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Ocena koordynacji polityki pieni nej i fiskalnej 
w Unii Europejskiej w porównaniu do  

Stanów Zjednoczonych i Japonii 

1. Wprowadzenie 

W europejskiej unii walutowej polityk  pieni n  przeniesiono na poziom 
wspólnotowy, a polityk  fiskaln  pozostawiono na poziomie narodowym pa stwa 
cz onkowskiego. Zdaniem E. Welteke najwa niejszymi instrumentami koordynowania, 
w szczególno ci pomi dzy poziomem wspólnotowym i narodowym s :

od 1994 uchwalane rocznie przez ECOFIN-Rad  �Wytyczne polityki gospodarczej� 
dla ogólnej polityki gospodarczej (art. 99 (2) WE Traktat), 
makroekonomiczny Dialog dla polityki zatrudnienia zawarty na Europejskiej Ra-
dzie w Kolonii w 1999 r. 
od 1997 r. Pakt Stabilno ci i Wzrostu z 1997 dla polityki fiskalnej. 

Jego zdaniem Pakt ogranicza negatywne oddzia ywanie, które mo e wynika  z 
realizowania czysto narodowych interesów poszczególnych pa stw cz onkowskich, na 
pozosta e pa stwa cz onkowskie. Pozostawia on poszczególnym pa stwom mo liwo ,
reagowania na wyzwania cyklu koniunkturalnego w okre lonym obszarze. Troch
krytyczniej ocenia �Wytyczne polityki gospodarczej�. Pocz tkowe przedstawienie 
procedury w skiej koordynacji, która stanowi ich rdze , nie jest realizowane. Nato-
miast dotychczas powstaje z o ony system �wytycznych�, �procesów�, �planów dzia-
ania� i �raportów�. Kompleksowo  tego systemu nie jest stale w pe ni przejrzysta ani 

dla publiczno ci ani dla decydentów politycznych. 
Uzasadnieniem kosztów takiej koordynacji jest �niedoskona o  rynku�. St d

wzmacnia si  równocze nie obraz biurokracji, która si  stale powi ksza i przyci ga do 
siebie nowe kompetencje. W tej sytuacji opowiada si  on za zmniejszeniem tego 
niepohamowanego wzrostu koordynacji europejskiej polityki gospodarczej1. St d
koordynacja ponadnarodowej polityki pieni nej i narodowej polityki fiskalnej jest 
konieczno ci  w europejskiej unii walutowej. 

D. Gatti i Ch. van Wijnbergen uwypuklaj , e w unii walutowej wiele organów 
fiskalnych prowadzi autonomicznie swoj  narodow  polityk  fiskaln . Natomiast 
Europejski Bank Centralny (EBC) ustala jednolicie cele pewnych parametrów polityki 
pieni nej dla ca ej unii. Wp ywu ekspansywnej polityki fiskalnej grupy pa stw cz on-
kowskich nie mo e wyeliminowa adne pojedyncze pa stwo cz onkowskie. T  roz-

1  E. Welteke, Herausforderungen für die Bundesbank im europäischen Finanzraum, �Deutsche Bun-
desbank. Auszüge aus Presseartikeln nr 5�, 24 stycznia 2002, s. 3. 
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bie no  pomi dzy grupowym dzia aniem pa stw i indywidualnym dzia aniem pa -
stwa traktuje si  jako najwa niejsza przyczyn  niepowodzenia koordynacji. St d
ponadnarodowy bank centralny ma zapobiega  niepowodzeniu koordynacji pomi dzy 
narodowymi organami fiskalnymi poprzez modyfikowanie swojej strategii pieni nej.
EBC powinien ustala  poziom stóp procentowych w powi zaniu z ograniczeniem 
fiskalnym w celu skompensowania organom fiskalnym zarówno rezygnacji z uprawia-
nia przez nie dyskrecjonalnej polityki fiskalnej, jak i ryzyka prowadzenia restrykcyjnej 
polityki pieni nej przez EBC w jego reakcji na presj  inflacyjn  w innym pa stwie
cz onkowskim. Ich zdaniem taka kompensata dla narodowych organów fiskalnych 
eliminuje u nich pokus  realizowania narodowych fiskalnych polityk antycyklicznych2.
Wydaje si  zatem, i  polityka pieni na, która ma chocia  s aby charakter antycyklicz-
ny jest faktycznie wystarczaj ca, aby pobudzi  interakcje pomi dzy organami fiskal-
nymi, prowadz c do koordynacji pomi dzy nimi i eliminuj c w ród nich dylemat 
wi nia. Równie  w sytuacji negatywnych szoków gospodarczych, ca kowite ich 
z agodzenie nie spadnie na EBC, który nie b dzie zmuszony prowadzi  inflacyjnej 
polityki pieni nej w celu ich przeciwdzia ania.

Natomiast I. Mihov uwa a, e dzia ania polityki pieni nej EBC nie odpowiada-
j  w pe ni sytuacji gospodarczej w trzech najwi kszych pa stwach, a mianowicie: 
Niemiec, Francji i W och, a jedynie samych Niemiec. Jednocze nie podkre la on, e na 
przebieg cyklu koniunkturalnego w latach 1980. i 1990. wp ywa y nie tylko nieskoor-
dynowane polityki pa stw cz onkowskich, ale równie  zró nicowana struktura gospo-
darcza i finansowa pa stw europejskiej unii walutowej. Dlatego s dzi on, i  zadanie 
stabilizowania EBC u atwi  przedsi wzi cia zmierzaj ce do ujednolicenia struktury 
prawnej i finansowej w pa stwach cz onkowskich tej unii3. Jak mo na zauwa y , EBC 
nie kieruje si  tylko interesem gospodarki niemieckiej, ale równie  innych pa stw unii 
walutowej. Ten kierunek polityki u atwia ujednolicanie struktury prawnej, gospodar-
czej i finansowej w pa stwach cz onkowskich.

W opinii P. Lawler�a na rynku pracy o du ym wp ywie zwi zków zawodowych, 
wst pne zobowi zania si  banku centralnego dla okre lonego celu polityki pieni nej
lub przekazanie polityki pieni nej �konserwatywnemu� bankierowi centralnemu 
wcale nie s  najlepszym rozwi zaniem prowadzenia polityki pieni nej. Taki sam 
wynik, jak w przypadku wst pnego zobowi zania banku centralnego mo e by  osi -
gni ty, przy jednoczesnym ustalaniu p ac i polityki pieni nej o odpowiednio okre lo-
nej funkcji celów dla banku centralnego4. Mo na s dzi , i  takie prowadzenie polityki 
pieni nej jest szczególnie korzystne w warunkach szoków gospodarczych. Jednocze-
nie warto zauwa y , e przy prowadzeniu polityki pieni nej nale y uwzgl dnia

cechy struktury rynku pracy. 
H. D. Dixon i M. Santoni badaj c rynek pracy europejskiej unii walutowej o du-

ym wp ywie zwi zków zawodowych i bezrobociu strukturalnym, przedstawiaj , i

2  D. Gatti, Ch. van Wijnbergen, Co-ordinating fiscal authorities in the euro-zone: a key role for the 
ECB, �Oxford Economic Papers� vol. 54 nr 1/2002, s. 56-57 i 65. 

3  I. Mihov, Monetary policy impelmentation and transmission in the European Monetary Union,
�Economic Policy. A European Forum� vol. 33/2001, s. 399-401. 

4  P. Lawler, Monetary policy, central bank objectives, and social welfare with strategic setting, �Oxford 
Economic Papers� vol. 53 nr 1/2001, s. 107-108. 
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dwa pa stwa unii walutowej o zrównowa onym bud ecie, w przypadku koordynacji 
ich polityki fiskalnej, generuj  wydatki bud etowe ni  w przypadku braku koordynacji 
tych polityk5.

Z kolei M. Buti i W. Roeger stwierdzaj , e substytucyjno  lub komplementar-
no  pomi dzy politykami pieni n  i fiskaln  szczególnie zale y od rodzajów szoków 
uderzaj cych gospodark . W przypadku szoków poda y, te dwie polityki przesuwaj
si  w przeciwnych kierunkach: polityka fiskalna � ekspansywno ci (restrykcyjno ci), a 
polityka pieni na restrykcyjno ci (ekspansywno ci). St d jest wyra ny konflikt po-
mi dzy tymi dwoma podstawowymi rodzajami polityki makroekonomicznej. Jednak e,
empiryczna obserwacja substytucyjno ci polityki nie musi powodowa  pomi dzy nimi 
konfliktu. I tak np. polu nienie polityki pieni nej w okresie . konsolidacji bud etowej 
w UE lat 1990 � mog o by  �ukryt � koordynacj : przez zmniejszanie strat produkcji z 
powodu ograniczenia bud etowego, ekspansywnna polityka pieni na u atwia a zada-
nie organom fiskalnym. Natomiast w warunkach szoków popytowych, oba rodzaje 
polityki przesuwaj  si  w tym samym kierunku, ale jedna przesuwa si  szybciej, a 
druga przesuwa si  wolniej. W tym przypadku, istnieje pewnego rodzaju konflikt 
pomi dzy organami pieni nymi i fiskalnymi w sprawie podzia u uczestnictwa w 
ci arze stabilizowania. M. Buti i W. Roeger wskazuj  na korzy ci z koordynowania 
polityki pieni nej i fiskalnej w odpowiedzi na szoki poda y, gdy koordynacja ta jest 
spostrzegana jako zabezpieczenie wobec przysz ych szoków. Jednocze nie podkre la-
j , e d ugotrwa ym szokom poda y powinno si  szczególnie przeciwdzia a  raczej 
poprzez reformy strukturalne i mikroekonomiczne dostosowania ni  makroekono-
miczn  stabilizacj 6.

W systemie sta ych kursów walutowych, D. Gatti i Ch. van Wijnbergen dostrze-
gaj e asymetrycznym szokom mo na przeciwdzia a  w dwojaki sposób. Po pierwsze, 
poprzez strukturalne reformy maj ce na celu popraw  g ównie elastyczno ci p ac na 
rynkach pracy i cen na rynkach produktów. Po drugie, poprzez dopuszczenie pewnej 
elastyczno ci polityki fiskalnej w pa stwie zdolnym do zmagania si  z szokami asyme-
trycznymi. Uwa aj , e w europejskiej unii walutowej, interakcja polityki fiskalnej i 
pieni nej, która umo liwia pewien rodzaj elastyczno ci polityki fiskalnej mo e uzu-
pe ni  reformy strukturalne, aby te reformy mog y by  kontynuowane7.

Wydaje si , i  wynik koordynacji ponadnarodowej polityki pieni nej i narodo-
wej polityki fiskalnej uwidoczni najwyra niej si  na rynku pracy. Rynek ten musi 
przej  reformy strukturalne zwi kszaj ce przede wszystkim elastyczno  p ac i 
zmniejszaj c bezrobocie strukturalne. Interakcje zachodz ce pomi dzy polityk  pie-
ni n  i fiskaln  b d  wywo ywa  nie tylko zmiany wielko ci nominalnych, ale rów-
nie  zmiany strukturalne w gospodarce. Miernikiem tej interakcji stanie si  przede 
wszystkim post p zmian strukturalnych, w warunkach niskiej stopy inflacji oraz za-
ostrzaj cej si  konkurencji w procesie integracji i globalizacji. 

5  H. D. Dixon, M. Santoni, Fiscal Policy Coordination with Demand Spillovers and unionised Labour 
Markets, �The Economic Journal� vol. 107/1997, s. 403. 

6  M. Buti, W. Roeger, Jan In�t Veld, Stabilizing Output and Inflation: Policy Conflicts and Co-
operation under a Stability Pact, �Journal of Common Market Studies� vol. 39 nr 5/2001, s. 823-824. 

7  D. Gatti, Christa van Wijnbergen, Co-ordinating fiscal authorities in the euro-zone: a key role for the 
ECB, �Oxford Economic Papers� vol. 54 nr 1/2002, s. 68. 
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2. Rozwój oszcz dno ci w pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej i 
euroobszaru, Stanów Zjednoczonych i Japonii w latach 1974-2003 

W latach 1974-2001, w UE nast puje zmniejszenie oszcz dno ci sektora pry-
watnego o 2,8% PKB (z 21,1% na 18,3% PKB) (tab.1). Natomiast w euroobszarze w 
tym samym okresie ich spadek jest mniejszy - 2,2% PKB (z 21,9% na 19,7% PKB). W 
latach 1974-2003 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej, oszcz dno ci sektora 
prywatnego zmniejszaj  si  o 7,4% (z 20,6% na 13,2% PKB). W latach 1991-2003 
odnotowano ich wzrost 1,3% PKB (z 26,7 do 28,0% PKB) w Japonii. W badanej 
grupie jedynie w Japonii zwi kszaj  si  oszcz dno ci prywatne, a najwi kszy ich 
spadek nast puje kolejno w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej, UE i euroob-
szarze.  

Tabela 1. Rozwój oszcz dno ci w Unii Europejskiej i euroobszarze, Stanach Zjedno-
czonych Ameryki Pó nocnej i Japonii w latach 1961-2003 (w % PKB) 

Unia  
Europejska 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Oszcz dno ci
prywatne - 21,1 21 21,5 21,8 22,4 21,7 20,9 19,9 18,6 18,2 18,3 18,4 18,4 

Oszcz dno ci
rz du - 0,4 0,3 -1,6 -2 -1,6 -1,1 0,1 1,2 2,2 2,7 2,3 2 2,3 

Oszcz dno ci
ogó em 24,9 21,5 21,3 20 19,8 20,8 20,5 21 21,2 20,8 20,9 20,6 20,3 20,8 

Euroobszar 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 
Oszcz dno ci

prywatne - 21,9 22,5 22,3 22,2 23 22,4 21,7 21 19,9 19,6 19,7 19,8 19,7 
Oszcz dno ci

rz du - 0,4 -0,2 -1,3 -1,5 -1,3 -1 0,2 1 2 2,4 2 1,7 2,2 
Oszcz dno ci

ogó em 26,1 22,3 22,3 21 20,6 21,7 21,4 21,9 21,9 21,8 22,1 21,7 21,5 21,9 

USA 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Oszcz dno ci
prywatne 18 20,6 18,2 18,5 18 17,6 17,1 16,6 15,4 13,9 12,2 13,2 16,6 16,9 

Oszcz dno ci
rz du 1,7 -1 -1,8 -2,2 -1,4 -0,8 0 1,3 2,6 3,3 4,2 2,7 -0,5 -0,3 

Oszcz dno ci
ogó em 19,7 19,7 16,4 16,3 16,6 16,8 17,1 18 18 17,2 16,3 15,8 16,1 16,5 

Japonia 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Oszcz dno ci
prywatne - - - 26,7 26,2 27 27,7 28,1 28,6 28,6 29,2 28 27,2 27,1 

Oszcz dno ci
rz du - - - 5,6 4,6 3,2 2,9 2,9 1,3 0 -0,8 -0,3 -0,5 -0,6 

Oszcz dno ci
ogó em 36,1 32,1 33,1 32,3 30,8 30,3 30,5 30,9 29,9 28,6 28,4 27,7 26,7 26,6 

ród o: European Commission. Directoriate-General for Economic and Financial Affairs, �European 
Economy� nr 73/2001, s. 464-467 i 498-501. 
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Warto nadmieni , i  w 2003 r. w porównaniu do 2001 r., przewiduje si  niewiel-
ki wzrost oszcz dno ci prywatnych w UE (0,1% PKB), a w USA ich zwi kszenie a
3,7% PKB. W euroobszarze, maj  one pozosta  bez zmian a w Japonii zmniejszy  si
o 0,9%. 

W latach 1974-2001, oszcz dno ci sektora rz dowego w UE wzrastaj  o 1,9% 
PKB (z 0,4% na 2,3% PKB), a euroobszarze rosn  one s abiej, bo o 1,6% PKB (z 0,4% 
na 2,0% PKB). Najwy szy wzrost tych oszcz dno ci o 3,7% (z -1% do 2,7%) nast pu-
je w USA. Z kolei, w Japonii wyst puje spadek tych oszcz dno ci a  o 6,1% PKB (z 
5,6% do -0,5% PKB). W tej grupie zmniejszenie oszcz dno ci rz du japo skiego jest 
najwy sze, a najwy sze zwi kszenie jest oszcz dno ci rz du ameryka skiego. 
W 2003 r., w porównaniu do 2001 r., przewiduje si  niewielki wzrost oszcz dno ci 
rz dów w euroobszarze (0,2% PKB), a w UE maj  one pozosta  bez zmian. W Japonii 
mog  si  zmniejszy  o 0,3%, a w USA maj  spa  a  3,0% PKB. 

Oszcz dno ci sektora prywatnego i oszcz dno ci sektora rz dowego wp ywaj
na zmiany oszcz dno ci ogó em. W latach 1974-2001 najwi kszy spadek oszcz dno ci 
ogó em nast puje odpowiednio w Japonii (o 5,5% PKB), USA (o 3,2%), UE (o 0,7%) i 
euroobszarze (o 0,4%). Jedynie w Japonii niewielki wzrost oszcz dno ci prywatnych 
(o 1,3% PKB) zmniejsza w s abym stopniu bardzo silny spadek oszcz dno ci rz du (o 
6,1% PKB). Natomiast w UE, euroobszarze i USA zmniejszaj  si  oszcz dno ci pry-
watne, a rosn  oszcz dno ci sektora rz dowego. Jednak e w USA bardzo silny spadek 
oszcz dno ci sektora prywatnego (o 7,4% PKB) w oszcz dno ciach ogó em, zmniejsza 
silny wzrost oszcz dno ci sektora rz dowego (o 3,7% PKB). W euroobszarze i UE 
zwi kszenie oszcz dno ci prywatnych nast puje w nieznacznie wi kszym stopniu jak 
wzrost oszcz dno ci sektora rz dowego. W euroobszarze i UE oszcz dno ci prywatne 
zwi kszy y si  kolejno o 0,6% i 0,7% PKB wi cej ni  oszcz dno ci rz dowe. Na 
szczególn  uwag  zas uguje fakt, e w latach 1974-2001, w euroobszarze i UE wzra-
staj  zarówno oszcz dno ci sektora prywatnego, jak i rz dowego. Natomiast, w Japonii 
nieznaczny wzrost oszcz dno ci prywatnych nast puje w niewielkim stopniu niejako 
kosztem bardzo silnego zmniejszenia oszcz dno ci sektora rz dowego. Z kolei, w USA 
bardzo silny wzrost oszcz dno ci prywatnych nast puje niejako kosztem du ego
zmniejszenia oszcz dno ci sektora rz dowego. Warto podkre li , i  w euroobszarze i 
UE zwi kszenie oszcz dno ci sektora rz dowego nie nast puje kosztem obni enia
oszcz dno ci sektora prywatnego. W 1997 r. uwidaczniaj  si  oszcz dno ci sektora 
rz dowego UE, euroobszarze i USA. Natomiast od l995 r. w UE i euroobszarze 
zmniejszaj  si  oszcz dno ci prywatne. St d, wydaje si , i  od 1997 r. oszcz dno ci 
sektora rz dowego wzrastaj  niejako kosztem oszcz dno ci sektora prywatnego. 

3. Rozwój rynku pracy w Unii Europejskiej i euroobszarze, Stanach 
Zjednoczonych i Japonii w latach 1974-2003 

Badaj c zale no ci pomi dzy nominaln  p ac per capita, jednostkowym kosz-
tem pracy, a wzrostem wydajno ci pracy (tab. 2), w 1994 r. nale y zauwa y  bardzo 
silny spadek jednostkowego kosztu pracy zarówno w UE � na 0,2 w 1994 r.  
(z 2,9 w 1993 r.) jak i euroobszarze � na 0,4 (3,1 w 1993 r. na 0,4). Jednak najni szy 
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jednostkowy koszt pracy w euroobszarze jest w 1998 r. i wynosi 0,3 w 1998 r. (a 0,6 w 
1997 r.). Z kolei, w 1998 r. ten koszt pracy w UE równie  zmniejszy  si  w porówna-
niu z 1997 r. (0,1), wynosz c 0,9. Mo e wskazywa  to na wi ksz  presj  konkurencyj-
no ci w pa stwach euroobszaru ni  w pa stwach UE. W 1994 r. ró nica pomi dzy 
nominaln  p ac per capita, a jednostkowym kosztem pracy jest najwy sza w euroob-
szarze jak i w UE, wynosz c odpowiednio 2,7 i 2,9. W 1998 r. pomimo osi gni cia 
bardzo niskiego jednostkowego kosztu pracy w euroobszarze, ró nica pomi dzy nomi-
naln  p ac per capita, a tym kosztem pracy nie jest ju  tak du a jak w 1994 r, wyno-
sz c 1,2, a w UE jest na poziomie 1,3%. W 1994 r. wzrost wydajno ci pracy osi ga w 
UE najwy szy poziom 2,9%, a w euroobszarze 2,7%. W 1998 r. jest on ni szy ju  o 
ponad po ow , wynosz c w UE i euroobszarze kolejno 1,3 i 1,2.  

Do 2001 r. nominalna p aca per capita i jednostkowy koszt pracy w UE oraz eu-
roobszarze stopniowo rosn , osi gaj c warto ci 3,3 i 2,7 (UE) oraz 3,0 i 2,6 (euroob-
szar). Zatem utrzymuje si  nadal wi ksza ró nica pomi dzy nominaln  p ac per
capita a jednostkowym kosztem pracy w UE w porównaniu z euroobszarem. Od 
2001 r. do 2003 r. przewiduje si  niewielki spadek nominalnej p acy per capita UE i 
euroobszarze (o 0,2%). Natomiast w 2003 r. w stosunku do 2001 r. mo e nast pi  silny 
spadek jednostkowych kosztów pracy (o ponad po ow ). Tendencja ta przyczyni si  do 
podwy szenia wydajno ci pracy, a zarazem powi kszenia ró nicy pomi dzy nominal-
n  p ac per capita i jednostkowym kosztem pracy w UE do 1,8, a w euroobszarze  
do 1,6.  

Tabela 2. Rozwój rynku pracy w Unii Europejskiej i euroobszarze, Stanach Zjedno-
czonych i Japonii w latach 1961-2003 

Unia  
Europejska 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Nominalna
p ace per 

capita 9,9 12,5 6,2 5,1 3,1 3,5 3,2 2,7 2,2 2,8 3 3,3 3,2 3,1 
Nominalne
koszty jedn. 

Pracy 5,2 10,2 4,2 2,9 0,2 1,7 1,7 1 0,9 1,7 1,4 2,7 1,9 1,3 
Realne p ace

per capita 5 1,4 1,7 0,8 -0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 1,5 1,1 1 1,3 1,3 
Realne koszty 

jednostk. 
Pracy 0 -0,3 -0,7 -0,8 -2,4 -1,3 -0,8 -0,8 -1,1 0,2 -0,1 0,3 -0,1 -0,5 

Wzrost 
wydajno ci 

pracy 4,4 2 1,9 2,1 2,9 1,7 1,4 1,5 1,3 1,1 1,6 0,5 1,1 1,8 
Ogólny
wzrost 

wydajno ci 3 1,1 1,5 1,1 2,1 1,2 0,8 1,2 1,1 0,8 1,3 0,1 0,4 1,3 

Euroobszar 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Nominalna
p ace per 

capita 10,5 12,2 5,6 5,1 3,1 3,6 3 2,3 1,5 2,3 2,5 3 3 2,8 
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Nominalne
koszty jedn. 

Pracy 5,3 9,8 3,5 3,1 0,4 1,7 1,5 0,6 0,3 1,2 1 2,6 1,9 1,2 
Realne p ace

per capita 5,7 1,4 1,4 0,8 -0,4 0,2 0,3 0,2 0 1 0,3 0,5 1,1 1 
Realne koszty 

jednostk. 
Pracy 0,1 -0,4 -1,2 -0,7 -2,4 -1,3 -0,9 -1 -1,5 -0 -0,4 0,2 -0,1 -0,5 

Wzrost 
wydajno ci 

pracy 4,8 2,1 2 1,9 2,7 1,7 1,4 1,5 1,2 1,1 1,5 0,3 1 1,6 
Ogólny
wzrost 

wydajno ci 3,3 1,1 1,6 0,9 1,8 1,1 0,7 1,1 1 0,8 1,3 -0,1 0,3 1,2 

USA 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Nominalna
p ace per 

capita 5,6 7,7 4,3 3,4 2,4 1,8 2,5 3,1 4,5 4,1 5,1 5,3 2,2 3,1 
Nominalne
koszty jedn. 

Pracy 3,2 6,6 3,3 2,1 1 1,6 0,8 1,1 2,4 1,9 3 4,3 1 0,7 
Realne p ace

per capita 2,7 0,7 0,5 0,7 0,4 -0,5 0,4 1,2 3,4 2,4 2,4 3,4 0,7 1,3 
Realne koszty 

jednostk. 
Pracy -0,1 -0,1 0 -0,4 -1,1 -0,6 -1,1 -0,9 1,2 0,5 0,7 1,8 -0,8 -1 

Wzrost 
wydajno ci 

pracy 2,4 1 1 1,2 1,5 0,2 1,7 2 2 2,2 2,1 1 1,1 2,5 
Ogólny
wzrost 

wydajno ci 1,9 0,6 0,9 0,9 1,6 0,2 1,4 1,7 1,5 1,5 1,4 -0,2 -0,1 1,7 

Japonia 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Nominalna
p ace per 

capita 14,2 8,3 4,1 2 1,4 1,6 0,6 1,6 -0,2 -1 0,6 0,8 -1,5 -0,1 
Nominalne
koszty jedn. 

pracy 5,8 5,5 0,3 1,3 0,5 0,2 -2,3 0,8 0,3 -3 -1,2 1,2 -1 -0,9 
Realne p ace

per capita 7,6 1,7 2,8 0,9 0,8 1,9 0,7 0,5 0 -0 1,7 1,8 -1,4 -0,2 
Realne koszty 

jednostk. 
pracy -0,4 -0,1 -1 0,3 0,4 0,5 -1,5 0,5 0,3 -1 0,5 1,9 -1,1 -0,7 

Wzrost 
wydajno ci 

pracy 7,9 2,7 3,8 0,6 0,9 1,4 3 0,8 -0,4 1,6 1,8 -0,3 -0,5 0,8 
Ogólny
wzrost 

wydajno ci 6,1 1 2,5 -0,4 -0,2 0,4 2 0 -1,6 0,5 0,8 -1,2 -1,3 0,1 

ród o: European Commission. Directoriate-General for Economic and Financial Affairs, �European 
Economy� nr 73/2001, s. 464-467 i 498-501. 
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W badanym okresie, w 2001 r. w euroobszarze i w UE jest najni sza wydajno
pracy i najmniejsza ró nica pomi dzy nominaln  p ac per capita, a jednostkowym 
kosztem pracy. W 2003 r., w porównaniu do 2001 r. przewiduje si  zwi kszenie tej 
wydajno ci w UE prawie 5-krotne, a w euroobszarze ponad 5-krotne. Wydaje si , i
jest to wynikiem wi kszej presji konkurencyjno ci na pa stwa euroobszaru. W USA 
najni sz  wydajno  pracy odnotowano w 1995 r., a po tym roku nast puje jej bardzo 
silny wzrost (szczególnie w 1999 r. na poziomie 2,2) do 2000 r. W 2001 r. podobnie 
jak w euroobszarze i UE wyst puje jej spadek. Do 2003 r. w stosunku do 2001 r. 
wydajno  pracy w USA mo e wzrosn  2,5-krotnie. W Japonii najwy szy wzrost 
wydajno ci pracy (3,0%) ma miejsce w 1996 r., ale ju  w 1998 r. osi ga najni sz
warto  (-0,4). W badanym okresie, w euroobszarze i w UE wydajno  pracy 
zachowuje si  najbardziej stabilnie. Natomiast mniejsz  stabilno  wzrostu wydajno ci
pracy widoczna jest w USA i Japonii. 

Proces zmian na rynku pracy dostrzega si  jeszcze bardziej, gdy bada si  zale -
no  pomi dzy realnymi jednostkowymi kosztami pracy i realn  p ac per capita, a 
wydajno ci  pracy. W latach 1994-1998, w euroobszarze i w UE nast puje zmniejsze-
nie realnych jednostkowych pracy, wynosz c -2,4 w 1994 r., a w 1998 r. ten spadek si
zmniejszy  odpowiednio do -1,5 i -1,1. W 1994 r. odnotowano równie  najni sz
realn  p ac per capita, poniewa  w euroobszarze jest na poziomie -0,4 i w UE -0,1. 
Nast pnie w latach 1995-1999 r. stopniowo wzrasta ta p aca, a od 2000 r. ponownie si
obni a. W latach 2002-2003, w porównaniu do 2001 r. przewiduje si  jej 2-krotny 
wzrost w euroobszarze, a w UE jedynie o jedn  trzeci . Nale y zauwa y , i  do 1998 r. 
w cznie wydajno  przewy sza realne jednostkowe koszty pracy i realn  p ac per 
capita. Nast pnie ta sama sytuacja ma miejsce w 2000 r. i mo e wyst pi  w 2003 r. Po 
2001 r. w euroobszarze i UE przewiduje si  zwi kszenie realnych p ac, a zmniejszenie 
realnych jednostkowych kosztów pracy. 

W gospodarce ameryka skiej spadaj  silnie jednostkowe koszty pracy w latach 
1994-1997. Jedynie w 1995 r. wyst puje zmniejszenie realnej p acy per capita wraz z 
silnym obni eniem wydajno ci pracy. W kolejnych latach nast puje ju  wzrost tej 
p acy i wydajno ci. Realne p ace per capita s  wy sze, a realne jednostkowe koszty 
pracy s  ni sze ni  wydajno  pracy w latach 1998-2000. Jedynie w 2001 r. realne 
p ace i koszty przewy szaj  wydajno  pracy. W latach 2002-2003 przewiduje si
dalszy wzrost wydajno ci pracy ponad wzrost realnej p acy per capita, przy jednocze-
snym obni aniu si  realnych jednostkowych kosztów pracy. 

W japo skiej gospodarce zmniejszenie realnych jednostkowych kosztów pracy 
nast puje w 1996 r. i w 1999 r, przy czym w tym ostatnim roku i 1998 r. obni a si
p aca realna per capita. Warto nadmieni , i  w 1998 r. spada silnie równie  wydajno
pracy. W latach 2002-2003 przewiduje si  zmniejszanie realnych jednostkowych 
kosztów pracy i realnej p acy per capita. Jednocze nie w 2002 r. nast pi spadek wydaj-
no ci pracy, a w 2003 r. jej niewielki wzrost. 

W badanym okresie, w euroobszarze i UE wyst puje wi ksza stabilno  tenden-
cji rozwoju realnych jednostkowych kosztów pracy, realnej p acy per capita i wydaj-
no ci pracy ni  w USA i Japonii. Podobna tendencja ma miejsce w rozwoju nominal-
nych jednostkowych kosztów pracy i nominalnej p acy per capita. St d stopa inflacji 
nie ma silnego wp ywu na zró nicowanie sytuacji na rynku pracy w badanych podmio-
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tach. Mo na s dzi , i  zró nicowanie mi dzy europejskim rynkiem pracy, a ameryka -
skim i japo skim wynika z przyczyn strukturalnych. Potwierdza ten wniosek równie
badanie zale no ci pomi dzy nominaln  i realn  p ac  oraz zale no ci mi dzy nomi-
nalnymi i realnymi jednostkowymi kosztami pracy w UE, euroobszarze, USA i Japo-
nii.

4. Rozwój polityki fiskalnej w Unii Europejskiej i euroobszarze, Stanach 
Zjednoczonych i Japonii w latach 1974-2003 

W UE i euroobszarze od 1994 r. stopniowa zmniejsza si  deficyt bud etowy od-
powiednio z 5,4% PKB i 5,1% PKB do 0,7% PKB i 1,3% PKB w 1999 r. (tab.3) St d
w latach 1994-1999 deficyt bud etowy spada (o 4,7% PKB) silniej w UE ni  w euro-
obszarze (o 3,8% PKB). W 2000 r. pa stwa UE odnotowuj  równie  wy sz  nadwy k
bud etow  (1,1% PKB) ni  pa stwa euroobszaru (0,3%). W 2001 r., zarówno w UE 
jak i w eurobszarze wyst puje deficyt bud etowy, przy czym w euroobszarze jest on 2-
krotnie wy szy ni  w UE. Do 2003 r. przewiduje si , e pozostanie on prawie na 
niezmienionym poziomie w UE i euroobszarze. 

W USA deficyt bud etowy zmniejszono dwa lata wcze niej (w 1997 r.) ni  w 
UE i euroobszarze (1999 r.). Od 1998 r. do 2000 r. nast puje stopniowe zwi kszanie
nadwy ki bud etowej z 0,3% PKB do1,8% PKB. Jednak e ju  w 2001 r. jest widoczny 
niewielki deficyt bud etowy (0,1% PKB), który w 2003 r. mo e wzrosn  do 3,2% 
PKB. Gospodarka ameryka ska po trzech latach (1998-2000) nadwy ki mo e do-
wiadczy  wi kszego deficytu bud etowego w latach 2002-2003 ni  UE i euroobszar 

po roku (2000 r.) nadwy ki bud etowej w tych samych latach.  
W Japonii stale wyst puje deficyt bud etowy, a najwi kszy jego wzrost nat pi

a  o 7,3% PKB w 1998 r., w stosunku do 1997 r. W 1999 r., w porównaniu do 1998 r. 
zmniejsza si  on o 4% PKB, pomimo pozostaje nadal wysoki. Od 2000 r. nast puje
stopniowe jego zmniejszanie. W latach 2002-2003 mo e nast pi  jego nieznaczny 
spadek, ale i tak pozostanie ponad 6-krotnie wy szy jak w UE i euroobszarze oraz 
ponad 2-krotnie wy szy jak w USA. 

UE spe nia kryterium deficytu bud etowego nieznacznie lepiej ni  euroobszar, a 
euroobszar znacznie lepiej ni  USA. Stany Zjednoczone Ameryki Pó nocnej wykazuj
ogólnie podobn  tendencj  salda deficytu bud etowego jak UE i eurooobszar. Jednak-
e ró nica pomi dzy nadwy k  i deficytem salda bud etu w USA jest wy sza ni  w 

euroobszarze i UE, zatem saldo bud etowe USA wykazuje wi ksz  zmienno  ni
saldo bud etowe euroobszaru i UE. Natomiast saldo bud etowe Japonii wykazuje 
odmienn  tendencj  ni  wcze niej omówione, szcególnie od 1997 r. 

Pod wzgl dem d ugu publicznego wyst puje podobna tendencja jak w przypad-
ku deficytu bud etowego. D ug publiczny jest ni szy w UE ni  w euroobszarze. Od 
1996 r. do 2000 r. ameryka ski d ug publiczny jest mniejszy ni  d ug publiczny UE i 
euroobszaru oraz wykazuje on tak  samo tendencj  spadkow  jak europejski d ug
publiczny. W UE przewiduje si  w 2003 r. jego spadek do poziomu zbli onego w 2000 
r. w USA. Od 2000 r. w UE i euroobszarze zaznacza si  coraz wi ksza ró nica pomi -
dzy d ugiem publicznym (6,0% PKB). Z kolei, od 1995 r. powi ksza si  ró nica po-
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mi dzy d ugiem publicznym Japonii, a d ugiem publicznym UE, euroobszaru i USA. 
Od tego roku w Japonii d ug publiczny si  zwi ksza, a w UE, euroobszarze i USA 
stopniowo si  on obni a.

Tabela 3. Rozwój polityki fiskalnej w Unii Europejskiej i euroobszarze, Stanach 
Zjednoczonych i Japonii w latach 1961-2003 

Unia
Europejska 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Wydatki - 45,7 47,7 50,1 51 51,4 51,1 49,4 48,3 47,9 45,7 46,9 47,2 46,6 
Dochody 

bie . - 42 44,5 45 45 46,2 46,9 46,9 46,7 47,2 46,9 46,4 46,3 46 
Saldo

bud et. - -3,7 -3,3 -5,1 -5,4 -5,2 -4,2 -2,5 -1,6 -0,7 1,1 -0,5 -0,9 -0,6 
D ug

publiczny - 53,8 55 72,2 67 70,3 72,2 71,2 69 67,5 64,4 62,7 61,9 60 

Euroobszar 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Wydatki - 45,4 48,6 50,7 51 51,6 51,5 50,2 49,3 49 47,1 47,9 48,2 47,5 
Dochody 

bie . - 41,5 44,4 45,7 46 46,5 47,2 47,6 47,1 47,7 47,3 46,8 46,9 46,6 
Saldo

bud et. - -3,9 -4,2 -5 -5,1 -5,1 -4,3 -2,6 -2,2 -1,3 0,3 -1,1 -1,4 -1 
D ug

publiczny - 52,9 59,2 73,1 70 73,1 75,6 75,5 73,9 72,8 70,4 69,1 68,6 67 

USA 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Wydatki 30 33,5 35,4 35,9 35 35 34,6 33,6 32,7 32,4 32 32,7 34 33,4 
Dochody 

bie . 28,7 30,3 31,2 31,4 32 31,9 32,3 32,6 33 33,2 33,8 32,6 30,6 30,2 
Saldo

bud et. -1,3 -3,2 -4,2 -4,5 -3,6 -3,1 -2,3 -1 0,3 0,8 1,8 -0,1 -3,4 -3,2 
D ug

publiczny 45,9 59,6 67,3 75,1 76 75,1 74,5 72 69 65,9 60,7 - - - 

Japonia 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Wydatki - - - 34,8 36 37 37,5 36,4 42,9 38,9 40,5 41,7 42,3 42,5 
Dochody 

bie . - - - 33,4 33 32,8 32,6 32,7 32,1 31,9 32,9 34,8 35,5 35,8 
Saldo

bud et. - - - -1,4 -2,8 -4,2 -4,9 -3,7 -11 -7 -7,6 -6,9 -6,8 -6,6 
D ug

publiczny 16,1 67,7 64,6 80,4 74 80,4 86,5 92 103 115 - - - - 

ród o: European Commission. Directoriate-General for Economic and Financial Affairs, �European 
Economy� nr 73/2001, s. 464-467 i 498-501. 
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5. Rozwój stóp procentowych w Unii Europejskiej i euroobszarze, Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej i Japonii w latach 1974-2003 

W UE i euroobszarze stopy krótkoterminowe i d ugoterminowe oraz ró nica
pomi dzy nimi wykazuj  zbli on  tendencj . W latach 1986-1995 ró nica ta by a
bardzo ma a. W pa stwach UE i euroobszaru jest ona nawet zerowa odpowiednio w 
latach 1986-1990 i 1991-1995. Nast pnie w latach 1994-1997 utrzymuje si  ta ró nica
na poziomie od 1% do 2%, spadaj c w 1998 r. w UE a  do 0,2%, a w euroobszarze 
0,6%. W 1999 r., w porównaniu z 1998 r. zwi ksza si  ona w UE oraz eurooobszarze o 
1%. W nast pnych latach natomiast nieznacznie spada, osi gaj c w 2001 r. poziom 
0,5% w UE i 0,6% w euroobszarze (tab. 4).  

Warto zauwa y , i  w USA i Japonii, tak samo jak w UE i euroobszarze, nast -
puje obni enie ró nicy pomi dzy stopami krótkoterminowymi i d ugoterminowymi w 
1998 r., przy czym w Japonii, UE i euroobszarze wynosi ono oko o 1%, a w USA 
ponad 0,5%. W USA najwy sza ta ró nica zachowuje si  na poziomie 2,5% w 1994 r., 
a w Japonii uwidacznia si  ona w 1996 r. na zbli onym poziomie (2,4%). Od drugiej 
po owy lat 90. do 2000 r. ró nica pomi dzy stopami krótkoterminowymi i d ugotermi-
nowymi w UE i euroobszarze oraz USA posiada w miar  podobn  tendencj . W 2001r. 
w USA ona wzrasta, w UE i euroobszarze ona nadal si  obni a.

Jak mo na dostrzec, od 1994 r. do 2001 r., realne d ugoterminowe stopy procen-
towe spadaj  w UE, euroobszarze, USA i Japonii. Ten proces zbli ania si  poziomu 
stóp procentowych jest bardzo podobny, poniewa  w tym okresie obni aj  si  one 
oko o 2-krotnie. W okresie o miu lat zmniejszaj  si  one w UE z 5,4% do 2,6%, w 
euroobszarze z 5,1% do 2,6%, w USA z 5,0% do 2,5% a Japonii z 4,1% do 2,0%. 
Nale y podkre li , i  w 2001 r. realne d ugoterminowe stopy procentowe s  najbar-
dziej zbli one pomi dzy UE i euroobszarem, a USA. W latach 1994-2001 nast pi  2-
krotny spadek kosztu kapita u w UE, euroobszarze, USA i Japonii. W 2001 r. koszt ten 
jest najni szy w Japonii. 

Tabela 4. Rozwój stóp procentowych w Unii Europejskiej i euroobszarze, Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej i Japonii w latach 1961-2003 

Unia
Europejska 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

D ugoter-
minowa 

stopa proc. 7,1 11,9 9,8 8,9 8,2 8,6 7,3 6,2 4,9 4,7 5,4 5 - - 
Krótko-

terminowa 
stopa proc. 5,6 11,2 9,8 8,9 6,7 7 5,4 4,9 4,7 3,5 4,7 4,5 - - 

Ró nica 
d ugo. � 

krótk. stóp 1,3 0,7 0 0,1 1,5 1,6 2 1,3 0,2 1,2 0,7 0,5 - - 
Realna

d ugoter.
stopa proc. 1,8 1,2 4,6 5 5,4 5,4 4,7 4,2 2,9 3,2 3,8 2,6 - - 
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Euroobszar 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

D ugoter-
minowa 

stopa proc. 6,9 11,6 9,7 9 8,2 8,6 7,2 6 4,8 4,7 5,5 5 - - 
Krótko-

terminowa 
stopa proc. 5,2 11 9,3 9 6,9 7 5,2 4,5 4,2 3,1 4,5 4,4 - - 

Ró nica 
d ugo. � 

krótk. stóp 1,7 0,6 0,4 0 1,3 1,6 2 1,5 0,6 1,6 1 0,6 - - 
Realna

d ugoter.
stopa proc. 1,6 1,5 4,8 5 5,1 5,4 4,7 4,2 2,9 3,4 3,9 2,6 - - 

USA 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

D ugoter-
minowa 

stopa proc. 5 9,5 8,6 7,1 7,1 6,6 6,4 6,3 5,3 5,6 6 5 - - 
Krótko-

terminowa 
stopa proc. 4,5 8,6 7 4,6 4,7 6 5,5 5,7 5,5 5,4 6,5 4 - - 

Ró nica 
d ugo. � 

krótk. stóp 0,5 0,9 1,6 2,5 2,4 0,6 0,9 0,6 -0 0,2 -0,5 1 - - 
Realna

d ugoter.
stopa proc. 1,7 2,6 5,1 4,4 5 4,3 4,4 4,3 4 4,2 3,7 2,5 - - 

Japonia 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

D ugoter-
minowa 

stopa proc. - 7,8 5,5 4,7 4,2 3,3 3 2,2 1,3 1,8 1,8 1,3 - - 
Krótko-

terminowa 
stopa proc. - 7,8 5,2 3,6 2,3 1,2 0,6 0,6 0,8 0,3 0,3 0,2 - - 

Ró nica 
d ugo. � 

krótk. stóp - 0 0,3 1,1 1,9 2,1 2,4 1,6 0,5 1,5 1,5 1,1 - - 
Realna

d ugoter.
stopa proc. - 2,2 4,1 3,7 4,1 3,7 3,9 1,8 1,4 3,2 3,5 2 - - 

ród o: European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs, �European 
Economy� nr 73/2001, s. 464-467 i 498-501. 

W sytuacji silnego zbli enia kosztów kapita u mo na oczekiwa , i  o konkuren-
cyjno ci gospodarki pa stw UE i euroobszaru oraz gospodarki ameryka skiej mo e
szczególnie decydowa  koszt pracy, czyli realna p aca. Z kolei, na zró nicowanie
realnej p acy na rynku pracy pa stw europejskich i rynku ameryka skim silniej wp y-
waj  przyczyny strukturalne ni  ró ne stopy inflacji. 
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6. Zmiany stopy bezrobocia, inflacji i wska nika przykro ci w Unii Euro-
pejskiej i euroobszarze, w Stanach Zjednoczonych i w Japonii  

W latach 1994-2001, w UE i euroobszarze stopa bezrobocia stopniowo obni a
si  odpowiednio z 11,1% i 11,5% do 7,7% i 8,3%, czyli o 2,4% i 3,2%. W 2003 r. ma 
si  ona utrzyma  prawie na niezmienionym poziomie (tab. 5). Natomiast stopa inflacji 
zmniejsza si  równie  w UE i euroobszarze, ale w latach 1994-1999 kolejno z 3,2% do 
1,3% i z 3,6% do 1,2%, czyli o 1,9% i 2,4%. Od 2000 r. stopa inflacji wzrasta UE i 
euroobszarze. W 2001 r. jest na poziomie 2,3% w UE i 2,5% w eurobszarze. Do 2003r. 
przewiduje si  ich zmniejszenie w UE i euroobszarze do 1,8%. Zmiany stopy bezrobo-
cia i stopy inflacji wp ywaj  na obni anie tzw. wska nika przykro ci w UE i euroob-
szarze. W latach 1994-2001 poziom tego wska nika zmniejszy  si  w UE i euroobsza-
rze kolejno z 14,3% do 10,0% i 15,1% do 10,8%, czyli w obu przypadkach o 4,3%. 

W latach 1994-2001, w USA ten wska nik obni a si  z 8,1% do 6,6%, czyli tyl-
ko o 1,5%, z powodu spadku stopy bezrobocia o 1,4% i stopy inflacji o 0,1%. Jednak e
do 2003 r., w stosunku do 2001 r. mo e on wzrosn  do 7,5%, poniewa  w latach 
2001-2003 bezrobocie wzro nie o 1%, a spadnie stopa inflacji o 0,1%. Z kolei, w 
Japonii tzw. wska nik przykro ci ro nie z 3,4% (1994 r.) do 4,2% (2001 r.), czyli o 
0,8%, z powodu ponad 2-krotnego zwi kszenia stopy bezrobocia a jednocze nie sze-
cioletniego okresu deflacji (z wyj tkiem 1997 r.) w okresie 1994-2001. W 2003 r., w 

porównaniu do 2001 r. przewiduje si  dalszy wzrost stopy bezrobocia do 7,3% i bardzo 
niewielk  inflacj  na poziomie 0,1%. 

Warto uwypukli , i  pomimo wzrostu tzw. wska nika przykro ci w Japonii i 
USA, przede wszystkim z powodu zwi kszaj cej si  stopy bezrobocia, jest on i tak na 
poziomie ni szym jak w UE i euroobszarze. Nale y zwróci  uwag , e w Japonii, 
USA, UE i euroobszarze o poziomie tego wska nika decyduje g ównie wysoka stopa 
bezrobocia. Natomiast w latach 2000-2003 stopa inflacji wp ywa jedynie na jego 
pogorszenie kolejno w euroobszarze, UE i USA. Jak mo na s dzi , w latach 1994-
2001 przyczyny o charakterze strukturalnym, a nie pieni nym decyduj  przede 
wszystkim o poziomie tzw. wska nika przykro ci w Japonii, USA, UE i euroobszarze. 
Wyst powanie bezrobocia, przy jednoczesnej deflacji w Japonii i niewielkiej inflacji w 
USA, UE oraz eurooobszarze, w pewnym stopniu s u y sformu owaniu tezy, i  w 
badanym okresie o miu lat zjawiska pieni ne nie wp ywaj  na zjawiska realne, te 
pierwsze pozostaj  zasadniczo neutralne wobec tych drugich. Kolejn  tez  wynikaj c
z tych bada  jest, i  zmniejszanie stopy inflacji wp ywa o na obni anie stopy bezrobo-
cia w UE, euroobszarze i USA. Jednak e, w USA na obni enie stopy bezrobocia maj
silniejszy wp yw zmiany strukturalne ni  zmniejszanie stopy inflacji. W UE i euroob-
szarze dostrzega si  zale no , e obni anie stopy inflacji przyczynia si  do zmniej-
szania stopy bezrobocia. Dok adniej mo na wyprowadzi  wniosek, i  w latach 1994-
2001, w UE i euroobszarze mniejszy spadek stopy inflacji przyczynia si  do wi kszego 
obni enia stopy bezrobocia. Z tego wniosku wynikaj  cztery nast pne.

Po pierwsze, taka zale no , i  na zmniejszenie stopy bezrobocia w UE i euro-
obszarze wp ywaj  tak e przemiany strukturalne, a nie tylko obni anie inflacji. 
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Tabela 5. Rozwój stopy bezrobocia, inflacji i wska nika przykro ci w Unii Europej-
skiej i euroobszarze, Stanach Zjednoczonych i Japonii w latach 1961-2003 

Unia  
Europejska 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Stopa bezro-
bocia - - - 10 11,1 10,7 10,8 10,6 9,9 9,1 8,2 7,7 8 7,6 

Deflator
konsump. 
prywat. 4,6 10,9 4,4 4,2 3,2 3,2 2,8 2,2 1,8 1,3 1,9 2,3 1,8 1,8 

Wska nik
przykro ci 4,6 10,9 4,4 14,2 14,3 13,9 13,6 12,8 11,7 10,4 10,1 10 9,8 9,4 

Euroobszar 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Stopa bezro-
bocia - - - 10,2 11,5 11,2 11,5 11,5 10,8 9,9 8,9 8,3 8,6 8,2 

Deflator
konsump. 
prywat. 4,5 10,7 4,1 4,2 3,6 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 2,2 2,5 1,8 1,8 

Wska nik
przykro ci 4,5 10,7 4,1 14,4 15,1 14,5 14,2 13,6 12,4 11,1 11,1 10,8 10,4 10 

USA 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Stopa bezro-
bocia 4,9 7,5 5,9 6,6 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4 4,7 5,9 5,7 

Deflator
konsump. 
prywat. 2,9 6,9 3,8 2,7 2 2,3 2,1 1,9 1,1 1,6 2,7 1,9 1,5 1,8 

Wska nik
przykro ci 7,8 14,4 9,7 9,3 8,1 7,9 7,5 6,8 5,6 5,8 6,7 6,6 7,4 7,5 

Japonia 61-73 74-85 86-90 91-95 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

Stopa bezro-
bocia 1,2 2,2 2,5 2,6 2,9 3,1 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,2 6,5 7,3 

Deflator
konsump. 
prywat. 6,1 6,5 1,3 1,1 0,5 -0,3 -0,1 1 -0,1 -0,7 -1,1 -1 -0,1 0,1 

Wska nik
przykro ci 7,3 8,7 3,8 3,7 3,4 2,8 3,3 4,4 4 4 3,6 4,2 6,4 7,4 

ród o: European Commission. Directoriate-General for Economic and Financial Affairs, �European 
Economy� nr 73/2001, s. 464-467 i 498-501. 

Po drugie, wydaje si e przemiany strukturalne w UE i euroobszarze troch  sil-
niej przyczyniaj  si  do obni enia stopy bezrobocia ni  redukcja stopy inflacji w 
Europie Zachodniej. Warto podkre li , e w UE i euroobszarze ró nica pomi dzy 
spadkiem stopy bezrobocia latach 1994-2001 i obni eniem stopy inflacji w 1994-1999 
wynosi kolejno 0,5% i 0,8%. Dane te mog  wskazywa  na wi kszy wp yw zamian 
strukturalnych w gospodarce pa stw euroobszaru ni  w gospodarce pa stw UE na 
zmniejszanie stopy bezrobocia, a jednocze nie wi kszy wp yw na obni enie stopy 
bezrobocia mo e mie  redukcja stopy inflacji w gospodarce pa stw UE ni  w gospo-
darce pa stw euroobszaru.  
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Po trzecie, w pewnym stopniu uwidacznia si  problem opó nienia czasowego 
pomi dzy obni eniem stopy inflacji w 1999 r., a spadkiem stopy bezrobocia w 2001 r. 
Jednocze nie w UE i euroobszarze, wzrost stopy inflacji w latach 2000-2001 mo e
przyczyni  si  do zwi kszenia stopy bezrobocia dopiero w 2002 r., a nie ju  w tych 
samych latach 2000-2001. Kwestia opó nienia czasowego w UE i euroobszarze uwi-
dacznia si  zarówno w sytuacji obni ania stopy inflacji i stopy bezrobocia, jak i wzro-
stu tych dwóch stóp.  

Po czwarte, w UE i euroobszarze zmierza si  do osi gni cia stopy inflacji poni-
ej 2%. Mo na s dzi , e poni ej tego progu inflacji, jak i w sytuacji deflacji, na 

zmniejszanie stopy bezrobocia wi kszy wp yw maj  przemiany strukturalne w gospo-
darce ni  zjawiska pieni ne. Tak  sytuacj  potwierdza fakt, i  zmniejszanie niskiej 
stopy inflacji poni ej 2% nie pozwala obni y  jeszcze bardziej stopy bezrobocia, która 
nawet w USA si  zwi ksza. Natomiast w Japonii proces deflacji sprzyja zwi kszaniu 
stopy bezrobocia. Osi gni cie stopy inflacji poni ej 2% w UE i euroobszarze przyczy-
ni si  do sytuacji, w której stop  bezrobocia mo na ju  zmniejszy , przede wszystkim 
poprzez przemiany strukturalne w gospodarce ich pa stw cz onkowskich. Z kolei, 
sprawy zmian strukturalnych pozostaj  w kompetencjach rz dów narodowych. W 
zwi zku z ró nym stopniem zaawansowania przemian strukturalnych w poszczegól-
nych pa stwach, jak i ich zró nicowanym wp ywie na gospodark , powstaje koniecz-
no  koordynacji polityki gospodarczej, a szczególnie polityki fiskalnej.  

7. Wnioski 

Ponadnarodowa polityka pieni na, b d ca w kompetencji UE, a szczególnie jej 
bezpo redni cel � utrzymanie stabilnego poziomu cen � przyspiesza koordynacj
polityki fiskalnej i strukturalnej, która pozostaje w kompetencji pa stwa cz onkow-
skiego. Konieczno  tej koordynacji wynika z silnej wspó zale no ci wielu rodzajów 
polityki gospodarczej pa stw we wspó czesnej gospodarce w procesie integracji i 
globalizacji. W UE i euroobszarze ta konieczno  koordynacji wynika równie  z tego, 
e realizowanie podstawowego celu ponadnarodowej polityki pieni nej umo liwia

zmniejsza  stop  inflacji. Zbli anie si  stopy inflacji do okre lonego progu 2% w 
pewnym stopniu mo e wymusza  od narodowych pa stw cz onkowskich coraz szyb-
sze dokonywanie przemian strukturalnych w gospodarce i polityce fiskalnej. Zmniej-
szenie stopy inflacji do tak niskiego poziomu umo liwia ju  zwi kszanie konkurencyj-
no ci gospodarki, a zw aszcza rynku pracy, poprzez zmiany strukturalne i polityk
fiskaln , a nie poprzez dalsze obni anie stopy inflacji. Konieczno ci przemian struktu-
ralnych i reform w polityce fiskalnej nie mo na opó nia  i zrekompensowa  jeszcze 
wi kszym obni aniem stopy inflacji w UE i euroobszarze.  

Ponadnarodowa polityka pieni na po zrealizowaniu swojego celu � stabilnego 
poziomu cen � nie powinna d u ej stara  si  zast powa  jeszcze s abych wyników 
przemian narodowej polityki strukturalnej i fiskalnej. EBC osi gaj c ten cel mo e
przyspieszy  koordynacj  narodowej polityki gospodarczej pomi dzy pa stwami 
cz onkowskimi. Sytuacja zrealizowania celu stabilnego poziomu cen mo e odmiennie 
dzia a  na pa stwa cz onkowskie i EBC. Pa stwa cz onkowskie dostrzegaj c zbyt silne 
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przywi zanie EBC do swojego celu, mog  opó nia  przemiany strukturalne, powo uj c
si  na coraz bardziej restrykcyjn  polityk  pieni n . Z kolei, EBC widz c opiesza o
pa stw cz onkowskich w przeprowadzaniu koniecznych zmian strukturalnych i w ich 
polityce fiskalnej, mo e prowadzi  jeszcze bardziej restrykcyjn  polityk  pieni n . W 
tej swoistej grze na wyczekanie pomi dzy EBC i pa stwem cz onkowskim strat
poniesie nie tylko gospodarka jednego pa stwa, ale równie  i inne pa stwa z nim 
powi zane gospodarczo. Dotychczas EBC realizuje swój cel, dlatego pa stwa cz on-
kowskie powinny przyspieszy  konieczne przemiany strukturalne w gospodarce i 
polityce fiskalnej. W takiej sytuacji gospodarka UE i euroobszaru mo e sprosta
przede wszystkim konkurencyjno ci gospodarki ameryka skiej.
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