznie pozytywn¡ b¡d¹ negatywn¡ ocen¦ funkcjonowania rynkowych kanaªów
dostosowa« w Belgii, Luksemburgu, Irlandii i Francji. Przeprowadzona w rozdziale 3 analiza wra»-
liwo±ci pokazuje jednocze±nie, »e proces dostosowawczy po wstrz¡sach asymetrycznych to zjawisko
wielowymiarowe i wymyka si¦ ono uproszczonym, syntetycznym opisom. W szczególno±ci, elastycz-
no±¢ rynków stanowi tylko jeden z czynników warunkuj¡cych efektywno±¢ kanaªu konkurencyjno±ci
i w zró»nicowany sposób wpªywa na przebieg dostosowa« dla rynku produktów eksportowych, produk-
tów niepodlegaj¡cych wymianie handlowej i rynku pracy.

Wa»n¡ determinant¡ szybko±ci procesów dostosowawczych jest mechanizm formowania oczekiwa«. Wy-
niki analizy symulacyjnej pozwoliªy na pozytywn¡ wery�kacj¦ trzeciej z wymienionych we wst¦pie hipo-
tez. W zdecydowanej wi¦kszo±ci rozwa»anych przypadków najni»sz¡ wariancj¦ kluczowych zmiennych
makroekonomicznych otrzymujemy przy zaªo»eniu o racjonalnych oczekiwaniach. Dzieje si¦ tak za-
równo ze wzgl¦du na stosunkowo najsªabsze powi¡zanie bie»¡cej i oczekiwanej stopy in�acji (a przez to
stosunkowo najmniejsz¡ procykliczno±¢ realnych stóp procentowych ex ante), jak równie» wczesne
uwzgl¦dnienie przez podmioty gospodarcze efektów boomu i utraty konkurencyjno±ci (a przez to sil-
niejsze oddziaªywanie kanaªu konkurencyjno±ci na pocz¡tkowym etapie dostosowa«). Wa»n¡ rol¦ ocze-
kiwa« w funkcjonowaniu kanaªu konkurencyjno±ci potwierdzaj¡ równie» symulacje przy u»yciu metody
Christiano, pozwalaj¡ce na uwzgl¦dnienie zró»nicowanych zbiorów informacyjnych ró»nych grup pod-
miotów. Przy silnej korelacji wstrz¡sów mi¦dzy krajami oraz ich silnej uporczywo±ci, formowanie
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oczekiwa« gªównie na podstawie danych krajowych mo»e prowadzi¢ do wzrostu zmienno±ci konsump-
cji oraz produkcji w sektorze dóbr niepodlegaj¡cych wymianie mi¦dzynarodowej. Ryzyko to dotyczy
w szczególno±ci maªych gospodarek, gdzie kanaª konkurencyjno±ci speªnia wa»niejsz¡ rol¦ w stabilizo-
waniu waha« spowodowanych wstrz¡sami asymetrycznymi.

Wyprowadzenie w rozdziale 4 rozwi¡zania modelu przy zmiennych parametrach pozwoliªo pozytywnie
zwery�kowa¢ czwart¡ z wymienionych hipotez. Opis metody ilustruj¡ dodatkowo wyniki symula-
cji przeprowadzonych przy jej u»yciu. Wpisuj¡ si¦ one w dotychczasow¡ literatur¦, potwierdzaj¡c,
»e w wi¦kszo±ci przypadków poszczególnym czªonkom Rady Prezesów EBC najbardziej opªaca si¦
kierowa¢ interesem strefy euro jako caªo±ci.

Niniejsza rozprawa zawiera wkªad wªasny autora uzupeªniaj¡cy istniej¡c¡ literatur¦ w kilku obszarach.
Po pierwsze, zawiera kompleksow¡, ª¡czn¡ analiz¦ kanaªu konkurencyjno±ci i efektu realnej stopy pro-
centowej, przeprowadzon¡ metodami ekonometrycznymi przy uwzgl¦dnieniu racjonalnych oczekiwa«.
Wedªug najlepszej wiedzy autora, w polskiej literaturze nie byªo jak dot¡d bada« ekonometrycznych
dotycz¡cych funkcjonowania obu mechanizmów dostosowawczych w poszczególnych pa«stwach strefy
euro, za± w literaturze obcoj¦zycznej badania takie dotyczyªy przewa»nie jednego lub w¡skiej grupy
pa«stw i bazowaªy na próbach nie obejmuj¡cych lat kryzysu gospodarczego 2008-2009.

Po drugie, dotychczasowe badania ekonometryczne dotycz¡ce estymacji parametrów krzywych IS i Phil-
lipsa metodami GMM i FIML zwykle skoncentrowane byªy na przypadku gospodarki zamkni¦tej.
W niniejszej pracy równania te stanowiªy elementy modelu gospodarki otwartej uczestnicz¡cej w unii
walutowej. Zaproponowano równie» wykorzystanie wyników estymacji GMM jako warto±ci starto-
wych dla algorytmu maksymalizuj¡cego funkcj¦ wiarygodno±ci dla estymatora FIML. W taki sposób
mo»na byªoby równie» inicjalizowa¢ algorytm Metropolisa-Hastingsa przy estymacji metodami bay-
esowskimi. Mimo znanych w literaturze wad estymatora GMM, taki wybór wydaje si¦ lepiej umo-
tywowany ni» wskazanie warto±ci startowych ad hoc. Przy du»ej liczbie pa«stw poddanych analizie
trudne byªoby równie» wyznaczenie warto±ci startowych na podstawie porównywalnych wyników do-
tychczasowych bada«.

Po trzecie, omówiony tu zostaª wpªyw mechanizmu formowania oczekiwa« na przebieg procesu dostoso-
wawczego po wstrz¡sie asymetrycznym. Wedªug wiedzy autora, dotychczasowa literatura nie zawieraªa
sformalizowanej dyskusji na temat wpªywu racjonalnych oczekiwa« na funkcjonowanie kanaªu konku-
rencyjno±ci, a analizy zwi¡zane z procykliczno±ci¡ realnych stóp procentowych miaªy gªównie charakter
opisowy. W pracy po raz pierwszy wykorzystano równie» metod¦ rozwi¡zania modelu DSGE autorstwa
Christiano do modelowania zró»nicowanych zbiorów informacyjnych w poszczególnych pa«stwach unii
walutowej. Wniosek, »e racjonalne oczekiwania peªni¡ wa»n¡ rol¦ wspomagaj¡c¡ kanaª konkurencyjno-
±ci, dodatkowo podkre±la wag¦ skutecznej kampanii informacyjnej w procesie integracji Polski i innych
pa«stw ze stref¡ euro.

Po czwarte, w pracy zaproponowano rozwini¦cie dost¦pnych technik analitycznych pracy z modelami
DSGE. Polega ono na uogólnieniu metody analitycznego rozwi¡zania dynamicznego modelu linio-
wego z racjonalnymi oczekiwaniami na przypadek modelu o nielosowych, zmiennych w czasie para-
metrach. Wykorzystano przy tym zaªo»enie, »e zmienno±¢ parametrów ma charakter sko«czonego
cyklu, za± rozwi¡zanie zostaªo pokazane na przykªadzie specy�kacji VAR dla zaburze« losowych mo-
delu. Przedstawiona metoda pozwala m.in. na modelowanie schematu rotacyjnego w Radzie Prezesów
EBC w przypadku, gdy w analizie miaªaby zosta¢ uwzgl¦dniona nadmierna skªonno±¢ czªonków Rady
do kierowania si¦ interesem kraju swojego pochodzenia (albo przynajmniej przekonanie podmiotów go-
spodarczych o takiej skªonno±ci). W ogólnym przypadku metod¦ mo»na jednak stosowa¢ w modelach
DSGE zawsze, gdy zmienno±¢ parametrów jest nielosowa, z góry znana i zamyka si¦ w sko«czonym cy-
klu (np. ze wzgl¦du na sezonowo±¢). Przedstawione rozwi¡zanie analityczne ma du»¡ przewag¦ nad jego
ewentualn¡ implementacj¡ numeryczn¡ pod wzgl¦dem czasochªonno±ci oblicze«.

Zastosowany nowokeynesowski model DSGE okazaª si¦ skutecznym narz¦dziem modelowania mechani-
zmu realnej stopy procentowej i kanaªu konkurencyjno±ci. Nie oznacza to jednak, »e udaªo si¦ w peªni
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odzwierciedli¢ opisywane zjawiska. Po pierwsze, w modelu sztywno±ci cen maj¡ charakter symetryczny,
tzn. ograniczaj¡ w jednakowym stopniu wzrost cen przy rosn¡cym realnym koszcie kra«cowym i spa-
dek cen przy spadaj¡cym realnym koszcie kra«cowym. Aby mo»liwe byªo wprowadzenie do modelu
asymetrii, konieczna jest endogenizacja parametru Calvo, co � ze wzgl¦du na brak standardowych roz-
wi¡za« w literaturze � wymagaªoby silnego uzasadnienia i znacz¡cej rozbudowy aparatu technicznego.
Po drugie, w modelu brakuje mechanizmów, które korygowaªyby przyrost pasywów zagranicznych netto
przy dªugotrwaªych wstrz¡sach, co ka»e traktowa¢ przedstawion¡ w rozdziale 5 symulacj¦ spadku stóp
procentowych w Polsce i na Sªowacji co najwy»ej jako ±redniookresowy scenariusz ilustracyjny. Po trze-

cie nale»y pami¦ta¢, »e wybór klasy modelu skutkuje interpretacj¡ zmiennych jako logarytmicznych
odchyle« od niestochastycznych warto±ci dªugookresowych. Odchylenia te s¡ zmiennymi nieobserwo-
walnymi, przez co zastosowane w procesie estymacji miary produkcji w obu sektorach i konsumpcji
trzeba traktowa¢ jako aproksymanty.

Praca otwiera kilka mo»liwo±ci uogólnie« i dalszych, pogª¦bionych bada«. W zakresie estymacji para-
metrów, po»¡danym kierunkiem prac wydaje si¦ zastosowanie metod bayesowskich. Utrzymanie per-
spektywy porównawczej wymagaªoby wówczas zastosowania jednakowych rozkªadów a priori dla dwu-
nastu pa«stw strefy euro oraz strefy euro, Polski i Sªowacji. Kalibracja parametrów zostaªaby zast¡-
piona przez wybór informacyjnego rozkªadu a priori. Naturalnym skutkiem zastosowania podej±cia
bayesowskiego byªaby konstrukcja przedziaªów ufno±ci dla funkcji odpowiedzi na impuls przez losowa-
nie parametrów z rozkªadu a posteriori, jak równie» testowanie ¹ródeª heterogeniczno±ci przy pomocy
czynnika Bayesa.

Interesuj¡ce byªoby rozszerzenie specy�kacji modelu w kilku kierunkach. Cztery najwa»niejsze, zda-
niem autora, obejmuj¡ (i) wprowadzenie do modelu inwestycji i kapitaªu rzeczowego, (ii) uzupeªnienie
modelu o rynek �nansowy, (iii) rozbudowa procesu produkcji o wsad importowy i � potencjalnie �
dalsze czynniki produkcji oraz (iv) modelowanie z uwzgl¦dnieniem narz¦dzi polityki �skalnej na pozio-
mie poszczególnych pa«stw. Pierwszy i drugi z zaproponowanych kierunków mogªyby pogª¦bi¢ analiz¦
procykliczno±ci realnych stóp procentowych, podczas gdy trzeci � kanaªu konkurencyjno±ci. Czwarte
rozszerzenie nawi¡zywaªoby do nurtu literatury dotycz¡cej optymalnego ukªadu polityki pieni¦»nej i �-
skalnej w unii walutowej. Dodatkowym kierunkiem uzupeªnie« byªoby modelowanie unii walutowej
jako gospodarki otwartej, czyli uwzgl¦dnienie w analizie dalszych obszarów geogra�cznych (np. Sta-
nów Zjednoczonych). Zasygnalizowane mody�kacje struktury modelu mogªyby pozwoli¢ na ogólniejsz¡
prezentacj¦ skutków spadku stóp procentowych. Wymagaªyby one jednak rozwa»enia dodatkowych
sprz¦»e« i � prawdopodobnie � wyj±cia poza model nowokeynesowski w kierunku modeli wzrostu go-
spodarczego.

Zaproponowana metoda rozwi¡zania modelu o zmiennych parametrach dotyczy modelu log-linearyzowanego,
w którym narz¦dziem opisu polityki pieni¦»nej jest reguªa Taylora z wygªadzaniem. Naturalnym kie-
runkiem uogólnienia wydaje si¦ w tej sytuacji rozszerzenie metody na przypadek przybli»enia liniowo-
kwadratowego i polityki optymalnej. Dodatkowym, interesuj¡cym w¡tkiem byªyby wówczas interakcje
optymalnej polityki pieni¦»nej w systemie rotacyjnym EBC z optymaln¡ polityk¡ �skaln¡ na poziomie
krajowym. Po»¡danym kierunkiem bada« wydaje si¦ równie» uwzgl¦dnienie w preferencjach czªonków
Rady Prezesów nie tylko cyklicznego, lecz równie» strukturalnego niedopasowania polityki pieni¦»nej
(np. ze wzgl¦du na wy»sze naturalne stopy procentowe w ich krajach pochodzenia), co prawdopodobnie
przyczyniªoby si¦ do silniejszego wzrostu wariancji zmiennych w systemie rotacyjnym ni» oszacowany
w niniejszej pracy.

Dalsze badania kanaªu konkurencyjno±ci b¦d¡ wa»ne zarówno z punktu widzenia jak najlepszego przy-
gotowania Polski do integracji ze stref¡ euro, jak równie» ze wzgl¦du na analityczne potrzeby na pozio-
mie Unii Europejskiej zwi¡zane z wdro»eniem i przyszª¡ ewolucj¡ procedury nadmiernej nierównowagi.
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