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a rt y k u ły
pomiar oczekiwań inflacyjnych
w strefie euro
EBC przywiązuje duże znaczenie do pomiaru oczekiwań inflacyjnych sektora prywatnego w strefie euro. EBC porównuje te pomiary z własną oceną średnio– i krótkoterminowych perspektyw inflacji. Ponadto miary długookresowych oczekiwań inflacyjnych stanowią wskazówkę co do ogólnej wiarygodności EBC w oczach respondentów sondaży i uczestników rynku finansowego, jeśli
chodzi o realizację celu utrzymania stabilności cen.
Niniejszy artykuł zawiera przegląd miar oczekiwań inflacyjnych w strefie euro w horyzoncie
powyżej jednego roku. Jedną z miar są badania ankietowe, w których respondenci są pytani
bezpośrednio o oczekiwaną wysokość inflacji. Wyniki tych badań można więc interpretować
jako bezpośrednie miary oczekiwań inflacyjnych. Oczekiwania inflacyjne w różnych perspektywach czasowych można również określić na podstawie instrumentów rynku finansowego.
Takie miary mogą jednak być zniekształcone ze względu na uwzględnione w nich premie (np.
premia za ryzyko inflacyjne), które nie poddają się obserwacjom, przez co utrudniają ich interpretację i analizę.
Mocne i słabe strony różnych wskaźników przemawiają za stosowaniem szerokiego zestawu
miar analitycznych i regularnym porównywaniem informacji z różnych źródeł. Dostępne dane
empiryczne wskazują, że mimo szeregu wstrząsów cenowych zagrażających wzrostem inflacji
oraz aktualnego odchylenia krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych od jej faktycznego
poziomu, długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają stabilnie zakotwiczone, co świadczy o wysokiej wiarygodności polityki pieniężnej w zakresie utrzymania stabilności cen
w średnim i długim okresie.

1 wprowadzenie
Stabilizacja oczekiwań inflacyjnych sektora
prywatnego jest warunkiem koniecznym, by
polityka pieniężna mogła skutecznie realizować
cel utrzymania stabilności cen. Biorąc pod
uwagę znaczne koszty, jakie wiążą się z inflacją
(i deflacją), realizacja tego celu przyczynia się
do wzrostu dobrobytu gospodarczego i potencjału wzrostowego gospodarki . Tak więc analiza i ocena oczekiwań inflacyjnych sektora
prywatnego strefy euro ma podstawowe znaczenie dla EBC. Ponadto na ich podstawie EBC
weryfikuje własne oceny perspektyw inflacji.
Niniejszy artykuł zawiera przegląd dostępnych
miar oczekiwań inflacyjnych w strefie euro
w horyzoncie powyżej jednego roku i analizuje
kluczowe czynniki, które należy uwzględnić
przy interpretacji tych wskaźników. Artykuł
przedstawia szeroki zakres czynników, które
w istotny sposób wpływają na interpretację po

szczególnych miar oczekiwań inflacyjnych:
źródła oczekiwań cenowych (sondaże i rynki
finansowe), podmioty uczestniczące w formułowaniu oczekiwań (gospodarstwa domowe,
zawodowi progności i uczestnicy rynków finansowych) oraz różne horyzonty czasowe takich oczekiwań. W tabeli poniżej podsumowano dostępne miary oczekiwań inflacyjnych
pod kątem różnic i podobieństw pod względem
podmiotów, częstotliwości i horyzontu czasowego prognoz.
W części 2 opisano miary oczekiwań inflacyjnych oparte na sondażach, zaś w części 3 –
miary oparte na rynkach finansowych. W części 4 przedstawiono wady i zalety tych dwóch
zestawów wskaźników oraz podkreślono potrzebę wzajemnej weryfikacji płynących z nich
wniosków.

Więcej informacji na temat roli polityki pieniężnej i korzyści
płynących ze stabilności cen można znaleźć w publikacji EBC
pt. The Monetary Policy of the EBC, 2004.
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Zestawienie dostępnych miar oczekiwań inflacyjnych w strefie euro na ponad 12 miesięcy naprzód
Źródło

Respondenci

Częstotliwość

Horyzont

Komisja Europejska − badanie
konsumentów

konsumenci

miesięczna

12 miesięcy naprzód

EBC − Survey of Professional

ośrodki prognostyczne

kwartalna

–bieżący i przyszły rok kalendarzowy
–(oraz ruchomy horyzont
–rok i dwa lata naprzód)
–5 lat naprzód

Consensus Economics

ośrodki prognostyczne

miesięczna
półroczna

–bieżący i przyszły rok kalendarzowy
–6 do 10 lat naprzód

Euro Zone Barometer

ośrodki prognostyczne

miesięczna
kwartalna

–bieżący i przyszły rok kalendarzowy
–4 lata naprzód

Miary oparte na sondażach

Miary pochodzące z rynków finansowych
Progowe stopy inflacji

uczestnicy rynków finansowych

śróddzienna

obecnie, od 2 do około 30
lat naprzód

Stopy swapów inflacyjnych

uczestnicy rynków finansowych

śróddzienna

2 do 30 lat naprzód

2 miary oczekiwań inflacyjnych oparte
na sondażach
W strefie euro prowadzonych jest kilka sondaży
oczekiwań inflacyjnych sektora prywatnego. Można
je podzielić na dwie kategorie: krótkoterminowe
(czyli w perspektywie 1-2 lat) oraz długoterminowe.
Oczekiwania inflacyjne sektora prywatnego w horyzoncie do dwóch lat są istotne z punktu widzenia
polityki pieniężnej, pozwalają bowiem przewidzieć
możliwe reakcje podmiotów na różnego rodzaju
szoki cenowe, jak również wskazują na to, jak sektor
prywatny postrzega charakter tych szoków. Na ich
podstawie można np. określić prawdopodobieństwo
wystąpienia efektów drugiej rundy w następstwie
gwałtownych podwyżek cen ropy naftowej. Przy
dłuższym horyzoncie oczekiwania inflacyjne powinny być mniej podatne na krótkookresowe szoki,
a w większym stopniu odzwierciedlać poziom wiarygodności EBC w oczach uczestników życia gospodarczego i przekonanie o jego determinacji w zapewnianiu stabilności cen w strefie euro.
BadaniE ankietowe oczekiwań inflacyjnych
konsumentów PROWADZONE PRZEZ komisjĘ
europejskĄ
Od 1985 r. co miesiąc Komisja Europejska przedstawia wyniki badania oczekiwań konsumentów
co do trendu wzrostu cen artykułów i usług kon-
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sumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy,
uzyskane na podstawie badań ankietowych blisko
20.000 konsumentów ze strefy euro. Badania te
prowadzi się na szczeblu krajowym, a wyniki dla
całej strefy euro powstają poprzez zagregowanie
danych krajowych. Zadaniem konsumentów nie
jest dokładne oszacowanie przewidywanej przez
nich inflacji, a jedynie wskazanie, czy ich zdaniem inflacja wzrośnie, spadnie czy pozostanie
niezmieniona. Wskaźnik oczekiwanej inflacji
ma więc charakter jakościowy, czyli dostarcza jedynie informacji o oczekiwanym kierunku i tempie zmian cen (tj. oczekiwaniach inflacyjnych)
w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wyniki sondażu są zazwyczaj sumowane metodą statystyki
bilansowej, wskazującej różnicę pomiędzy od	 Konkretnie respondenci prowadzonego przez Komisję
Europejską badania konsumentów odpowiadają na następujące
pytanie (to samo we wszystkich krajach): „W porównaniu
z dzisiejszą sytuacją, czy sądzi Pan/Pani, że w następnych 12
miesiącach:
– ceny będą rosły szybciej;
– ceny będą rosły w tym samym tempie;
– ceny będą rosły wolniej;
– ceny pozostaną mniej więcej takie same;
– ceny nieco spadną”.
Zob. też http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm.
	 Na podstawie jakościowych odpowiedzi z sondażu Komisji Europejskiej możliwe jest również wyprowadzenie liczbowej miary oczekiwań inflacyjnych. Zob. Forsells, M., Kenny, G., Survey Expectations, Rationality and the Dynamics of Euro Area
Inflation, „Journal of Business Cycle Measurement and Analysis”, t. 1, nr 1 2004, str. 13-41.
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setkiem konsumentów przekonanych, że ceny artykułów i usług konsumpcyjnych wzrosną, a odsetkiem konsumentów stwierdzających, że
spadną lub pozostaną niezmienione.
Przed wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego w styczniu 2002 r. istniał ścisły związek pomiędzy jakościowym wskaźnikiem oczekiwań inflacyjnych konsumentów zestawianym
przez Komisję Europejską a faktycznym przebiegiem inflacji, o współczynniku korelacji bliskim 1 (zob. wykres 1). Analiza wzajemnej korelacji pomiędzy oboma szeregami pokazuje,
że oczekiwania inflacyjne konsumentów są zazwyczaj silniej skorelowane z przebiegiem inflacji w niedawnej przeszłości, w momencie
przeprowadzenia badania ankietowego oraz do
siedmiu miesięcy naprzód niż z poziomem inflacji za rok, na którym się koncentrują. Może
to oznaczać, że wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów dostarcza informacji dotyczącej horyzontu krótszego niż 12 miesięcy, do
których odnosi się zapytanie w sondażu, oraz
że przebieg inflacji w momencie badania
i w niedalekiej przeszłości ma silny wpływ na
oczekiwania konsumentów.
Po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego
ta ścisła zależność pomiędzy oczekiwaniami
konsumentów a faktyczną inflacją załamała się,
Wykres 1 Oczekiwania inflacyjne konsumentów a faktyczna stopa HICP
Oczekiwania inflacyjne konsumentów na rok naprzód
(skala po lewej stronie, statystyka bilansowa)
Faktyczna bieżąca inflacja HICP w tym samym okresie
(skala po prawej stronie)
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a współczynnik korelacji obu szeregów obniżył
się (2002 r. wynosił około 0,4). Wydaje się więc,
że postrzegany przez konsumentów wzrost inflacji w przeszłości związany z wprowadzeniem
euro zniekształcił – przynajmniej na pewien
czas – ich oczekiwania co do przyszłej inflacji
(zob. ramka pt. „Consumers’ inflation perceptions: still at odds with official statistics?”
w Biuletynie Miesięcznym z kwietnia 2005 r.).

Pomiar oczekiwań
inflacyjnych w strefie
euro

badanie ankietowe ośrodków
prognostycznych PROWADZONE PRZEZ EBC
Od początku 1999 r. co kwartał EBC prowadzi
badania ankietowe ośrodków prognostycznych
(Survey of Professional Forecasters – SPF).
W badaniu tym gromadzone są informacje na
temat prognoz inflacji HICP dla strefy euro
w perspektywie najbliższego roku, trzech lat
i pięciu lat, a także prognozy kilku innych istotnych zmiennych (głównie wzrostu realnego
PKB oraz stopy bezrobocia) . W skład panelu
respondentów wchodzi 70 ośrodków prognostycznych z obszaru Unii Europejskiej. Wymaga się, by respondenci posiadali kwalifikacje niezbędne dla opracowania prognoz makroekonomicznych dotyczących strefy euro.
Około 60% uczestników panelu stanowią respondenci z sektora finansowego (głównie
banki), natomiast na pozostałe 40% składają się
niefinansowe instytuty badawcze, organizacje
pracodawców i organizacje pracowników.
Przez cały okres od wprowadzenia sondaży SPF
w 1999 r. prognozy inflacji były niedoszacowywane przez ankietowanych prognostów o średnio
0,5 punktu procentowego, zarówno w horyzoncie
rocznym, jak i dwuletnim. Średni błąd sondaży
SPF wydaje się silnie skorelowany z serią poważnych nieprzewidzianych szoków cenowych zmierzających zasadniczo w kierunku wzrostu inflacji
HICP w latach 1999-2006 (np. podwyżki cen
ropy w 2000 r. oraz w latach 2004-2006; wzrost
cen żywności nieprzetworzonej związany z przypadkami BSE i pryszczycy w 2001 r. czy podwyżki cen kontrolowanych i podatków na wyroby tytoniowe ogłoszone w końcu 2004 r.).
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Źródła: Eurostat i Komisja Europejska.

	 Zob. Garcia, J. A., An introduction to the EBC’s Survey of Professional Forecasters, EBC Occasional Paper nr 8, wrzesień 2003.
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Pomimo pewnego zaniżenia szacunków inflacji,
w porównaniu z innymi dostępnymi sondażami
i wskaźnikami prognozy oczekiwań inflacyjnych
SPF są dość trafne. Standardowe wskaźniki statystyczne trafności prognoz, np. pierwiastek błędu
średniokwadratowego, wskazują, że prognozy SPF
są trafniejsze niż prognozy wg metody naiwnej
oparte wyłącznie na danych historycznych, a także
dostarczają więcej informacji o przyszłych stopach inflacji niż wynika z samego poziomu inflacji w ostatnim okresie. Od 1999 r. prognozy SPF
były również nieco trafniejsze niż miara oczekiwań inflacyjnych konsumentów obliczana na podstawie odpowiedzi z badań ankietowych Komisji
Europejskiej opisanych powyżej. Potwierdza to
tezę, że zawodowi progności dysponują specjalistyczną wiedzą, która pozwala im formułować
trafniejsze szacunki przyszłej inflacji.
Progności SPF formułują również długookresowe
oczekiwania inflacyjne (w horyzoncie pięciu lat).
Dane z ostatniego badania przeprowadzonego
w kwietniu 2006 r. pokazały, że średnie długoterminowe oczekiwania inflacyjne utrzymują się na
niezmienionym poziomie 1,9% od 18 kwartałów.
Pod niezmienioną od początków 2002 r. średnią
kryją się jednak kolejne korekty poszczególnych
prognostów, które wzajemnie się znoszą. Wielu respondentów na bieżąco weryfikuje swoje szacunki
długookresowych oczekiwań inflacyjnych. Analiza poszczególnych odpowiedzi wskazuje, że
średnio w okresie od 2002 r. do pierwszej połowy
2006 r. około połowa wszystkich uczestników badania zmieniła swoje długoterminowe oczekiwania inflacyjne w stosunku do poprzedniego roku.
Badanie SPF dostarcza danych o rozkładzie prawdopodobieństwa oczekiwanej inflacji zarówno
w horyzoncie krótkookresowym, jak i długookresowym. Ten rodzaj informacji jest szczególnie przydatny przy ocenie prawdopodobieństwa formułowanych przez sektor prywatny uśrednionych prognoz inflacji w różnych horyzontach czasowych.
INNE SONDAŻE OCZEKIWAŃ INFLACYJNYCH
Dwa kolejne badania ankietowe również podają
średnią prognozę sformułowaną na podstawie
szacunków grupy zawodowych prognostów. Pry-
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Wykres 2 Oczekiwania inflacyjne ośrodków
prognostycznych 1) a faktyczna stopa HICP
Faktyczna stopa HICP
Consensus Economics
Euro Zone Barometer2)
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Źródła: Eurostat, EBC, MJEconomics i Consensus Economics.
1) Prognozy ze stycznia na rok bieżący.
2) Prowadzone od 2003 r.

watna spółka Consensus Economics Inc. od
1989 r. ogłasza miesięczne prognozy najważniejszych zmiennych ekonomicznych dla wybranych
krajów, stanowiące średnią prognoz formułowanych przez zawodowych prognostów (głównie
banki i instytucje finansowe). Dla strefy euro
ogłaszana jest prognoza cen konsumpcyjnych
w bieżącym i kolejnym roku kalendarzowym
oparta na prognozach około 30 respondentów.
Dwa razy do roku – w kwietniu i październiku –
publikowane są również prognozy długoterminowe (6 do 10 lat naprzód), które wprawdzie
oparte są na mniej licznej grupie respondentów
niż badanie SPF, niemniej jednak stanowią dodatkową, uzupełniającą miarę oczekiwań inflacyjnych w dłuższym okresie.
Z kolei MJEconomics, londyńska firma doradcza, publikuje od 2002 r. tzw. barometr strefy
euro (Euro Zone Barometer) zawierający prognozy inflacji HICP dla strefy euro w horyzoncie rocznym i dwuletnim, a także prognozy
kwartalne na dwa lata naprzód, formułowane
przez grupę zawodowych prognostów. Co kwartał firma przedstawia także prognozy długoterminowe (o horyzoncie do czterech lat naprzód)
Analiza wyników za ostatnie lata wskazuje – co
nie powinno być zaskoczeniem – że żadna
z prognoz rocznych sformułowanych na pod-
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Wykres 3 Długoterminowe oczekiwania inflacyjne
SPF (5 lat naprzód)
Consensus Economics (6 do 10 lat naprzód)
Euro Zone Baromoter (4 lata naprzód)
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Źródła: EBC, MJEconomics i Consensus Economics.
Uwaga: W 1999 i 2000 r. długoterminowe oczekiwania inflacyjne były badane jedynie w sondażu SPF.

stawie wymienionych sondaży (w tym SPF) nie
uwzględniła skutków kilku szoków cenowych
oddziałujących w kierunku wzrostu inflacji,
które wystąpiły po roku 1999 (zob. wykres 2).
Warto jednak pamiętać, że okres ten był dość
nietypowy i nie należy generalizować na podstawie tak małej próby. Średni pierwiastek
błędu średniokwadratowego na przykład dla
prognoz Consensus Economics w latach 19901998 był dwukrotnie mniejszy niż w ostatnim
okresie. Ogólnie dane wskazują, że zebranie
wielu indywidualnych prognoz sektora prywatnego pozwala zmniejszyć wariancję błędu prognozy. Dzięki temu prognozy formułowane
z udziałem grupy prognostów zwykle są trafniejsze niż prognozy indywidualne.
Jeśli chodzi o prognozy w dłuższych horyzontach,
oczekiwania inflacyjne w sondażach Consensus
Economics i Euro Zone Barometer w ostatnich latach były zasadniczo stabilne – podobnie jak
w przypadku badań SPF – i utrzymywały się na
poziomie nieco poniżej 2% (zob. wykres 3).

3 miary pochodzące z rynków finansowych
Miary oczekiwań inflacyjnych dla strefy euro
pochodzące z rynków finansowych to przede
wszystkim tzw. progowa stopa inflacji (breakeven inflation), obliczana na podstawie indeksowanych i konwencjonalnych obligacji skar-

bowych, oraz stopy swapów inflacyjnych (inflation-linked swap). W tej części artykułu przeanalizowano oczekiwania inflacyjne określone
na podstawie tych miar w różnych horyzontach
długoterminowych (tj. powyżej dwóch lat,
a zwłaszcza powyżej pięciu lat naprzód). Biorąc pod uwagę długookresowy horyzont oraz
fakt, że instrumenty te stały się dostępne dopiero po wprowadzeniu euro, poprawna ocena
ich wartości prognostycznej w stosunku do zrealizowanej inflacji jest na razie niemożliwa.
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progowe stopy inflacji
Ważne źródło informacji o oczekiwaniach inflacyjnych uczestników rynku stanowią obligacje indeksowane do inflacji, czyli posiadające
wartość nominalną oraz kupon powiązany z indeksem cen. Rozpiętość pomiędzy rentownością konwencjonalnych obligacji nominalnych
oraz rentownością indeksowanych do inflacji
obligacji o tym samym terminie wykupu jest
często nazywana progową stopą inflacji, będącą
hipotetyczną stopą inflacji, przy której oczekiwany realny (tj. skorygowany o inflację) zwrot
z obu rodzajów obligacji w terminie wykupu
byłby jednakowy. Progowe stopy inflacji dostarczają zatem informacji, sformułowanych na
podstawie obrotów na rynku, o średnich oczekiwaniach inflacyjnych uczestników rynku dla
okresów do terminu wykupu obligacji.
Przy interpretacji progowych stóp inflacji jako
wskazówki co do oczekiwań inflacyjnych
uczestników rynku należy jednak zachować
pewną ostrożność.
Po pierwsze, typowym indeksem referencyjnym
stosowanym w przypadku obligacji indeksowanych do inflacji w strefie euro jest wskaźnik
HICP z wyłączeniem wyrobów tytoniowych.
Ponieważ zaś stopa inflacji mierzona całkowitym wskaźnikiem inflacji HICP (tj. z uwzględnieniem wyrobów tytoniowych) była w ostatnich latach nieco wyższa niż stopa inflacji
HICP z wyłączeniem wyrobów tytoniowych,
należy się liczyć z niewielkim ujemnym obciążeniem progowych stóp inflacji jako wskaźnika
całkowitej inflacji HICP.
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Po drugie, progowe stopy inflacji zwykle przeszacowują oczekiwania inflacyjne – ze względu
na to, że zawierają premię za ryzyko inflacyjne
– lub też ich niedoszacowują, ze względu na
premię za ryzyko płynności. Ponieważ przyszła
inflacja spowoduje erozję strumienia płatności
z konwencjonalnej obligacji nominalnej – ale
nie z obligacji indeksowanej – inwestorzy posiadający obligacje nominalne będą oczekiwać
premii za to ryzyko. Różnica pomiędzy rentownością porównywalnych obligacji nominalnych
i indeksowanych będzie więc uwzględniać premię za ryzyko inflacji, której inwestorzy żądają
jako rekompensaty za niepewność co do poziomu inflacji, która towarzyszy posiadaniu nominalnych obligacji o długim terminie wykupu . Ponadto ze względu na zazwyczaj niższą
płynność obligacji indeksowanych w stosunku
do konwencjonalnych obligacji nominalnych
premia za ryzyko płynności uwzględniona
w rentowności obligacji indeksowanych może
być wyższa niż w przypadku porównywalnych
obligacji nominalnych. I rzeczywiście – różnica między ceną kupna i sprzedaży (bid-ask
spread) obligacji indeksowanych do inflacji
HICP z wyłączeniem wyrobów tytoniowych
w strefie euro jest zazwyczaj o kilka punktów
bazowych wyższa niż w przypadku obligacji
konwencjonalnych.
Trzecie i ostatnie zastrzeżenie, jakie należy poczynić przy interpretacji progowych stóp inflacji to fakt, że ich zmiany mogą niekiedy być
odbiciem czynników instytucjonalnych i technicznych. Należą do nich np. zniekształcający
wpływ podatków, zmiany przepisów wpływające na zobowiązania podatkowe inwestorów,
zachęty wpływające na popyt na instrumenty
indeksowane czy też sezonowe zmiany inflacji
wynikające z opóźnień w indeksacji obligacji
	 Ilościowe szacunki premii za ryzyko inflacyjne w Stanach Zjednoczonych w różnych okresach są bardzo zróżnicowane
i mieszczą się w przedziale od 20 do 140 punktów bazowych.
Zob. Ang, A., Bekaert, G., The Term Structure of Real Interest
Rates and Expected Inflation, Columbia Business School,
Working Paper, wrzesień 2003, oraz Buraschi, A., Jiltsov, A.,
Inflation risk premia and the expectations hypothesis, „Journal
of Financial Economics”, 75,2,2005, str. 429-490. Jeszcze trudniej jest zdobyć wiarygodne ilościowe szacunki dla strefy euro,
ze względu na bardzo małą wielkość próby. Przybliżony poziom
tych szacunków podano na końcu tej części.
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Wykres 4 Progowe stopy inflacji w strefie
euro dla różnych terminów zapadalności
(dane dzienne, w procentach rocznie)
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Źródła: Reuters i obliczenia EBC.

indeksowanych. Ten ostatni czynnik oddziałuje
w szczególności na progowe stopy inflacji
w krótkim okresie, a jego wpływ może się różnie objawiać.
Te potencjalne zniekształcenia – choć trudne do
wyodrębnienia i skwantyfikowania – należy zawsze brać pod uwagę przy interpretowaniu progowych stóp inflacji jako rynkowej miary oczekiwań inflacyjnych. W szczególności nie należy traktować rozpiętości między rentownością
obligacji nominalnych i indeksowanych jako
oczekiwanej stopy inflacji progowej, gdyż
uwzględnia ona całość rekompensat za ryzyko
inflacji, jakich oczekują uczestnicy rynku.
Wykres 4 przedstawia progowe stopy inflacji obliczone na podstawie obligacji indeksowanych
o różnych terminach wykupu (w latach 2012,
2020 i 2032) emitowanych przez francuski skarb
państwa od stycznia 2002 r. Pierwsze obligacje
indeksowane do inflacji strefy euro zostały wyemitowane w listopadzie 2001 r. Istnieją również
obligacje o innych terminach wykupu emitowane
przez rządy Francji, Włoch, Grecji i – od marca
2006 r. – Niemiec. Wszystkie takie obligacje są
indeksowane do inflacji HICP w strefie euro
z wyłączeniem wyrobów tytoniowych. Analiza
wykresu pozwala sformułować kilka spostrzeżeń.
Po pierwsze, jak można było oczekiwać, progowe
stopy inflacji różnią się w czasie i w zależności

a rt y k u ły
od terminu zapadalności. Ich wahania były szczególnie poważne do połowy 2004 r. Po drugie, im
bardziej odległy termin zapadalności, tym wyższa progowa stopa inflacji. Prawdopodobnie odzwierciedla to fakt, że wraz z wydłużaniem horyzontu rośnie premia za ryzyko inflacyjne. Przebieg wykresu po 2005 r. pokazuje, że progowe
stopy inflacji obliczone na podstawie obligacji
indeksowanych o terminie wykupu w 2012 r.
i 2020 r. wynoszą od 2% do 2¼%, natomiast dla
obligacji o terminie wykupu w 2032 r. – wahają
się w przedziale od 2.1% do 2.4%.
Coraz szerszy zakres terminów wykupu dostępnych obligacji indeksowanych do inflacji HICP
w strefie euro pozawala na bezpośrednie porównanie średnich oczekiwań inflacyjnych w różnych horyzontach czasowych. Szczególnie przydatne w tym celu okazało się obliczenie „implikowanej terminowej progowej stopy inflacji”
uwzględnionej w spotowej progowej stopie inflacji. Przebieg spotowych progowych stóp inflacji na wykresie 4 powinien odzwierciedlać
średnią rekompensatę za ryzyko inflacji, jakiej
oczekują inwestorzy przez okres pozostały do
terminu wykupu obligacji. Dla okresu tego można
dokonać dekompozycji na przykład na średnią
rekompensatę za inflację do roku 2012 r., stosując jako miarę spotowe progowe stopy inflacji obliczone na podstawie francuskich obligacji indeksowanych o terminie wykupu w 2012 r., oraz
średnią rekompensatę za inflację w latach 20122015, stosując jako miarę implikowaną terminową progową stopę inflacji obliczoną na podstawie analogicznych obligacji o terminie wykupu w 2012 i 2015 r. Coraz szersza gama dostępnych w strefie euro obligacji indeksowanych
o różnych terminach wykupu pozwala również
na obliczenie rentowności obligacji indeksowanych przy stałym terminie wykupu, a tym samym
również progowych stóp inflacji według stałych
terminów wykupu (zob. ramka pt. Estimation of
constant-maturity index-linked bond yields and
break-even inflation rates for the euro area
w bieżącym numerze Biuletynu Miesięcznego).
Rozpiętość pomiędzy na przykład roczną implikowaną terminową progową stopą inflacji za

dziewięć i dziewiętnaście lat można interpretować jako wielkość dodatkowej premii za ryzyko
inflacyjne za ten 10-letni okres, ponieważ ze
względu na brak jakichkolwiek dodatkowych
informacji nie ma powodów, by modyfikować
oczekiwania inflacyjne wybiegające tak daleko
w przyszłość. Innymi słowy, przy założeniu, że
oczekiwania inflacyjne wybiegające poza 10letni horyzont prognostyczny pozostaną niezmienione, różnica tych dwóch implikowanych
terminowych progowych stóp inflacji odpowiada dodatkowej premii za ryzyko inflacyjne
dla bardzo odległych terminów wykupu. Zgodnie z tym podejściem i przy pominięciu wielkości ewentualnej premii za ryzyko płynności
oraz czynników techniczno-rynkowych, dodatkowa premia za ryzyko inflacyjne w analizowanym 10-letnim okresie od stycznia 2005 r. wynosiła średnio około 25 punktów bazowych.
Należy pamiętać, że poziom dodatkowej premii
za ryzyko inflacyjne zależy od horyzontu zastosowanego w obliczeniach, bo krańcowe przyrosty premii za ryzyko inflacyjne zwykle spadają wraz z wydłużaniem się okresu do terminu
wykupu. Według analogicznych wyliczeń na
przykład dodatkowa premia za ryzyko inflacji
w strefie euro dla horyzontu od sześciu do dziesięciu lat naprzód wynosiła od stycznia 2005 r.
średnio około 35 punktów bazowych.
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Wykres 5 Implikowane terminowe progowe
stopy inflacji w strefie euro a sondażowe
miary oczekiwań inflacyjnych
(w procentach rocznie)
Pięcioletnia terminowa progowa stopa inflacji
na 5 lat naprzód
Roczna terminowa progowa stopa inflacji
na 4 lata naprzód
Survey of Professional Forecasters na 5 lat naprzód
Prognozy Consensus Economics na 6 do 10 lat naprzód
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Wykres 6 Krzywa inflacji w strefie euro na
podstawie stóp swapów inflacyjnych

Wykres 7 Pięcioletnie spotowe i implikowane
terminowe stopy swapów inflacyjnych

(w procentach rocznie)

(dane dzienne; pięciodniowe średnie ruchome; w procentach
rocznie)
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Źródła: Reuters, ICAP i obliczenia EBC.

Kolejnym sposobem przybliżonej kwantyfikacji premii za ryzyko inflacyjne uwzględnionej
w progowych stopach inflacji jest przeanalizowanie długookresowej średniej różnic pomiędzy implikowaną terminową inflacją progową
i uzyskanymi z badań ankietowych oczekiwaniami inflacyjnymi dla danego terminu wykupu. Taka przybliżona miara premii za ryzyko
inflacji zakłada, że oczekiwania uczestników
rynku zazwyczaj w długim okresie nie odbiegają znacząco od oczekiwań respondentów sondaży, zaś miara oczekiwań inflacyjnych uzyskana na podstawie sondaży nie jest obciążona
błędem. Ponadto podobne przybliżenie nie
uwzględnia wielkości premii za ryzyko płynności i czynników techniczno-rynkowych,
może być więc uznana jedynie za bardzo przybliżoną miarę premii za ryzyko inflacyjne.
Przeprowadzone tą metodą porównanie pięcioletniej implikowanej terminowej progowej stopy inflacji na pięć lat naprzód ze stopą inflacji na sześć
do dziesięciu lat naprzód oczekiwanej przez respondentów badania Consensus Economics (zob.
wykres 5) wskazuje, że od roku 2005 ta przybliżona miara premii za ryzyko inflacyjne wynosiła
średnio około 30 punktów bazowych. Podobnie
porównanie jednorocznej implikowanej terminowej progowej stopy inflacji na cztery lata naprzód
z oczekiwaniami inflacyjnymi według prowadzo-
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nego przez EBC sondażu SPF na pięć lat naprzód
wskazuje, że dla krótszego horyzontu premia za
ryzyko inflacyjne od 2005 r. wynosiła od 15 do 40
punktów bazowych (zob. też wykres 5).
stopy swapów inflacyjnych
Dodatkowym źródłem informacji o oczekiwaniach inflacyjnych uczestników rynku są kwotowania swapów inflacyjnych. (zob. ramka pt.
Deriving euro area inflation expectations from
inflation-linked swaps w Biuletynie Miesięcznym z września 2003 r.). Umowa swapu inflacyjnego polega na tym, że inwestor zobowiązuje się do jednorazowej płatności (kupon jest
zerowy) obliczonej na podstawie stałej stopy
uzgodnionej w momencie jej zawarcia, w zamian za płatności oparte na stopie inflacji zrealizowanej w okresie trwania umowy. Rynek
swapów inflacyjnych w strefie euro znacząco
się rozwinął od 2002 r., zapewne pod wpływem
rosnącego popytu na instrumenty powiązane
z inflacją. Inwestorzy instytucjonalni posiadający zobowiązania, których wysokość zależy
m.in. od inflacji, stosują takie instrumenty do
zabezpieczania się przed ryzykiem wysokiej inflacji, natomiast przedsiębiorstwa, w przypadku których inflacją wpływa na przychody
(np. handel detaliczny czy przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej) – do zabezpieczenia
przed ryzykiem niskiej inflacji.

a rt y k u ły
Swapy inflacyjne występują w szerokim zakresie okresów zapadalności (zwłaszcza w horyzontach średnioterminowych), dzięki czemu
możliwe jest prześledzenie krzywej stóp inflacji wyprowadzonych ze swapów inflacyjnych
dla całego spektrum terminów zapadalności
(zob. wykres 6). Przebieg tej krzywej wskazuje
na możliwość wzrostu inflacji, prawdopodobnie ze względu na fakt, że w miarę wydłużania
się okresu zapadalności rosną premie za ryzyko
inflacji i niepewność co do jej poziomu. Oprócz
premii za ryzyko inflacyjne krzywą tę może
zniekształcać również ryzyko kontrahenta,
które jednak zwykle jest ograniczane poprzez
wykorzystanie zabezpieczeń. Skala tych zniekształceń jest nieznana. Stóp swapów inflacyjnych nie należy zatem utożsamiać z oczekiwaniami rynku co do przyszłych stóp inflacji. Niemniej jednak krzywe stóp swapów inflacyjnych
sugerują, że w czerwcu 2006 r. oczekiwania inflacyjne uczestników rynków finansowych były
wyższe niż rok wcześniej, przynajmniej w horyzoncie poniżej 30 lat.
Podobnie jak w przypadku progowych stop inflacji, można obliczyć analogiczne implikowane terminowe stopy swapów inflacyjnych.
Należy jednak zauważyć, że stopy swapów inflacyjnych wykazują znaczną zmienność
dzienną, która szczególnie mocno zniekształca
implikowane stopy terminowe. Należałoby zatem oceniać przebieg stóp swapów inflacyjnych
i implikowanych terminowych stóp swapów inflacyjnych w dłuższym okresie. Na wykresie 7
przedstawiono szereg czasowy dla pięcioletniej
spotowej stopy swapów inflacyjnych oraz pięcioletniej implikowanej terminowej stopy swapów inflacyjnych na pięć lat naprzód, począwszy od kwietnia 2005. Pięcioletnia implikowana
terminowa stopa swapów inflacyjnych na pięć
lat naprzód oscylowała w wąskim przedziale od
2,1% do 2,3%, natomiast pięcioletnia spotowa
stopa swapów inflacyjnych zmieniała się nieco
silniej i zazwyczaj była niższa niż stopa terminowa, ze względu na fakt, że premia za ryzyko
inflacji zwykle rośnie wraz z wydłużaniem się
okresu zapadalności. Premie za ryzyko inflacji
i inne rodzaje ryzyka powodują, że stóp swa-

Wykres 8 Porównanie wybranych wskaźników
perspektyw inflacyjnych
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Progowa stopa inflacji dla 2012 r.
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Prawdopodobieństwo, że w dłuższym terminie inflacja
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pów inflacyjnych nie można uznać za bezpośrednią miarę oczekiwań inflacyjnych wśród
uczestników rynku.

4 wnioski
EBC wykorzystuje miary oczekiwań inflacyjnych w kilku celach: aby dowiedzieć się, jakie
są oczekiwania sektora prywatnego, aby zweryfikować własne oceny perspektyw kształtowania się przyszłej inflacji oraz jako jeden ze
wskaźników stosowanych dla oceny wiarygodności prowadzonej polityki pieniężnej. Jednakże obie miary opisane w części 2 i 3 są jedynie niedoskonałym przybliżeniem oczekiwań
inflacyjnych. Miary oparte na sondażach dają
wprawdzie bezpośredni obraz oczekiwań inflacyjnych niezniekształcony przez ukryte premie za ryzyko, ale nie zawsze pozwalają przewidzieć faktyczne reakcje podmiotów gospodarczych. Ponadto mają częściowo charakter
adaptacyjny, tzn. oczekiwania inflacyjne są do
pewnego stopnia kształtowane pod wpływem
przeszłych stóp inflacji, albo nie są w pełni racjonalne. Z drugiej strony oczekiwania inflacyjne określone na podstawie instrumentów finansowych, oparte na obrotach rynkowych
i w zasadzie dostępne w czasie rzeczywistym
dla szerokiego spektrum okresów zapadalności,
są zniekształcone przez niepoddające się obEBC
Biuletyn Miesięczny
Lipiec 2006



serwacji i zmienne w czasie premie za ryzyko.
Kompleksowa ocena tych ograniczeń oraz wad
i zalet obu rodzajów miar zdecydowanie przemawia za stosowaniem analizy łącznej, porównywaniem wyników uzyskanych z obu tych źródeł oraz stosowaniem różnych miar oczekiwań
inflacyjnych dla różnych horyzontów, formułowanych przez różne podmioty.
Na wykresie 8 przedstawiono przykładowe porównanie wyników uzyskanych przez zastosowanie różnych miar. Wykres pokazuje, jakie
jest prawdopodobieństwo, że inflacja w dłuższym okresie będzie równa lub wyższa niż 2%
według sondażu SPF oraz spotowej progowej
stopy inflacji w 2012 r. Można przyjąć, że obie
miary przedstawiają ocenę sektora prywatnego
co do ryzyka niewywiązania się przez EBC
z zadania zapewnienia stabilności cen, pamiętając jednak, że premie za ryzyko inflacji wpływają szczególnie na drugą z omawianych miar.
Nie powinien zatem dziwić dość równoległy
przebieg obu krzywych.
Podsumowując, podstawowy wniosek, jaki wynika z porównania różnych źródeł oczekiwań
inflacyjnych w strefie euro jest taki, że w ostatnich latach oczekiwania dotyczące inflacji
w strefie euro w dłuższym okresie były mocno
ustabilizowane na poziomie zgodnym z definicją stabilności cen. Oparte na sondażach miary
oczekiwań inflacyjnych w dłuższym okresie
kształtowały się na poziomie nieco poniżej 2%.
Zasadniczo podobny obraz wyłania się z analizy oczekiwań inflacyjnych w dłuższym okresie obliczonych na podstawie instrumentów
rynku finansowego, po uwzględnieniu faktu, że
progowe stopy inflacji i stopy swapów inflacyjnych obejmują znaczne premie za ryzyko inflacyjne, powodujące zawyżenie oczekiwań inflacyjnych uczestników rynku. Powyższe wyniki wskazują, że dążenie EBC do utrzymania
stabilności cen jest postrzegane jako wiarygodne. Nie jest to jednak powód do popadania
w samozadowolenie, jako że z dostępnych
wskaźników wynika, że na rynkach finansowych nadal występują trudne do zignorowania
premie za ryzyko inflacji. Właśnie dlatego tak
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ważne jest, by polityka pieniężna prowadzona
przez EBC dobrze spełniała swoje zadanie –
utrzymanie stabilności cen – i to nie tylko teraz, ale również by wiarygodne było jej utrzymanie w średnim i długim okresie. Jeśli bowiem inwestorzy i inni uczestnicy życia gospodarczego będą przekonani, że ceny pozostaną stabilne dzięki wiarygodnej polityce
pieniężnej w przyszłości, ich oczekiwania inflacyjne nie tylko pozostaną ustabilizowane na
niskim poziomie, ale pozwolą również na obniżenie premii za ryzyko inflacji, co zapewni
korzystniejsze warunki dla wzrostu gospodarczego w strefie euro.

KONKURENCYJNOŚĆ A WYNIKI EKSPORTU
STREFY EURO
Strefa euro jest gospodarką względnie otwartą, a eksport stanowi ważny składnik jej sektora realnego. W perspektywie długookresowej pod względem utrzymania udziału w rynku eksportu od
wczesnych lat dziewięćdziesiątych strefa euro jest w nieco lepszej kondycji niż większość dużych
gospodarek na świecie. Począwszy od wprowadzenia wspólnej waluty w 1999 r. euro podlegało
deprecjacji trwającej do roku 2001 oraz aprecjacji w latach 2002-2004, po czym pod koniec
2005 r. osiągnęło poziom z początku 1999 r., zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Zgodnie z oczekiwaniami deprecjacja związana była ze wzrostem konkurencyjności cenowej strefy euro
i jej udziału w rynku eksportu, podczas gdy aprecjacji towarzyszył spadek konkurencyjności
i udziału w rynku. Dotychczas wpływ aprecjacji łagodziły działania eksporterów strefy euro, którzy obniżali ceny nominalne, aby częściowo zrównoważyć skutki tego procesu. Spadek konkurencyjności cenowej był odzwierciedleniem m.in. różnic w trendach kosztów pracy i dlatego nie był
jednakowy w poszczególnych krajach strefy euro, co częściowo wyjaśnia zróżnicowanie krajowych
wyników eksportu. Na wyniki eksportu wpływają także inne czynniki (choć skalę tego wpływu trudniej zmierzyć), związane w szczególności z konkurencyjnością technologiczną i poziomem bezpośrednich inwestycji zagranicznych – które można wspólnie określić mianem wskaźników konkurencyjności niecenowej – oraz z sektorową strukturą popytu zagranicznego.

1 WPROWADZENIE
Strefa euro jest gospodarką względnie otwartą:
udział eksportu towarów i usług na rynki zewnętrzne wynosi około 20% jej PKB, co
znacznie przewyższa analogiczną wartość dla
USA (10%) i Japonii (14%) . Z tego względu
eksport stanowi ważny element sektora realnego strefy euro.
Analiza czynników determinujących poziom
eksportu rzuca światło na przeszłe i przyszłe
zmiany w realnej aktywności gospodarczej
strefy euro. Jednym z najważniejszych czynników determinujących wyniki eksportu jest konkurencyjność cenowa, definiowana jako cena
relatywna eksportu strefy euro na rynkach zagranicznych: ceteris paribus, popyt zagraniczny
na towary eksportowane ze strefy euro jest malejącą funkcją relacji cen eksportu strefy euro
w walutach obcych do cen konkurencji. Dla
przykładu – spadek nominalnego efektywnego
kursu euro w latach 1999-2001 miał korzystny
wpływ na udział strefy euro w rynkach eksportu w ujęciu realnym, podczas gdy późniejsza aprecjacja, trwająca od 2002 r., zbiegła się
ze spadkiem udziału strefy euro w rynkach eksportu. Jednakże na wyniki eksportu mogą wpły-

wać także inne czynniki związane z sektorową
strukturą eksportu i z konkurencyjnością niecenową – w szczególności konkurencyjnością
technologiczną i bezpośrednimi inwestycjami
zagranicznymi.
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie
związku pomiędzy wynikami eksportu a konkurencyjnością w stref ie euro na przestrzeni
ostatnich 10-15 lat . Wszystkie przedstawione
dane dotyczące strefy euro, w tym dane pochodzące z okresu przed wprowadzeniem
euro w 1999 r., odnoszą się do 12 państw,
które wprowadziły wspólną walutę. Artykuł
opisuje sytuację od 1992 r. (o ile dostępne są
odpowiednie dane), koncentrując się w szczególności na okresie po 1999 r. Część 2 przedstawia kluczowe pojęcia związane z pomiarem wyników eksportu i przedstawia wybrane
fakty stylizowane. Tematem części 3 są różne
miary konkurencyjności cenowej i ich związek z wysokością udziału w rynku. W tej części zastosowano także podejście nieskonsolidowane i dokonano klasyf ikacji eksportu
strefy euro w podziale na partnerów handlowych oraz poszczególne kraje strefy euro.
Część 4 omawia znaczenie sektorowej struk

	 O ile nie zaznaczono inaczej, pojęcie „eksport strefy euro” oznacza eksport z krajów strefy euro do krajów poza jej obszarem.

Artykuł oparty jest częściowo na pracy EBC z serii Occasional
Papers nr 30 zatytułowanej Competitiveness and the exports
performance of the euro area z czerwca 2005 r.
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tury eksportu i popytu zagranicznego oraz
rolę czynników konkurencyjności niecenowej. Część 5 zawiera wnioski.

2 POMIAR WYNIKÓW EKSPORTU
Aby w pełni zrozumieć wpływ konkurencyjności na wyniki eksportu, należy wyjaśnić kilka
kwestii związanych z pomiarem: po pierwsze
różnicę między wielkością eksportu a udziałem
w rynku eksportu, po drugie różnicę między
zmiennymi wyrażanymi w kategoriach ilościowych i wartościowych. Na początek nie należy
mylić wielkości eksportu z udziałem w rynku
eksportu definiowanym jako eksport dzielony
przez popyt zagraniczny . Dynamiczny wzrost
eksportu nie musi oznaczać wzrostu konkurencyjności i może być jedynie efektem dużego
popytu światowego. Dlatego też tematem tego
artykułu są zmiany w czasie udziału w rynku.
Pomiar udziału w rynku eksportu może prowadzić do różnych wniosków w zależności od
tego, czy przepływy handlowe definiowane są
	 Popyt zagraniczny jest średnią ważoną realnego importu głównych partnerów handlowych strefy euro, przy czym wagi odpowiadają udziałowi tych państw w eksporcie strefy euro.

pod względem wartości czy wielkości . Zwłaszcza zmiany udziału w rynku eksportu wyrażone
w ujęciu wartościowym mogą częściowo wynikać z wahań kursu euro wobec innych walut
i z tego względu mogą nie odpowiadać w pełni
zmianom realnym. Dlatego aby lepiej zrozumieć realną aktywność gospodarczą, preferuje
się definiowanie udziałów w rynku eksportu
pod względem wielkości (obrotów).
Na podstawie obserwacji zmian udziału
w rynku eksportu można sformułować trzy
wnioski. Po pierwsze, udział ten zmalał w niewielkim stopniu od 1992 r. (patrz wykres 1).
W okresie od początku 1992 r. do końca 2005 r.
popyt zagraniczny w stref ie euro wzrósł
o około 130%, a eksport strefy euro wzrósł
niewiele mniej, bo o około 120%. Taki rozwój
wydarzeń nie powinien być zaskoczeniem: należy oczekiwać pewnego spadku udziału rozwiniętych gospodarek w rynku eksportu
w miarę ich doganiania przez gospodarki
wschodzące. U podłoża tego procesu leży fakt,
że coraz większa liczba krajów otwiera swoje
rynki (np. poprzez wstąpienie do Światowej


Wyczerpujący przegląd terminów związanych z udziałem
w rynku znajduje się w ramce 1 w pracy EBC z serii Occasional Papers nr 30 z czerwca 2005 r.

Wykres 1 Wielkość eksportu strefy euro
a popyt zagraniczny

Wykres 2 Udziały w rynku eksportu

(wskaźniki wielkości; 1992 = 100; dane kwartalne

(wskaźniki wielkości; 1992 = 100; dane roczne)
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Źródła: obliczenia EBC oparte na danych MFW i Eurostatu.
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Źródła: obliczenia EBC oparte na danych MFW i Eurostatu.
Uwaga: Dane dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i Japonii pochodzą z rachunków narodowych (towary i usługi),
dane dotyczące strefy euro opierają się na statystykach handlu
zagranicznego (towary). Popyt zagraniczny odpowiada ważonej
sumie wielkości importu zagranicznego.

artyku ły
Wykres 3 Nominalne i realne efektywne kursy walutowe strefy euro a ceny relatywne eksportu

Konkurencyjność
a wyniki eksportu
strefy euro

(indeks: 1995 = 100; dane kwartalne)

REER (deflator: jednostkowe koszty pracy
w przetwórstwie przemysłowym)
REER (deflator: ceny konsumpcyjne)
REER (deflator: ceny producentów)
ceny relatywne eksportu
REER (deflator: PKB)

Ceny eksportu – konkurenci
Nominalny efektywny kurs walutowy
Ceny eksportu – strefa euro
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Źródło: obliczenia EBC oparte na danych MFW i Eurostatu.
Uwaga: REER (realny efektywny kurs walutowy) jest obliczany przy użyciu różnych deflatorów wymienionych w nawiasach. Ceny relatywne eksportu definiuje się jako iloraz cen eksportu konkurentów i cen eksportu strefy euro. Wzrost cen relatywnych eksportu oraz
kursu walutowego (zarówno nominalnego, jak i realnego) oznacza poprawę konkurencyjności strefy euro. Ceny eksportu strefy euro
i konkurentów podano w euro (ceny konkurentów wyrażone w walutach obcych przeliczono na euro i zagregowano używając tych samych wag co przy obliczaniu efektywnego kursu walutowego). Wykresy dotyczą okresu od 1995 r., ponieważ brakuje części danych
z okresu 1992-1994 niezbędnych do obliczenia REER.

Organizacji Handlu). Przykładem są Chiny,
które osiągnęły status jednego z głównych graczy na światowych rynkach, odnotowując
wzrost udziału w światowym eksporcie z 2,3%
w 1995 r. do 6,6% w 2005 r., czemu towarzyszył rozwój gospodarczy i bliższa integracja
z rynkami światowymi. Wykres 1 wskazuje, że
popyt zagraniczny jest kluczowym wyznacznikiem wielkości eksportu. Na wykresie tym widać, że osłabienie popytu zagranicznego odnotowane w 2001 r. wpłynęło negatywnie na
eksport strefy euro, podczas gdy wzrost popytu
od drugiej połowy 2002 r. przełożył się na poprawę eksportu.
Po drugie, spadek udziału strefy euro w rynku
eksportu notowany od 1992 r. był wolniejszy niż
w przypadku innych dużych krajów uprzemysłowionych (patrz wykres 2). Właściwie z wyjątkiem kilku krótkoterminowych wahań udział ten
pozostawał ogólnie niezmieniony do 2002 r. i dopiero wtedy zaczął maleć. Natomiast Stany Zjednoczone i Japonia największą część udziału
w rynku eksportu utraciły w latach 1992-2005.
W przypadku Japonii odnotowany spadek wynikał w znacznej części z przeniesienia produkcji
do innych krajów azjatyckich, w szczególności
do Chin. Udział Japonii w rynku eksportu był
najniższy w 2001 r., po czym powrócił do po-

przedniego poziomu. Z kolei udział Stanów Zjednoczonych wzrósł nieznacznie w latach 19921998. Następnie – z powodu m.in. trwającej od
1999 r. aprecjacji dolara – zmniejszył się, a potem, w latach 2004-2005, ustabilizował się wskutek długotrwałej deprecjacji dolara. W przypadku
Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost udziału
w rynku eksportu w okresie 1992-1995, prawdopodobnie dzięki zwiększeniu się konkurencyjności cenowej wskutek deprecjacji funta szterlinga w 1992 r. Począwszy od 1997 r. udział
Wielkiej Brytanii nieustannie spada.
Po trzecie, zmiany w udziale strefy euro w rynku
eksportu przebiegają równolegle z wahaniami
kursów walut (patrz wykres 3 przedstawiający
ewolucję nominalnego i realnego kursu euro
oraz ceny relatywne eksportu). Dla przykładu,
deprecjacja efektywnego kursu wymiany euro
w latach 1999-2001 zbiegła się ze wzrostem
udziału strefy euro w rynku w ujęciu realnym.
Można to wyjaśnić tym, że – ceteris paribus –
w następstwie deprecjacji euro ceny eksportu
wyrażone w walucie obcej na ogół spadają, co
powinno prowadzić do wzrostu popytu zagranicznego na towary eksportowane ze strefy euro.
Na tej samej zasadzie spadek udziału strefy euro
w rynku eksportu zbiegł się w czasie z trwającą
od 2002 r. aprecjacją euro.
EBC
Biuletyn Miesięczny
Lipiec 2006

13

3 ROLA KONKURENCYJNOŚCI CENOWEJ
Konkurencyjność cenowa zależy nie tyle od poziomu cen w strefie euro, co od ich relacji do
cen produktów wytwarzanych w innych krajach. Omówienie roli konkurencyjności cenowej rozpoczęto zatem od wyjaśnienia różnicy
między nominalnymi a realnymi zmianami
efektywnych kursów walutowych . W dalszej
części przedstawiono związek pomiędzy konkurencyjnością cenową a wynikami eksportu
strefy euro.

WSKAŹNIKI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU
WALUTOWEGO
Realny efektywny kurs walutowy odpowiada
nominalnemu efektywnemu kursowi walutowemu zdeflowanemu wskaźnikiem cen krajowych i zagranicznych. Wiąże się to z tym, że
zarówno ceny krajowe, jak i zagraniczne reagują na zmiany nominalnego kursu walutowego: kiedy euro umacnia się w ujęciu nominalnym, eksporterzy strefy euro zazwyczaj obniżają ceny eksportu w euro ograniczając
marże, aby chociaż częściowo zrekompensować
spadek konkurencyjności cenowej. W konsekwencji wzrost cen eksportu w walucie obcej
jest mniejszy niż wynikałoby z nominalnej
aprecjacji . Z kolei w krajach będących partnerami zagranicznymi w następstwie aprecjacji
euro ceny zwykle rosną: deprecjacja ich walut
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Niniejszy artykuł dotyczy eksportu strefy euro na wszystkie
rynki zagraniczne razem, a nie do poszczególnych krajów. Dlatego mówi się tu o efektywnym, a nie dwustronnym kursie walutowym. Kurs efektywny jest średnią ważoną dwustronnych
kursów walutowych wobec partnerów handlowych strefy euro.
Zastosowane wagi odzwierciedlają znaczenie poszczególnych
partnerów handlowych oraz konkurencję na rynkach trzecich.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pracy EBC
z serii Occasional Papers nr 2 zatytułowanej The effective
exchange rate of the euro z lutego 2002 r.
Szczegóły dotyczące mechanizmu i skali wpływu kursów walutowych na ceny eksportu strefy euro przedstawia tabela 6
w pracy EBC z serii Occasional Papers nr 12 z kwietnia 2004 r.
Innym powodem różnic pomiędzy nominalnymi i realnymi kursami walutowymi jest reakcja nominalnego kursu walutowego
na zmiany cen krajowych i zagranicznych, przy utrzymaniu parytetu siły nabywczej. Dalsze informacje na ten temat znajdują
się w artykule pt. Developments in the euro area’s international
cost and price competitiveness w Biuletynie Miesięcznym
z sierpnia 2003 r.
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oznacza wzrost cen importu (w walucie lokalnej), który przynajmniej częściowo przenosi się
na ceny konsumpcyjne. Ze względu na zjawisko
krótkookresowej lepkości cen, zmiana cen eksportu w euro nie następuje od razu, lecz rozkłada się w czasie.
Realny efektywny kurs walutowy zależy również od czynników wewnętrznych. Dla przykładu wzrost kosztów w strefie euro automatycznie zmniejsza konkurencyjność towarów
eksportowych, chyba że dla zrównoważenia go
eksporterzy obniżą marże. Podobnie zmiany
cen krajowych za granicą wpływają na ceny relatywne eksportu strefy euro niezależnie od poziomu nominalnego kursu walutowego.
Do pomiaru realnego efektywnego kursu walutowego stosuje się szereg miar opartych na
różnych deflatorach (patrz wykres 3), w tym
cen konsumpcyjnych, cen producentów, jednostkowych kosztów pracy oraz PKB. Relatywne ceny eksportu można także rozumieć
jako realny efektywny kurs walutowy zdeflowany cenami eksportu.
Ogólnie rzecz biorąc miary realnego efektywnego kursu walutowego są ze sobą ściśle skorelowane, przy czym relatywne ceny eksportu
wykazują znacznie niższą zmienność. Wiąże
się to częściowo z faktem, że ceny eksportu
z def inicji dotyczą jedynie towarów, podczas
gdy wskaźniki cen uwzględniane w innych
miarach realnego kursu walutowego obejmują
także dobra niepodlegające wymianie międzynarodowej.

ZWIĄZEK POMIĘDZY KONKURENCYJNOŚCIĄ
CENOWĄ A WYNIKAMI EKSPORTU
Ceny relatywne eksportu wydają się być dobrym wskaźnikiem zmian udziału strefy euro
w rynku eksportu w ciągu ostatniej dekady
(patrz wykres 4). Udział w rynku eksportu reaguje z opóźnieniem na zmiany w cenach relatywnych eksportu. Przyczyną takiej sytuacji
może być niedoskonałość rynku: dostosowania
ilościowe w następstwie spadku ceny określo-

artyku ły
Wykres 4 Ceny relatywne eksportu i udziały
w rynku eksportu

Wykres 5 Udział strefy euro w wybranych
rynkach eksportu

(indeks: 1992 = 100; dane kwartalne)

(indeks: 100 = 2000; dane kwartalne)
Wszyscy odbiorcy
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Azja z wyłączeniem Japonii
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej
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nego towaru wymagają czasu. By sprostać
zwiększonemu popytowi producenci muszą
zwiększyć produkcję, co można uczynić jedynie stopniowo, zwłaszcza gdy są już blisko górnej granicy swojej zdolności produkcyjnej. Ponadto jeżeli producent musi ponieść koszty
związane ze zmianą profilu produkcji , różnica
cen może utrzymać się przez pewien okres, zanim przełoży się na popyt.
Rodzaj zależności pomiędzy cenami relatywnymi eksportu a osiąganymi wynikami widać
na przykładzie poniższych faktów. Deprecjacja euro w latach 1999-2001 wiązała się ze
wzrostem udziału w rynku w 2000 r., który
utrzymał się przez ponad rok. Późniejszej
aprecjacji euro, która rozpoczęła się
w 2002 r., towarzyszyło zmniejszenie udziału
w rynku, obserwowane od początku 2003 r.
Oczywiście trudno jest wyodrębnić wpływ
cen relatywnych eksportu spośród innych
czynników. Do zmniejszenia się udziału
strefy euro w rynku eksportu w latach 20022005 mógł przyczynić się wspomniany już
szybki wzrost przepływów handlowych Chin
(notowany od końca lat dziewięćdziesiątych)
Koszty takie mogą wynikać z różnych przyczyn; na przykład
zmiana parku maszynowego pociąga za sobą koszty przeszkolenia pracowników.
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Źródła: Eurostat i EBC.

Źródło: obliczenia EBC oparte na danych MFW i Eurostatu.
Uwaga: Ceny relatywne eksportu stanowią iloraz cen konkurentów (w przeliczeniu na euro) i cen eksportu strefy euro. Wzrost
cen relatywnych eksportu oznacza poprawę konkurencyjności.



Konkurencyjność
a wyniki eksportu
strefy euro

oraz integracja nowych państw członkowskich UE z rynkami światowymi. Ogólnie
rzecz biorąc, dostępne dane wskazują, że pomiędzy relatywnymi cenami eksportu a realnym udziałem strefy euro w rynku eksportu
istnieje silna korelacja, której wielkość
trudno jednak jednoznacznie określić.
Przyjmując bardziej analityczny punkt widzenia, wielkość eksportu strefy euro do głównych
partnerów handlowych jest częściowo związana z konkurencyjnością cenową (patrz wykres 5). Przykładowo fakt, że w latach 20022005 spadek eksportu strefy euro dotyczył
głównie Stanów Zjednoczonych można po części tłumaczyć wahaniami dwustronnego kursu
walutowego. Ściśle mówiąc, aprecjacja euro
w latach 2002-2004 wobec dolara amerykańskiego była wyższa (prawie 39%) niż w ujęciu
efektywnym (poniżej 19%)  i dlatego spowodowała większy spadek konkurencyjności
w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Jednak
kształtowanie się dwustronnych udziałów
w rynku zależy także od innych czynników.
Poziom eksportu strefy euro do krajów Europy
Środkowej i Wschodniej może na przykład wynikać z bezpośrednich inwestycji zagranicz

Wartości te wynikają z porównania średniej wartości euro
w 2005 i 2001 r.
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Wykres 6 Ceny relatywne eksportu i udziały w rynku eksportu na szczeblu krajowym
(indeks: 1998 = 100; dane kwartalne; skorygowane sezonowo)
Ceny relatywne eksportu, pięć największych krajów strefy euro

Ceny relatywne eksportu, inne kraje strefy euro

Belgia
Grecja
Irlandia
Austria
Portugalia
Finlandia

Niemcy
Hiszpania
Francja
Włochy
Holandia
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80

130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Udział w rynku eksportu, pięć największych krajów strefy euro

130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80

Udział w rynku eksportu, inne kraje strefy euro

Belgia
Grecja
Irlandia
Austria
Portugalia
Finlandia

Niemcy
Hiszpania
Francja
Włochy
Holandia
140
130
120
110
100
90
80
70
60

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

140
130
120
110
100
90
80
70
60

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

70

Źródło: dane Eurostatu z rachunków narodowych.
Uwagi: Wzrost cen relatywnych eksportu oznacza poprawę konkurencyjności. Ostatnia obserwacja z ostatniego kwartału 2005 r. Dane
krajowe dotyczą eksportu do innych krajów strefy euro i poza nią.

nych w tych krajach (inwestujące na tych rynkach firmy ze strefy euro eksportują do nich
więcej, jeśli bezpośrednie inwestycje zagraniczne i eksport uzupełniają się; więcej szczegółów w ramce).
Poziom cen relatywnych eksportu wpływa także
wyraźnie na wyniki eksportu poszczególnych
krajów strefy euro  (patrz wykres 6). Analiza
zmian w poziomie konkurencyjności cenowej
w latach 1995-2005 wskazuje, że w niektórych
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Na szczeblu krajowym pod uwagę bierze się eksport ogółem (zarówno wewnątrz strefy euro, jak i poza jej obszar), natomiast
dla strefy euro jako całości uwzględnia się jedynie eksport poza
strefę.
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państwach jej spadek był znaczny – w szczególności dotyczy to Belgii, Grecji, Hiszpanii
i Włoch. Natomiast Niemcy, Francja, Austria
i Finlandia odnotowały spory wzrost konkurencyjności cenowej, zaś Irlandia, Holandia i Portugalia nie odnotowały w tym względzie żadnych istotnych zmian. Wyjaśnia to, dlaczego
Włochy i Belgia straciły część udziału w rynku,
a Niemcy w tym samym czasie go zwiększyły.
Należy przy tym pamiętać, że na tę sytuację
mogły wpływać również inne czynniki, a powyższe dane nie uwzględniają początkowego
poziomu cen relatywnych. W okresie od wprowadzenia euro (kiedy nominalny efektywny
kurs walutowy kształtował się podobnie w róż-

artyku ły
ZNACZENIE SEKTOROWEJ STRUKTURY POPYTU

Wykres 7 Ceny relatywne eksportu i udział
w rynku eksportu poszczególnych krajów
strefy euro
(roczna zmiana w procentach)
oś x: zmiana cen relatywnych eksportu
oś y: zmiana udziałów w rynku eksportu
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Źródło: obliczenia EBC oparte na danych Eurostatu.

nych krajach 10 ), ceny relatywne eksportu są
skorelowane z wynikami eksportu na szczeblu
krajowym. Korelacja ta nie jest szczególnie
silna, co wskazuje na to, że na eksport krajowy mają wpływ również inne czynniki (patrz
wykres 7).

4 ZNACZENIE SEKTOROWEJ STRUKTURY POPYTU
I KONKURENCYJNOŚCI NIECENOWEJ
Przedmiotem analizy przeprowadzonej powyżej
była konkurencyjność cenowa. Istnieją również
inne czynniki, które mogą wpływać na wyniki
eksportu, jednak trudniej zmierzyć skalę ich
wpływu. Rola tych czynników omówiona jest
poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sektorowej struktury popytu oraz czynników, które można ogólnie określić mianem
wskaźników konkurencyjności niecenowej.
Koncepcja konkurencyjności niecenowej obejmuje wiele zagadnień, ale tu omówione zostaną
jej dwa najważniejsze elementy: konkurencyjność technologiczna (mierzona za pomocą
liczby wniosków patentowych i nakładów na
prace badawczo-rozwojowe) oraz rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
10 Z wyjątkiem Grecji, która dołączyła w 2001 r.

Konkurencyjność
a wyniki eksportu
strefy euro

Analiza wymiany handlowej ogółem dostarcza
wprawdzie ważnych informacji na temat rozwoju eksportu, nie uwzględnia jednak ważnego
aspektu handlu światowego, jakim są zmiany
w strukturze sektorowej przepływów handlowych (patrz wykres 8). Dane nieskonsolidowane
pokazują, że struktura sektorowa eksportu strefy
euro znacznie różni się od struktury eksportu
światowego. Ogólnie rzecz biorąc, eksport
strefy euro nie bazuje tak silnie jak eksport
światowy na produktach z kluczowych kategorii
klasyfikowanych jako towary wysoko zaawansowane technologicznie (hi-tech)11,12. Trzon eksportu strefy euro stanowią towary z grupy średnio zaawansowanych technologicznie (mediumhi-tech) 13. Eksport światowy wydaje się coraz
intensywniej koncentrować na przemyśle hitech (poniżej 10% w latach sześćdziesiątych,
prawie 25% w 2003 r.), mimo iż udział tych towarów nie rośnie od 2001 r. Wzrostowi eksportu
towarów zaawansowanych technologicznie towarzyszył spadek udziału towarów niezaawansowanych (low-tech) i nisko zaawansowanych
technologicznie (medium-low-tech) (odpowiednio z 40% na około 30% i z 20% na mniej niż
15%). Jednocześnie udział towarów średnio zaawansowanych technologicznie wzrósł o 5
punktów procentowych w połowie lat siedemdziesiątych i od tego czasu utrzymuje się na
poziomie 35%.
Reakcja eksportu strefy euro na wzrost popytu
światowego zależy zatem od tego, których
11 Jak każda próba klasyfikacji, podział towarów eksportowych na
kategorie odzwierciedlające ich zaawansowanie technologiczne
ma charakter uznaniowy. Przykładowo, niektóre z czynności
wykonywanych w procesie produkcyjnym wyrobu elektronicznego mogą być uznane za niezaawansowane technologicznie,
podczas gdy pewne procesy będące częścią cyklu produkcyjnego towarów klasyfikowanych jako niezaawansowane technologicznie, takich jak tkaniny, mogą być wysoko zaawansowane.
Przyjęta klasyfikacja ma jedynie zilustrować różnicę pomiędzy
strukturą eksportu strefy euro i strukturą popytu światowego.
12 Kategoria „towarów wysoko zaawansowanych technologicznie”
obejmuje w szczególności „maszyny specjalnego przeznaczenia
(samoloty, statki kosmiczne)”, „urządzenia biurowe i komputery”, „urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne”.
13 Kategoria „towarów średnio zaawansowanych technologicznie”
obejmuje „pojazdy mechaniczne, środki transportu kolejowego
i drogowego”, „chemikalia z wyłączeniem farmaceutyków”
oraz „maszyny i urządzenia”.
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Wykres 8 Sektorowa struktura eksportu strefy euro i światowego pod względem
zaawansowania technologicznego
(udział w procentach)
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Źródła: baza danych Chelem oraz obliczenia ekspertów EBC.
¹ Eksport strefy euro obejmuje eksport wewnątrz i poza strefę euro.

sektorów dotyczy. Wzrost eksportu jest bardziej prawdopodobny, jeśli zwiększony popyt
dotyczy towarów, w których strefa euro się
specjalizuje. Analiza empiryczna udziału
strefy euro w rynku w latach 1985-2001 14 pokazuje, że specjalizacja w towarach średnio
zaawansowanych technologicznie wpłynęła
korzystnie na wyniki eksportu, gdyż w tym
okresie światowy popyt w sektorach medium14 Szczegóły dotyczące analizy stałego udziału w rynku znajdują
się w części 2 dokumentu EBC z serii Occasional Papers nr 30
z czerwca 2005 r.

tech utrzymywał wysokie tempo wzrostu. Natomiast strefa euro nie była w stanie skorzystać w pełni z relatywnie szybszego tempa
wzrostu światowego popytu w sektorach hitech w omawianym okresie, ponieważ towary
wysoko zaawansowane technologicznie mają
mniejszy udział w eksporcie strefy euro w porównaniu z eksportem światowym. Z drugiej
strony eksporterów strefy euro mniej dotknęły
koniunkturalne zmiany sektora hi-tech na
przełomie XX i XXI wieku związane z sytuacją w branży teleinformatycznej.

Ramka

ROLA KONKURENCYJNOŚCI NIECENOWEJ
W niniejszej ramce omówiona zostanie rola dwóch czynników mających wpływ na wyniki
eksportu – postępu technicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Oba czynniki
można określić mianem wskaźników konkurencyjności niecenowej.
Postęp techniczny
Konkurencyjność cenowa jest czynnikiem kluczowym dla wyników eksportu z perspektywy zagregowanych przepływów pieniężnych. Mimo to, postęp techniczny – napędzany
przez innowacyjność, umiejętność obsłużenia szybko rozwijających się sektorów
światowego popytu oraz zwiększania wydajności i redukcji kosztów – może również być
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ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki eksportu, szczególnie w dłuższej perspektywie. Ze względu na trudności ze zmierzeniem innowacyjności stosuje się pewne miary
przybliżone; jedną z nich jest liczba wniosków patentowych. W porównaniu z innymi
dużymi gospodarkami uprzemysłowionymi, od połowy lat dziewięćdziesiątych strefa euro
nie nadąża w tej dziedzinie za swoimi konkurentami  . Niezależnie od trudności z precyzyjnym oszacowaniem zależności między liczbą wniosków patentowych a wynikami
eksportu, opóźnienie to może mieć niekorzystny wpływ na wyniki eksportu strefy euro
w dłuższej perspektywie. Jeśli strefa euro chce dotrzymać kroku swoim międzynarodowym
konkurentom, musi bezwzględnie stymulować działania innowacyjne.

Konkurencyjność
a wyniki eksportu
strefy euro

Kolejnym wskaźnikiem postępu technicznego jest wielkość nakładów na prace badawczorozwojowe, wyrażona jako odsetek wartości dodanej w sektorze przemysłowym (patrz
tabela). W porównaniu z innymi dużymi rozwiniętymi gospodarkami poziom aktywności
w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych jest niższy w krajach strefy euro (5,8%) niż
w Stanach Zjednoczonych (8,5%) i Japonii (9,6%) (dane te dotyczą średnich z lat 20002001, gdyż brak jednolitych danych z lat wcześniejszych). Różnica między wielkością
nakładów na prace badawczo-rozwojowe strefy euro i Stanów Zjednoczonych oraz Japonii
jest szczególnie wyraźna w dziedzinie towarów wysoko zaawansowanych technologicznie,
choć inwestycje w sektorze towarów niezaawansowanych i średnio zaawansowanych technologicznie są również nieco wyższe. Wydatki na prace badawczo-rozwojowe w sektorze
towarów wysoko zaawansowanych technologicznie są szczególnie niskie w Niemczech,
Włoszech i Hiszpanii. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, kraje strefy euro wykazują sporą
różnorodność pod względem konkurencyjności technologicznej, np. nakłady na prace badawczo-rozwojowe we Włoszech stanowią jedną trzecią nakładów Niemiec, co może po
części wyjaśniać różnice w wynikach eksportu pomiędzy krajami strefy euro.

Tabela
Nakłady na badania i rozwój pod względem zaawansowania technologicznego
(w procentach; średnie z lat 2000-2001)
Belgia

Niemcy

Hiszpania

Francja

Włochy

Holandia

Niskie

1,9

0,8

0,6

1,0

0,2

1,2

Średnie

9,5

12,6

3,0

11,0

4,2

7,7

Wysokie

20,2

11,1

6,6

17,5

10,4

24,2

7,3

7,7

1,8

6,9

2,3

5,7

Wielka Brytania Stany Zjednoczone

Japonia

Razem

Finlandia

Strefa Euro1)

Niskie

1,7

0,7

0,7

1,3

1,7

Średnie

8,4

9,9

12,4

10,6

11,3

Wysokie

22,9

13,3

9,8

21,4

20,7

9,1

5,8

6,4

8,5

9,6

Razem

Źródła: bazy danych OECD STAN i ANBERD (patrz: praca EBC z serii Occassional Papers nr 30).
Uwaga: Aktywność w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych obliczana jest na podstawie nakładów na te prace wyrażonych jako odsetek wartości dodanej w sektorze przemysłowym. Dla niektórych lat brakuje danych dotyczących Grecji, Luksemburga, Austrii, Portugalii i Irlandii. Z tego względu aktywność w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych w strefie euro podawana jest jako średnia ważona siedmiu krajów strefy euro wymienionych w tabeli.
1 Patrz: wykres 21 w 3. części pracy EBC z serii Occassional Papers nr 30 z czerwca 2005 r.
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyciągają coraz większą uwagę ze względu na wzrost
transgranicznej aktywności inwestycyjnej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Według danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), udział napływających inwestycji bezpośrednich na szczeblu światowym, wyrażony jako odsetek PKB, wzrósł prawie
dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady. Jeśli chodzi o dziesięć nowych krajów członkowskich UE,
wzrost ten był jeszcze większy, z 5% w latach dziewięćdziesiątych do prawie 40% obecnie.
Związek pomiędzy handlem zagranicznym a bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi
jest złożony, głównie z powodu zróżnicowanego charakteru inwestycji zagranicznych. Kluczowym
zagadnieniem z punktu widzenia analizy kształtowania się udziału w rynku eksportu jest to, czy
bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią uzupełnienie wymiany handlowej czy też są jej
substytutem. Dla przykładu, zmniejszenie się udziału Japonii w rynku eksportu w latach
dziewięćdziesiątych jest w dużej mierze związane z przeniesieniem części japońskich zakładów
produkcyjnych do innych krajów, np. do Chin. Spadek lub wzrost udziału w rynku eksportu wcale
nie muszą być więc spowodowane zmniejszeniem się konkurencyjności cenowej.
Należy również dokonać rozróżnienia pomiędzy tzw. pionowymi i poziomymi inwestycjami zagranicznymi. Międzynarodowe firmy angażujące się w inwestycje pionowe dokonują geograficznego
podziału procesu produkcyjnego wzdłuż łańcucha wartości dodanej; innymi słowy, zlecają część
procesów produkcyjnych zagranicznym spółkom stowarzyszonym. Z kolei międzynarodowe firmy
dokonujące inwestycji poziomych dążą do powielania całego procesu produkcyjnego w kraju
przyjmującym. Inwestycje pionowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki eksportu, ponieważ
zwiększają wymianę handlową pomiędzy spółką macierzystą a spółką stowarzyszoną (np. spółka
macierzysta eksportuje poszczególne komponenty, które są montowane w kraju przyjmującym, po
czym produkt końcowy jest sprowadzany z powrotem do kraju będącego siedzibą spółki macierzystej). W tym przypadku bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią uzupełnienie eksportu, a nie
jego substytut. Jeśli jednak produkt końcowy zostanie wyeksportowany na rynek trzeci (a nie – wyprodukowany w całości w kraju spółki macierzystej i wyeksportowany na rynek docelowy), wówczas
inwestycje zagraniczne mogą przyczynić się do redukcji eksportu. Jeśli natomiast międzynarodowa
firma inwestuje w danym kraju z myślą o obsłudze jego rynku lokalnego, wówczas bezpośrednie
inwestycje zagraniczne stanowią substytut wymiany handlowej w ujęciu krótkoterminowym.
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych zależy również od innych czynników. Jednym z motywów dokonywania poziomych inwestycji zagranicznych może być na przykład chęć zdobycia
nowych technologii, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności technologicznej i stymulacji
eksportu w perspektywie długoterminowej. Ogólnie rzecz biorąc, celem bezpośrednich inwestycji
zagranicznych jest zwiększenie wydajności i redukcja kosztów, co z kolei może mieć pozytywny
wpływ na wyniki eksportu i rozwój gospodarczy. Nabywanie technologii dzięki fuzjom i przejęciom
może w pewnym stopniu zrekompensować słabe wyniki strefy euro w dziedzinie konkurencyjności
technologicznej, mierzonej liczbą wniosków patentowych i wielkością nakładów na prace badawczorozwojowe. Z drugiej strony, inwestycje pionowe i związane z nimi przeniesienie produkcji do
nowych krajów członkowskich UE pociągnęło za sobą zmianę kierunków handlu zagranicznego
z niektórych krajów strefy euro przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności spółek macierzystych (głównie niemieckich).
	 Niniejszą hipotezę wydaje się potwierdzać jedno z ostatnich badań empirycznych oparte na danych z poszczególnych firm. Badanie to
pokazuje, że niemieckie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Wschodniej zwiększyły niemiecki import z tych krajów oraz przyczyniły się do wzrostu eksportu na te rynki (patrz: ramka 7 w pracy EBC z serii Occassional Papers nr 30).
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5 WNIOSKI
Niniejszy artykuł przedstawia główne czynniki determinujące wyniki eksportu strefy euro i pokazuje,
że od 1992 r. eksport strefy euro jest odporny na
zmiany, zwłaszcza w porównaniu z głównymi konkurentami. Deprecjacja euro w latach 1999-2001 r.
przyczyniła się do wzrostu udziału w rynku eksportu, a następująca po niej aprecjacja euro spowodowała jego obniżenie. Ogólnie rzecz biorąc wydaje się, że konkurencyjność cenowa – mierzona
wskaźnikami realnego kursu walutowego i relatywnych cen eksportu – ma znaczny wpływ na udział
w rynku eksportu. Tłumaczy to w znacznej mierze
zmiany udziału w rynku eksportu zarówno strefy
euro jako całości, jak również na poziomie bilateralnym i poszczególnych krajów.

Wyniki eksportu podlegają również wpływom innych czynników związanych z konkurencyjnością niecenową, których skalę
jednak trudniej zmierzyć. Zaliczyć tu trzeba
gotowość f irm strefy euro do wprowadzania
innowacji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz sektorową strukturę popytu światowego. Aby sprostać wyzwaniom stawianym
przez globalizację oraz przyspieszyć procesy
adaptacyjne, należy kontynuować reformy
strukturalne rynków pracy i produktów krajów strefy euro. Wpłynie to korzystnie na innowacyjność f irm strefy euro i ułatwi im
płynne wchodzenie do branż rozwijających
się, ograniczenie kosztów i konkurowanie na
rynkach światowych.
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