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Lepkość cen sprawia, że rezygnacja z płynnego kursu walutowego znajduje odzwierciedlenie w 

znacznej redukcji zmienności realnego kursu walutowego. Zwolennicy integracji monetarnej 

podkreślają korzyści, które przynosi zmiana tego rodzaju: zmniejsza się ryzyko kursowe, zwiększa się 

stabilność cen i maleje stopa procentowa. Z kolei przeciwnicy działań integracyjnych wskazują na 

niebezpieczeństwo wyeliminowania mechanizmu pozwalającego na dostosowania do wstrząsów 

finansowych i gospodarczych: ciężar dostosowania do nich zostaje przerzucony na sferę realną (tzw. 

wewnętrzna dewaluacja). 

Rozstrzygnięcie na gruncie teoretycznym, czy korzyści netto usztywnienia kursu walutowego są 

dodatnie, nie jest możliwe. Z badań teoretycznych wynika bowiem, że istotne znaczenie w tej kwestii 

ma charakter wstrząsów, które dotykają daną gospodarkę. Ocena, czy system kursu walutowego 

pełni rolę mechanizmu ułatwiającego przystosowanie się do wstrząsów gospodarczych, czy też 

mechanizmu podtrzymującego ich następstwa, wymaga zbadania natury i siły wstrząsów oraz 

przebiegu dostosowań do nich w sferze realnej. 

Celem opracowania jest zbadanie stabilizujących właściwości systemu płynnego kursu walutowego w 

Polsce w latach 1998-2013. To wymaga po pierwsze, ustalenia charakteru wstrząsów stojących za 

fluktuacjami realnego kursu walutowego, a po drugie określenia reakcji sfery realnej na wstrząsy, 

które były dominującą przyczyną wahań realnego kursu walutowego. Teoretyczne ramy analizy 

stanowi stochastyczny makroekonomiczny model gospodarki otwartej opracowany w oparciu o 

modele przedstawione przez Dornbuscha (1976) oraz Claridę i Galí’ego (1994).  

W części empirycznej wykorzystano kwartalne dane pochodzące z okresu 1998-2013 dla realnego 

PKB, realnego kursu walutowego i poziomu cen w Polsce modelowane w ramach zbioru 

bayesowskich strukturalnych modeli wektorowej autoregresji uwzględniających możliwość 

występowania krótkookresowych współzależności pomiędzy składowymi analizowanego 

wielowymiarowego procesu. Zdefiniowane w ekonomicznym modelu wstrząsy zidentyfikowano 

poprzez nałożenie restrykcji na macierz reakcji długookresowych, przy czym wyróżniono dwie główne 

podgrupy modeli: 

- modele z restrykcjami wykluczającymi wybrane zależności długookresowe, 

- modele łączące restrykcje wykluczające z restrykcjami określającymi kierunek wpływu wybranych 

wstrząsów na określone zmienne. 



W pierwszej grupie, dla pełnej identyfikacji wstrząsów, konieczne jest nałożenie dodatkowych 

restrykcji, które nie są wskazane przez model ekonomiczny. Nadmiarowe restrykcje zerowe, nawet te 

dla nieskończonego horyzontu czasowego, mogą zaburzać wnioski dotyczące krótkiego okresu, 

poprzez np. zmniejszanie znaczenia wybranego wstrząsu. By uniknąć ekonomicznie nieuzasadnionych 

restrykcji, postanowiono rozważyć grupę modeli, w której do pełnej identyfikacji egzogenicznych 

zaburzeń wykorzystano wynikające z modelu kierunki długookresowych reakcji zmiennych na 

definiowane wstrząsy. Dla nałożenia tak zdefiniowanych restrykcji identyfikujących posłużono się 

algorytmem zaproponowanym w pracy Arias, Rubio-Ramírez, Waggoner (2013). 

Dodatkowo, uwzględniono możliwość występowania wspólnej autokorelacji pomiędzy składowymi 

procesu (zob. np. Engle, Kozicki, 1993). Wyniki bayesowskiego porównywania modeli wskazują na 

empiryczną zasadność nałożenia tej dodatkowej restrykcji. Jej uwzględnienie może mieć wpływ na 

krótkookresowe reakcje zmiennych na definiowane egzogeniczne zaburzenia. 

Sformułowanie mocniejszych wniosków na temat relacji między naturą dostosowań do wstrząsów a 

elastycznością kursu walutowego wymaga rozszerzenia badań na inne gospodarki 

środkowoeuropejskie, w tym także te, które stosują system stałego kursu walutowego. Pozwoli to 

uzyskać pełniejszy obraz roli, którą system kursu walutowego może odgrywać w czekającym te kraje 

procesie integracji monetarnej z Unią Gospodarczą i Walutową. 


