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WSTĘP 

Niniejsza monografia stanowi fragment pracy doktorskiej pt.: „Wpływ stóp 
procentowych NBP i EBC na inwestycje przedsiębiorstw w Polsce i strefie euro” 
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Doroty Czechowskiej w Zakładzie 
Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego.  

Polityka pieniężna jest istotnym elementem polityki gospodarczej, a stopy 
procentowe, na które wpływają władze monetarne pełnią w niej szczególną rolę. 
Jak wskazywał jeden z czołowych ekonomistów J. M. Keynes stabilne stopy 
procentowe stanowią zachętę do długoterminowych decyzji inwestycyjnych, 
chociażby poprzez ograniczenie niepewności na rynkach finansowych. Z kolei 
jego następcy – neokeynesiści eksponowali znaczenie stóp procentowych 
w gospodarce, podkreślając koszt użytkowania kapitału, który poprzez poziom 
stóp procentowych oddziałuje na wielkość inwestycji. Wpływ stóp procento-
wych banku centralnego na inwestycje w gospodarce stanowi przedmiot wielu 
kontrowersji. Z jednej strony ekonomiści tacy jak np. J. Taylor, M. Keynes 
twierdzili, że związek ten jest istotny. Z drugiej strony pojawili się zwolennicy 
teorii przekonujących o braku silnej zależności między inwestycjami przedsię-
biorstw a kosztem kapitału (B. Bernanke, M. Gertler), którzy upatrywali wystę-
powania tych zależności wobec cen i płac. Oprócz rozważań teoretycznych pro-
wadzono także badania empiryczne dotyczące zależności między poziomem 
stóp procentowych i inwestycji. I tak np. Ch. J. Erceg i A. T. Levin oraz 
K. Kuttner i P. Mosser wykazali, że stopy procentowe oddziałują silnie na bu-
downictwo mieszkaniowe i słabiej na inwestycje przedsiębiorstw.  

   Kształtowanie stóp procentowych jest istotnym sposobem oddziaływania 
banku centralnego na sferę realną gospodarki. Analiza zależności inwestycji 
od stopy procentowej nie należy do prostych zadań, przede wszystkim z powodu 
braku jednoznacznych powiązań zmiennych. Wynika to z faktu, że na wyróż-
nione zjawisko wpływają różne przyczyny o mniejszej lub większej sile oddzia-
ływania (np. poziom inflacji oraz oczekiwania inflacyjne, substytucja kredytu 
krajowego przez inne źródła finansowania inwestycji, stopień monetyzacji 
w gospodarce, system fiskalny, płynność sektora bankowego, przepływ kapitału 
pomiędzy krajami, poziom rozwoju rynku kapitałowego). Pomimo problemów 
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dotyczących wielu parametrów wpływających jednocześnie na decyzje banku 
centralnego i na decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych wydaje się, 
że warto zbadać, w jakim stopniu stopa referencyjna banku centralnego oddzia-
łuje na inwestycje. Przedmiotem zainteresowania może być także analiza siły, 
kierunku oraz okresu opóźnień, po jakim widoczne jest oddziaływanie stopy 
referencyjnej na gospodarkę, w tym głównie na inwestycje.  

Prowadzenie efektywnej polityki pieniężnej jest uwarunkowane szczególną 
znajomością mechanizmów oddziaływania i sprawnością działania banku cen-
tralnego. Dla zwiększenia tej skuteczności potrzebna jest analiza krajowych 
doświadczeń i doświadczeń strefy euro, także ze względu na ewentualne przy-
stąpienie Polski do Eurosystemu i powierzenie Europejskiemu Bankowi Cen-
tralnemu (EBC) prowadzenia polityki pieniężnej. 

Celem niniejszej monografii jest zbadanie wpływu realizacji polityki stopy 
referencyjnej banku centralnego na inwestycje przy uwzględnieniu uwarunko-
wań zewnętrznych i wewnętrznych polityki pieniężnej w Polsce i strefie euro 
w latach 1998–2009. Ponadto w pracy postawiono hipotezę, że stopa referencyj-
na banku centralnego wpływa odwrotnie proporcjonalnie na poziom inwestycji 
przedsiębiorstw, zarówno w Polsce jak i strefie euro. 

W celu zbadania wpływu stopy procentowej na nakłady inwestycyjne 
przedsiębiorstw w Polsce oraz w strefie euro zostały wykorzystane dane za okres 
1998–2009, pochodzące z opracowań EBC oraz NBP takich jak np.: Raport 
o inflacji, Raport o rozwoju systemu finansowego, Raport o stabilności systemu 
finansowego, Instrumenty polityki pieniężnej NBP, Sytuacja na rynku kredyto-
wym, Założenia polityki pieniężnej oraz Strategia polityki pieniężnej, Sprawoz-
dania z wykonania założeń polityki pieniężnej oraz opracowań tematycznych 
zawartych w np.: „Materiały i Studia”, „Bank i Kredyt”, a także publikacji EBC 
(Biuletyn miesięczny EBC, Raport roczny). Ponadto zostały wykorzystane 
do badań roczniki statystyczne i biuletyny Głównego Urzędu Statystycznego, 
raporty Ministerstwa Finansów, raporty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, (takie jak: Raport o stanie sektora MSP w Polsce, czy Biuletyn Informa-
cji Publicznej), opracowania Eurostatu, statystyki OECD oraz inne dostępne 
źródła statystyczne.  

W pracy zastosowano modelowanie ekonometryczne. Estymacja parame-
trów modelu ekonometrycznego dokonana została metodą najmniejszych kwa-
dratów. Wykorzystano jednorównaniowy, autoregresyjny model ekonometrycz-
ny, na podstawie kwartalnych danych statystycznych obejmujących lata 1998         
–2009. W związku z występowaniem w rzeczywistości gospodarczej opóźnień 
w reakcji przedsiębiorstw na decyzje banku centralnego, w badaniu zostały wy-
korzystane przesunięcia czasowe. Stosując opóźnienia zbadana została m. in. 
zależność wzrostu realnych nakładów inwestycyjnych od nakładów inwestycyj-
nych z poprzednich kwartałów, ponieważ poziom inwestycji z przeszłości decy-
duje o realizowanych inwestycjach bieżących. Rozważono kilka wariantów 



11 

równania w celu zaobserwowania wpływu zestawu różnych zmiennych obja-
śniających na zmienną objaśnianą. Ponadto przeprowadzono badanie współ-
czynnika korelacji Pearsona oraz współczynnika determinacji R2 pomiędzy od-
powiednimi zmiennymi w Polsce i strefie euro.  

W związku z tym, że w gospodarce występuje wiele zakłóceń, wzajemnych 
zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi oraz opóźnień wynikających 
z mechanizmu transmisji polityki monetarnej do gospodarki, które utrudniają 
zbadanie bezpośredniej zależności nakładów inwestycyjnych od stopy referen-
cyjnej banku centralnego, przeprowadzono analizę uwarunkowań polityki pie-
niężnej prowadzonej przez EBC i NBP w okresie 1998–2009. 

Zakres czasowy badań obejmował okres od 1998 do 2009 r. i przedział 
podmiotowy. Za początek tego okresu badawczego przyjęto rok 1998, ponieważ 
na mocy Ustawy o NBP z 29 sierpnia 1997 r. (obowiązującej od 1998 r.), bank 
centralny ustala założenia polityki pieniężnej i mechanizmy działania podsta-
wowych instrumentów polityki pieniężnej poprzez nowy organ – Radę Polityki 
Pieniężnej. Od tego momentu rośnie rola polityki pieniężnej w gospodarce. 
Okres badawczy zakończono w 2009 r., ponieważ w czasie prowadzenia analiz 
były to najnowsze dostępne dane. W celu dokonania porównań badań dla Polski 
i strefy euro, okres badawczy dla EBC rozpoczęto również od 1998 r., co wynika-
ło z uchwalenia struktur EBC w 1998 r. (i ustalenia po raz pierwszy poziomów 
stóp procentowych EBC w grudniu 1998 r.) oraz rozpoczęcia działalności Euro-
systemu w 1999 r. Badania, tak jak w przypadku NBP, zakończono w 2009 r. 
Analiza empiryczna obejmująca lata 1998–2009 została przeprowadzona w for-
mie studium przypadku. 

W celu zachowania przejrzystości rozważań praca została podzielona na 
dwie części – teoretyczną (rozdziały 1–4) oraz empiryczną (rozdziały 5–6). 

W rozdziale 1 zaprezentowano pojęcia związane ze specyfiką polityki pie-
niężnej w Polsce i strefie euro. Przegląd teoretyczny rozpoczęto od przedstawie-
nia istoty działania banku centralnego oraz uporządkowano pojęcia dotyczące 
strategii i celów polityki pieniężnej. W związku z integracją walutową, na której 
oparta jest strefa euro, podkreślono znaczenie procesów integracyjnych dla poli-
tyki pieniężnej. 

W rozdziale 2 przedstawiono mechanizm transmisji impulsów polityki pie-
niężnej oraz czynniki mające wpływ na ten mechanizm. Ponadto ukazano meto-
dy realizacji polityki pieniężnej EBC oraz NBP. Opisano politykę operacji 
otwartego rynku, operacji depozytowo-kredytowych oraz rezerwy obowiązko-
wej stosowanych w strefie euro i Polsce.  

Rozdział 3 poświęcono stopie procentowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem stóp procentowych banków centralnych. Opisano teorie stóp procentowych 
w ujęciu ekonomii keynesowskiej i monetarystycznej, jak również teorie fundu-
szy pożyczkowych oraz teorie terminowej struktury stóp procentowych. Zapre-
zentowano czynniki wpływające na wysokość stóp procentowych banku central-
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nego, takie jak: polityka fiskalna, nadpłynność sektora bankowego, poziom  
inflacji, kursy walutowe i inne. 

W rozdziale 4 analizowano inwestycje przedsiębiorstw finansowane kredy-
tem bankowym. Podkreślono znaczenie polityki pieniężnej banku centralnego 
w procesie ustalania oprocentowania kredytów z uwzględnieniem elementów 
wpływających na ceny kredytów oraz finansowanie aktywności inwestycyjnej 
przedsiębiorstw kredytem bankowym. 

W rozdziale 5 przedstawiono uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej 
w Polsce i strefie euro. W rozdziale tym zawarto również informacje dotyczące 
zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw w bankach oraz poziomu nakładów 
inwestycyjnych w Polsce i Eurosystemie.  

W rozdziale 6 wykorzystano teorię i problematykę zaprezentowaną w po-
przednich rozdziałach książki. Ta część pracy prezentuje wyniki własnych ba-
dań empirycznych, wykorzystujących modele ekonometryczne i badania staty-
styczne. 



ZAK OŃCZENIE 

Stopa procentowa stanowi jeden z najważniejszych parametrów gospodarki 
rynkowej. Ostatnie kilkadziesiąt lat to okres zmian w strukturze rynków finan-
sowych, które wpłynęły na poziomy i politykę stóp procentowych. Celem mo-
nografii było podkreślenie wpływu polityki stopy referencyjnej banku centralne-
go na inwestycje przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrz-
nych polityki pieniężnej w Polsce i strefie euro w latach 1998–2009. Ponadto 
w pracy założono, że stopa referencyjna banku centralnego wpływa odwrotnie 
proporcjonalnie na poziom inwestycji przedsiębiorstw, zarówno w Polsce jak 
i strefie euro. W związku z tym w pracy zaprezentowano rozważania na temat 
polityki pieniężnej, stóp procentowych i inwestycji przedsiębiorstw oraz przed-
stawiono dylematy dotyczące tej problematyki, wykorzystując literaturę krajową 
i zagraniczną. Pomimo wielu badań dotyczących wpływu polityki pieniężnej na 
gospodarkę, jego charakter i siła są wciąż przedmiotem dyskusji. W pracy doko-
nano charakterystyki stóp procentowych, które mają istotne znaczenie dla funk-
cjonowania gospodarki, oddziałując na nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw. 
Jednym z wiodących problemów związanych ze stopami procentowymi jest ich 
udział w określaniu kosztu finansowania inwestycji, czy użytkowania kapitału, 
co powoduje m. in., że wskazane jest weryfikowanie efektywności i skuteczno-
ści działania banku centralnego, którego celem jest stabilizacja cen poprzez wy-
korzystanie dostępnego instrumentarium. W niniejszej książce skupiono uwagę 
na stopach referencyjnych banku centralnego w Polsce i strefie euro oraz ich 
oddziaływaniu na poziom inwestycji, co staje się szczególnie istotne w kontek-
ście przystąpienia Polski do struktur strefy euro.  

Badania rozpoczęto od teoretycznej weryfikacji zagadnienia, w ramach któ-
rej ustalono, że istotnym elementem polityki gospodarczej jest polityka pienięż-
na realizowana przez bank centralny, sprowadzająca się do wyboru pieniężnych 
celów makroekonomicznych. W pracy wskazano, że ważnym atrybutem banku 
centralnego jest niezależność. Dla niezależnego banku centralnego główny prio-
rytet to stabilność cen, co odzwierciedlają strategie EBC oraz NBP. Obserwując 
politykę pieniężną prowadzoną przez banki w strefie euro, a także w Polsce, 
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można zauważyć, że niezależność banku centralnego sprzyja obniżaniu poziomu 
inflacji w gospodarce. Zgodnie ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego 
w Polsce i strefie euro, w momencie pojawienia się trwałych symptomów pod-
wyższonej inflacji bank centralny podwyższa stopy procentowe, co hamująco 
oddziałuje na poziom inwestycji. Tym samym zauważono, że strategia bezpo-
średniego celu inflacyjnego przyczyniła się do niższego poziomu inflacji 
w gospodarce, co stymuluje podmioty gospodarcze do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych.  

W monografii podkreślono występowanie różnic między polityką stóp pro-
centowych banku centralnego w strefie euro i w Polsce. Ustalono, że istniejące 
odmienne rozwiązania operacyjne mają podłoże rynkowe oraz źródło w różnej 
płynności sektora bankowego w Polsce i Eurosystemie. Nieznaczne są natomiast 
różnice dotyczące ustawodawstwa regulującego funkcjonowanie NBP w stosun-
ku do wymogów obowiązujących w ESBC. NBP starając się spełnić wymogi 
akcesyjne do Unii Gospodarczej i Walutowej dąży do harmonizacji regulacji 
stosowanych w strefie euro. Występujące jednak między procesami gospodar-
czymi w Polsce i strefie euro różnice mają wpływ na decyzje podejmowane 
przez władze monetarne. Charakteryzująca Polskę, w przeciwieństwie do strefy 
euro, nadpłynność sektora bankowego determinuje stosowanie instrumentów 
polityki pieniężnej o przeciwnym w porównaniu do instrumentów Eurosystemu 
kierunku działania na system bankowy. Kraje strefy euro pozostają w różnych 
fazach cyklu koniunkturalnego, gdzie działanie polityki pieniężnej za pomocą 
wspólnej stopy procentowej i polityki kursowej jest utrudnione. Inaczej reagują 
na szoki asymetryczne, stąd w przypadku kryzysu wspólna polityka pieniężna 
ma utrudnione zadanie przeciwdziałania nierównomiernym szokom asymetrycz-
nym. Ponadto w Polsce obserwuje się niższy wskaźnik monetyzacji gospodarki 
w porównaniu do państw Eurosystemu, wyższy wzrost wydajności pracy, wyż-
szy poziom stóp procentowych oraz dynamiczniej rozwijającą się gospodarkę 
niż w krajach strefy euro. Istotna jest również różnica między poziomem nomi-
nalnych oraz realnych stóp procentowych w Polsce i strefie euro. W Polsce, 
która znajduje się w fazie konwergencji, obserwujemy wyższą dynamikę wydaj-
ności pracy, a co się z tym wiąże (efekt Balassy-Samulesona) większą dynamikę 
wynagrodzeń, która przyczynia się do presji inflacyjnej. Stąd bank centralny 
interweniuje poprzez podnoszenie poziomu nominalnych stóp procentowych. Do 
tego należy dodać różną percepcję ryzyka w Polsce i strefie euro. Premia za 
ryzyko znajduje odzwierciedlenie w wyższym poziomie rynkowych stóp procen-
towych w Polsce, jako emerging market.  

Na podstawie przedstawionego w niniejszej pracy materiału analitycznego 
można określić następujące wnioski dotyczące strefy euro i funkcjonowania 
Europejskiego Banku Centralnego: 

� EBC prowadził ekspansywną politykę pieniężną w latach 1998–2009, 
o czym świadczy niski poziom stopy referencyjnej EBC, która w 1999 r. wyno-
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siła 3%, a w 2009 r. 1%. Wobec tego można w tym przypadku określić politykę 
monetarną prowadzoną przez EBC jako stabilną. 

� Wskaźnik inflacji HICP w strefie euro w badanym okresie (1998–2009) 
oscylował średnio wokół poziomu 2% (od 1,1% w I kwartale 1998 r., poprzez 
3,8% w III kwartale 2008 r., do 0,43% w IV kwartale 2009 r.), przekraczając 
w pewnych okresach założony cel inflacyjny. Wraz ze wzrostem stopy referen-
cyjnej poziom inflacji spadał, jednak to wzrost inflacji wywoływał decyzje EBC 
o podwyższeniu stopy referencyjnej. Wyższa stopa procentowa EBC skutkowa-
ła, z pewnym opóźnieniem (wynikającym z mechanizmu transmisji impulsów 
polityki pieniężnej do gospodarki), niższym poziomem PKB. 

� Stopy rynku międzybankowego Eurosystemu w latach 1998–2009 podąża-
ły w ślad za stopą referencyjną EBC (np. EURIBOR 3M z około 3,9% w 1998 r. 
do około 0,71% w 2009 r.). Stąd na przestrzeni 12 lat fluktuacje tych stóp były 
nieznaczne. Podobnie poziom oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw 
oscylował nieznacznie powyżej stopy referencyjnej. Oprocentowanie kredytów 
dla przedsiębiorstw w strefie euro wyznaczane było na podstawie stóp rynku 
międzybankowego (EURIBOR 1M, EURIBOR 3M), powiązanych z poziomem 
stopy referencyjnej. 

� W strefie euro oprocentowanie kredytów dla firm miało wpływ na wiel-
kość kredytów udzielanych przedsiębiorstwom przez banki. Wielkość kredytów 
udzielonych przedsiębiorstwom w strefie euro, sukcesywnie wzrastała od po-
ziomu ponad 2 400 mld euro w 1998 r. do około 4 400 mld euro w 2009 r., przy 
średnim oprocentowaniu kredytów dla firm wahającym się od 6,19% w 1998 r. 
do 3,35% w 2009 r. 

� Realne nakłady inwestycyjne w strefie euro znalazły się w trendzie wzro-
stowym w analizowanym okresie 1999–2009, od poziomu 1 371 mld euro 
w 1998 r. do 1 591 mld euro w 2009 r. (osiągając w I kwartale 2008 r. nawet 
wielkość 1 849 mld euro). Realne nakłady inwestycyjne w strefie euro wzrastały 
wraz ze spadkiem stopy referencyjnej z pewnym opóźnieniem wynikającym 
z mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej do sfery realnej gospodarki. 

Biorąc pod uwagę rozważania zawarte w niniejszej pracy można zaprezen-
tować następujące wnioski dotyczące Polski i prowadzenia polityki pieniężnej 
przez Narodowy Bank Polski: 

� NBP prowadził ekspansywną politykę stóp procentowych w latach 1998 
–2009, obniżając stopę referencyjną z poziomu 24% w 1998 r. do 3,5% w 2009 
r. W tym czasie nastąpił również znaczny spadek średniorocznej inflacji mierzo-
nej wskaźnikiem CPI – z 11,8% do 3,5% w roku 2009. Był to bardzo istotny 
spadek stóp procentowych oraz poziomu inflacji. W Polsce w okresach podwyż-
szonej inflacji stopa referencyjna była podnoszona, co skutkowało spadkiem 
inflacji i było zgodne z założonym celem inflacyjnym. W badanym okresie 
istotnie spadał poziom średniorocznej inflacji w Polsce, co świadczy o skutecz-
ności strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. 
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� W Polsce, podobnie jak w strefie euro, stopa rynku międzybankowego 
(np. WIBOR 1M, WIBOR 3M) zmieniała się w tym samym kierunku, co stopa 
referencyjna banku centralnego. W badanym okresie (1998–2009) w ślad za 
istotnym spadkiem stopy referencyjnej NBP obniżano stopy rynku międzyban-
kowego (np. WIBOR 3M z około 24,3% w 1998 r. do około 4,23% w 2009 r.) 
oraz średnie oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw z 26,5% w I kwartale 
1998 r. do około 6% w IV kwartale 2009 r. 

� Średnie oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw ulegało zmianom 
w ślad za stopą referencyjną NBP, a tym samym za stopami rynku międzyban-
kowego. W latach 1998–2009, wraz ze spadkiem średniego oprocentowania 
kredytów dla przedsiębiorstw (z 26,56% w 1998 r. do 5,9% w 2009 r.), istotnie 
wzrastał poziom zadłużenia firm w bankach komercyjnych (z ponad 103 mld zł 
w 1998 r. do ponad 193 mld zł w 2009 r.). Wydaje się, że spadek średniego 
oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw w Polsce istotnie wpływał na 
poziom zadłużenia firm w bankach komercyjnych. 

� Spadek realnej stopy referencyjnej NBP oddziaływał na wzrost wielkości 
nakładów inwestycyjnych w Polsce mierzonych nakładami brutto na środki 
trwałe. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw istotnie zmniejszały się w okresie 
spowolnienia gospodarczego oraz kryzysu finansowego, zarówno w Polsce jak 
i strefie euro. W analizowanym okresie 1998–2009, wraz ze spadkiem realnej 
stopy referencyjnej NBP, nakłady inwestycyjne w Polsce wzrosły z poziomu 
ponad 160 mld zł w 1998 r. do około 260 mld zł w 2009 r. 

� Realna stopa referencyjna NBP była niższa od nominalnej stopy referen-
cyjnej przez większą część badanego okresu (1998–2009), z wyjątkiem okresów 
spowolnienia gospodarczego oraz kryzysu finansowego, kiedy z powodu wzro-
stu inflacji różnica między tymi stopami zmniejszała się. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski można stwierdzić, że polityka stopy 
referencyjnej banku centralnego jest w wysokim stopniu skorelowana z pozio-
mem stóp rynku międzybankowego, a następnie z poziomem oprocentowania 
kredytów dla przedsiębiorstw. Ponadto wielkość kredytów w istotnym stopniu 
wpływa na inwestycje w gospodarce. 

Zmienne objaśniające takie jak: realna stopa referencyjna EBC, produkt kra-
jowy brutto w strefie euro, nakłady inwestycyjne opóźnione o dwa okresy (czyli 
opóźniona zmienna objaśniająca) zastosowane w dwóch modelach dla strefy 
euro były istotne statystycznie oraz poprawne ekonomicznie. 

W wyniku weryfikacji ekonometryczno-statystycznej potwierdzono, że 
zmienne objaśniające wykorzystane w trzech modelach dla Polski, czyli realna 
stopa referencyjna, produkt krajowy brutto, deflator inwestycji, jako cena nakła-
dów inwestycyjnych, inwestycje opóźnione o 1 oraz o 2 kwartały, były istotne 
statystycznie oraz poprawne ekonomicznie. Oczekując zwiększenia współczyn-
nika stojącego przy zmiennej niezależnej (realnej stopie referencyjnej) zmienia-
no skład zmiennych egzogenicznych (objaśniających). W rezultacie w modelach 
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dla Polski wartość współczynnika stojącego przy stopie referencyjnej NBP była 
zbliżona. Zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z teorii ekonomii badana 
zależność nakładów inwestycyjnych od stopy referencyjnej w Polsce jest 
odwrotnie proporcjonalna. Wydaje się, że wpływ na uzyskany wynik ma różno-
rodność czynników (np. poziom ryzyka, stopa zwrotu, dostępność kapitału) de-
terminujących decyzje przedsiębiorstw o poziomie inwestycji. Ponadto część 
nakładów inwestycyjnych jest realizowana pomimo podwyżek stóp procento-
wych ze względu na konieczność ich przeprowadzenia1. W przypadku inwestycji 
na środki trwałe brutto, istotna jest również rentowność tego przedsięwzięcia, 
dlatego cena kredytu w danym okresie nie zawsze jest głównym czynnikiem 
decydującym o zaciągnięciu zobowiązania w banku. 

Podsumowując, przedstawiony w niniejszej monografii w rozdziale 6 mate-
riał analityczny związany z wykorzystaniem modelownia ekonometrycznego 
umożliwił weryfikację postawionej hipotezy, że stopa referencyjna banku cen-
tralnego wpływa odwrotnie proporcjonalnie na poziom inwestycji przedsię-
biorstw, zarówno w Polsce jak i w strefie euro oraz pozwolił na stwierdzenie, że: 

� zależność nakładów inwestycyjnych od stopy referencyjnej banku cen-
tralnego zarówno w Polsce jak i w strefie euro, w latach 1998–2009 była od-
wrotnie proporcjonalna i istotna statystycznie (na podstawie modeli ekonome-
trycznych), 

� zależność pomiędzy inwestycjami a realną stopą referencyjną w Polsce,
w latach 1998–2009 była umiarkowana, natomiast w strefie euro przyjmowała 
wartości średnie dopiero po 7–8 kwartałach (na podstawie współczynnika kore-
lacji). 

Biorąc pod uwagę powyższe, wyciągnięto wnioski, że polityka stopy refe-
rencyjnej banku centralnego pozostaje istotnym elementem gospodarki i należy 
brać pod uwagę kierunek i siłę jej oddziaływania na poszczególne składniki 
PKB. Dokonując syntezy badań wykazano, że istnieje odwrotnie proporcjonalna 
zależność pomiędzy nakładami na środki trwałe w gospodarce a stopą referen-
cyjną banku centralnego, zarówno w Polsce jak i strefie euro. W tym miejscu 
należy jednak podkreślić, że w badanym okresie 1998–2009 czynnikiem istotnie 
zakłócającym procesy gospodarcze był kryzys finansowy, który wpłynął na po-
ziom badanych zmiennych. Koncentrując się na sile oddziaływania stopy refe-
rencyjnej banku centralnego na inwestycje nie udało się zbadać, które zmienne 
gospodarcze wykazują najbardziej istotny wpływ na poziom nakładów inwesty-
cyjnych na środki trwałe brutto, zarówno w Polsce jak i w strefie euro.  

Dokonany przegląd i charakterystyka modeli nie wyczerpują złożoności za-
gadnienia. Mimo iż w polskiej literaturze pojawia się coraz więcej opracowań na 
temat wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę, to nadal odczuwa się niedosyt 

1 A. S z y m c z a k , Krótkookresowe i długookresowe efekty wpływu stopy procentowej na ak-
tywność inwestycyjną przedsiębiorstw w Polsce, [za:] zasoby witryny internetowej: http://mikro. 
univ.szczecin.pl/bp/pdf/41/17.pdf. 
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w zakresie ich implementacji. Przyczyn tego stanu jest wiele. Jedna z nich tkwi 
w braku kompleksowego spojrzenia na procesy podejmowania decyzji 
w zakresie polityki pieniężnej, uwzględniającego różne perspektywy konse-
kwencji tych decyzji. Wszystkie przedstawione modele są użyteczne oraz nadają 
badaniom oryginalności, ale w określonych obszarach procesu nie dostarczają 
odpowiedzi na wiele pytań. Analizując ich przydatność przez pryzmat pełnio-
nych funkcji można uznać je za istotne narzędzie wspierające pracę. Najważniej-
szą ich zaletą jest możliwość uzyskiwania parametrów opisujących badane zja-
wisko w zależności od wielu czynników.  

Biorąc pod uwagę dalsze prace badawcze z zakresu polityki pieniężnej 
i wykorzystania wpływu jej stóp procentowych na sektor otwarty, interesujące 
byłoby włączenie do rozważań badania większej grupy czynników mających 
wpływ na inwestycje oraz objęcie analizą różnic i podobieństw ich oddziaływa-
nia na inwestycje w Polsce i strefie euro, a także określenie implikacji tych ba-
dań dla władz monetarnych. Jednakże prowadzenie takiego typu analiz wymaga 
przygotowania odpowiedniej bazy informacyjnej, która posłużyłaby do zaawan-
sowanego badania ekonometrycznego opartego na modelach wielorównanio-
wych oraz symulacyjnych. Ponadto, jest to materia niedająca się do końca prze-
widzieć ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń 
mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki, czynników nie tylko wynikają-
cych z uwarunkowań wewnętrznych-krajowych, ale także z faktu, że funkcjonu-
jemy w warunkach globalizacji i jesteśmy poddani również na wpływy zagra-
niczne, nie tylko pochodzące ze strefy euro, ale także innych krajów, czego 
przykładem było przenoszenie się ostatniego kryzysu na rynkach finansowych. 

Z perspektywy Polski ważne jest, aby w dłuższym okresie obserwować 
decyzje EBC, w celu chociażby przeprowadzenia symulacji stopnia oddziały-
wania polityki pieniężnej Eurosystemu na polską gospodarkę po ewentualnym 
przystąpieniu Polski do UGiW. W obliczu kryzysu finansowego oraz niesta-
bilnej sytuacji w strefie euro powinno się wyciągnąć odpowiednie wnioski 
dotyczące przygotowań Polski do wstąpienia do Eurosystemu. Przede wszyst-
kim należy starannie przygotować się do zmiany waluty poprzez wypełnienie 
kryteriów konwergencji w sposób trwały, rozpoczynając najważniejsze refor-
my strukturalne jeszcze przed uczestnictwem w mechanizmie ERM II. W celu 
uniknięcia szoku asymetrycznego w Polsce istotny będzie poziom deficytu 
strukturalnego, racjonalna polityka fiskalna, elastyczność rynku produktów 
i rynku pracy oraz skuteczność nadzoru finansowego. Wydaje się, że niestabil-
na sytuacja w strefie euro, niepewność na światowych rynkach finansowych 
oraz kryzys zbyt wysokich deficytów budżetowych odłoży w czasie wejście 
Polski do strefy euro. Stąd niemałym wyzwaniem dla Polski będzie realizacja 
kryteriów konwergencji przy współpracy władz odpowiedzialnych za politykę 
pieniężną i fiskalną w celu uchronienia polskiej gospodarki przed niedostoso-
waniem do warunków strefy euro. 


