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Mianem konwergencji nominalnej określana jest ta część róŜnic inflacyjnych między 
krajem rozwijającym się a rozwiniętym, która wynika z procesu konwergencji realnej. Skala 
tego procesu jest z dwóch względów istotna z punktu widzenia krajów z derogacją. Po 
pierwsze, członkostwo w strefie euro wymaga spełnienia kryteriów z Maastricht, w tym 
kryterium inflacyjnego1 , zgodnie z którym inflacja2  w kraju kandydującym nie moŜe 
przekraczać o więcej niŜ 1,5 pkt. proc. średniej z okresu dwunastu miesięcy poprzedzających 
badanie w trzech krajach Unii Europejskiej o największej stabilności cen. Z tego względu, 
jeŜeli natęŜenie procesu konwergencji nominalnej jest duŜe, konieczność dezinflacji w celu 
spełnienia kryteriów z Maastricht moŜe spowolnić proces doganiania. 

 
Drugie niebezpieczeństwo związane z procesem konwergencji nominalnej dotyczy okresu 

po akcesji do strefy euro i związane jest z potencjalnym niedopasowaniem strukturalnym 
polityki pienięŜnej Europejskiego Banku Centralnego względem gospodarki kraju 
członkowskiego. W obliczu sztywności nominalnego kursu walutowego, systematyczne 
róŜnice inflacyjne, mogą powodować pogorszenie konkurencyjności gospodarki względem 
pozostałych krajów członkowskich. Co prawda, zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi 
proces konwergencji nominalnej dotyczy w głównej mierze sektora dóbr niepodlegających 
wymianie handlowej, a więc powinien mieć ograniczony wpływ na międzynarodową 
konkurencyjność gospodarki. Z drugiej jednak strony, usługi, w tym głównie w zakresie 
transportu, dystrybucji czy gospodarki magazynowej, stanowią jeden z elementów kosztów 
produkcji dóbr handlowych i tym samym determinują dynamikę ich cen. Co więcej, wyŜszy 
długookresowy komponent inflacji przekłada się, abstrahując od czynników natury cyklicznej, 
na niŜszą stopę realną w danym kraju członkowskim. To z kolei rodzi ryzyko tzw. 
niestabilnego boomu kredytowego (ang. boom-bust cycle) w okresie okołoakcesyjnym. 
Będące konsekwencją zwiększonej akcji kredytowej efekty popytowe przyczyniają się 
bowiem do wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce kraju doganiającego i tym samym 
pogorszenia jej cenowej konkurencyjności względem pozostałych krajów członkowskich. 

 
Celem badania było określenie, w jakim stopniu róŜnice inflacyjne obserwowane 

między krajami Europy Środkowo-Wschodniej i strefą euro w latach 1995-2009 miały 
charakter systematyczny i wynikały z procesu konwergencji realnej. Pozwoli to odpowiedzieć 
na pytanie, czy niedopasowanie strukturalne polityki pienięŜnej Europejskiego Banku 
Centralnego moŜe stanowić dla tych państw powaŜny koszt integracji walutowej. 

 
Obserwowane róŜnice inflacyjne między gospodarkami mogą wynikać z szeregu 

czynników. Obok procesu konwergencji realnej do najwaŜniejszych determinant w tym 
zakresie naleŜy przesunięcie fazowe w cyklu koniunkturalnym, róŜnice w prowadzonej 
polityce pienięŜnej, zmiany w zakresie cen regulowanych czy systemu podatkowego, róŜnice 
w importochłonności i surowcochłonności gospodarek oraz relatywne wyposaŜenie w 
czynniki produkcji. Z punktu widzenia kraju przygotowującego się do akcesji do strefy euro 
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istotny jest systematyczny komponent róŜnic inflacyjnych, oczyszczony z czynników o 
charakterze cyklicznym i przypadkowym.  

 
W literaturze stosowane są dwa podejścia do estymacji skali konwergencji 

nominalnej: (1) dla pojedynczych krajów przy zastosowaniu technik ekonometrii szeregów 
czasowych lub (2) dla grupy krajów, wykorzystując metody panelowe. Oba podejścia mają 
istotne wady w odniesieniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W przypadku tych 
gospodarek szeregi zmiennych makroekonomicznych są bowiem bardzo krótkie – w 
większości przypadków sięgają roku 1995 – zaś ze względu na konieczność analizy danych 
sektorowych dostępne są wyłącznie szeregi o częstotliwości rocznej. Ograniczenia te 
uniemoŜliwiają efektywne zastosowanie zaawansowanych technik makroekonometrycznych, 
w tym przede wszystkim analizy kointegracji, niezbędnej ze względu na długookresowy 
charakter zjawiska. W literaturze przedmiotu problem ten rozwiązywano w dwojaki sposób – 
we wcześniejszych pracach przez estymację modeli na przyrostach zmiennych, zaś w 
nowszych badaniach przez rozszerzenie analizy na grupę krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, co przy załoŜeniu ich relatywnej homogeniczności pozwala na zastosowanie 
technik panelowych.  

 
Ze względu na fakt, iŜ konwergencja nominalna jest mechanizmem długookresowym, 

pierwsze rozwiązanie moŜe powodować znaczne niedoszacowanie efektów, jako Ŝe 
uwzględniona zostanie tylko ta ich część, która zrealizuje się w ciągu jednego okresu. Co 
więcej, w przypadku skointegrowania zmiennych, nieuwzględnienie relacji długookresowej w 
równaniu moŜe takŜe skutkować obciąŜeniem oszacowań krótkookresowych. Z kolei 
estymacja modeli panelowych nie pozwala na oszacowanie wielkości efektów dla 
poszczególnych krajów, co z kolei uniemoŜliwia formułowanie wniosków dla polityki 
gospodarczej. Co więcej, ze względu na ograniczony wymiar przestrzenny (zwykle tego typu 
badania obejmują jedynie kilka krajów) grozi ono nieefektywnością i obciąŜeniem w 
przypadku zastosowania niektórych metod panelowych, których własności mają charakter 
asymptotyczny. Ze względu na istotne ograniczenia stosowanych dotychczas w literaturze 
podejść, w badaniu zaproponowano nowatorską metodę estymacji efektu Balassy-Samuelsona, 
pozwalającą na przezwycięŜenie wad standardowych technik. Polega ona na zastosowaniu w 
odniesieniu do pojedynczego kraju metod ekonometrii panelowej dzięki przestrzennej 
(sektorowej) dezagregacji danych. W metodzie tej dla poszczególnych państw Europy 
Środkowo-Wschodniej konstruowany jest panel, w którym róŜnice w poziomach cen i 
produktywności liczone są pomiędzy zagregowanym sektorem handlowym i poszczególnymi 
podsektorami niehandlowymi w kraju i w strefie euro. Metoda ta pozwala na przezwycięŜenie 
problemu krótkich szeregów o niskiej częstotliwości, a zarazem, dzięki technikom 
makroekonometrii panelowej (panelowe testy integracji i kointegracji szeregów oraz 
estymatory panelowych relacji kointegrujących), umoŜliwia oszacowanie długookresowych 
efektów dla poszczególnych gospodarek.  

 
Wyniki analizy wskazują, iŜ dywergencje inflacyjne, związane z procesem 

konwergencji nominalnej, mogą w długim okresie stanowić powaŜny koszt akcesji krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej do strefy euro. Ich skala jest bowiem porównywalna (zaś w 
przypadku Polski nawet większa) z róŜnicami inflacyjnymi, jakich doświadczyły peryferyjne 
państwa członkowskie (Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia) w pierwszym dziesięcioleciu 
funkcjonowania strefy euro. W przypadku Polski szczególnie niepokojącym jest fakt, iŜ 
charakterystyki zarówno rynku pracy, jak i produktów wzmacniają proces konwergencji 
nominalnej.  


