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Summary

One of the priority tasks of economic organizations 
is working out and practical use of the methods and 
technologies, which allow getting a normatively-pure 
production on the polluted territories. The main goal of 
the government policy in the field of coming over the 
consequences of Chernobyl disaster is protection and 
health maintenance of the people, who continue living 
on the contaminated territories.

Пос ту пи ла в ре дак цию 20.12.2012 г.

УДК 339.9(438:477)

Д.У. Ка за ры наў,
ас пі рант Ін сты ту та бан каў скай спра вы НБУ (Ук ра і на)

ІНТЭГРАцЫяПОЛЬШЧЫЎЗОНУЕЎРА:
ПЕРСПЕКТЫВЫІВОПЫТДЛяУКРАІНЫ

Ус туп. Су час ныя сус вет ныя ін тэг ра цый-
ныя пра цэ сы ў наш час зна хо дзяц ца 

на тым уз роў ні, ка лі ў вы ні ку гла ба лі за цыі сці-
ра юц ца ўмоў ныя ме жы па між кра і на мі ў мно гіх 
га лі нах гас па дар чай дзей нас ці. Не з’яў ля ец ца 
вык лю чэн нем і крэ дыт на-гра шо вая сфе ра, дзе 
з па ве лі чэн нем та вар на га аб ме ну па між дзяр-
жа ва мі, пас ка рэн нем ру ху ка пі та лу, уз мац нен-
нем міг ра цыі пра цоў най сі лы з ма лых ад кры-
тых у вя лі кія ад кры тыя эка но мі кі ўсё больш пра-
соч ва юц ца тэн дэн цыі фар мі ра ван ня ва лют ных 
са ю заў на ас но ве агуль най (ці адзі най ва лю ты). 
Да дзе ныя пра цэ сы вы каз ва юць ім кнен не дзяр-
жаў за бяс пе чыць на цы я наль ным эка но мі кам 
ўстой лі вае раз віц цё, па коль кі сус вет ны ры нак 
усё ў боль шай сту пе ні дэс та бі лі зуе ім пуль сы, 
якія не га тыў на ўплы ва юць на ўсе дзяр жаў ныя 
ме га э ко но мі кі, асаб лі ва на кра і ны СНД. У су час-
ных умо вах кож ная дзяр жа ва, якая ўдзель ні-
чае ў све та гас па дар чых су вя зях, заў сё ды ары-
ен та ва на на пра вя дзен не та кой эка на міч най 
па лі ты кі, якая бы ла б на кі ра ва на на пад трым ку 
яе на цы я наль ных ін та рэ саў. Ад ным з нап рам-
каў су час ных эка на міч ных пра цэ саў з’яў ля-
ец ца ім кнен не дзяр жаў Цэн траль най і Ус ход няй 
Еў ро пы ўвай сці ў зо ну еў ра. Ад нак пры вып ра-
цоў цы стра тэ гіі эка на міч на га раз віц ця кож най 
асоб най дзяр жа вы вар та ўзваж ваць усе ста ноў-
чыя і ад моў ныя ба кі ўва хо ду кра і ны ў струк ту ру 

ап ты маль най ва лют най зо ны, якім з’яў ля ец ца 
эка на міч ны і ва лют ны са юз кра ін ЕС [1–2, 13 і 
інш.]. 

Пры рас пра цоў цы та кой па лі ты кі Ук ра і не 
ва ўмо вах раз віц ця пра цэ су гла ба лі за цыі не аб-
ход на ўліч ваць па тэн цы ял і асаб лі вас ці ін шых 
дзяр жаў, чыя тэ ры то рыя зна хо дзіц ца ў яе 
не пас рэд най ге аг ра фіч най бліз кас ці, у пры ват-
нас ці з Польс кай Рэс пуб лі кай, з якой яна мае 
стра тэ гіч ны ўчас так дзяр жаў най мя жы. Пас ля 
пэў на га не па ра зу мен ня ў між дзяр жаў ных ад но-
сі нах, звя за ных з ува хо джан нем Поль шчы ў 
Еў ра пей скі са юз і НА ТА, ця пер на зі ра ец ца пас-
ту по вае ажыў лен не эка на міч на га ўза е ма дзе-
ян ня па між гэ ты мі кра і на мі на ас но ве раў нап раў-
ных, пар тнёр скіх ста сун каў. Гэ тым абу моў ле на 
ўза е ма вы гад насць та кіх кан так таў як для ўкра ін-
ска га, так і для польс ка га бо ку, пер спек тыў насць 
іх да лей ша га раз віц ця ў рам ках агуль на еў ра пей-
ска га пра цэ су ін тэг ра цыі, што вя дзе да зме ны 
рас ста ноў кі сіл у су час ным све це, а так са ма эка-
на міч на га ўзаемадзеяння Ук ра і ны як з кра і на мі 
ЕС, так і з дзяр жа ва мі на пос тса вец кай эка на міч-
най пра сто ры. Ад нак для па шы рэн ня суп ра цоў-
ніц тва Ук ра і ны і Поль шчы не аб ход на, каб абод ва 
ба кі ва ло да лі дас тат ко вым аб’ё мам ін фар ма цыі, 
што даз ва ляе знай сці най больш эфек тыў ныя 
шля хі для бу ду чых кантактаў, у тым лі ку і ў крэ-
дыт на-фі нан са вай сфе ры. 
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Зы хо дзя чы з вы шэй вык ла дзе на га, ак ту аль-
насць да дзе на га ар ты ку ла выз на ча ец ца не аб-
ход нас цю рэ аль най ацэн кі крэ дыт на-гра шо-
вай сіс тэ мы Поль шчы і пер спек ты вы яе да лей-
шай тран сфар ма цыі ў адзі ны агуль на еў ра пей-
скі ме ха нізм. Важ на пад крэс ліць і той факт, што ў 
ар ты ку ле раз гля да юц ца не толь кі ста ноў чыя бакі 
маг чы ма га ўступ лен ня Поль шчы ў зо ну еў ра, 
але і не га тыў ныя мо ман ты, якія вы раз на вы я ві-
лі ся ў Грэ цыі, Пар ту га ліі, Іс па ніі і ін шых дзяр жа-
вах зо ны еў ра. Унут ра ныя пра бле мы ўстой лі-
ва га раз віц ця дзяр жаў зо ны еў ра пры му сі лі ўра-
ды Чэ хіі, Шве цыі і не ка то рых ін шых кра ін на час 
ад клас ці ра шэн не аб ува хо джан ні ў гэ ту зо ну.

Пы тан ні, звя за ныя з раз віц цём гра шо вай 
сіс тэ мы ў Поль шчы на эта пе вы ра шэн ня пра-
бле мы ўва хо джан ня ў зо ну еў ра, не знай шлі 
на леж на га ад люс тра ван ня ў пра цах ай чын ных 
аў та раў. Усе ба ко ва га, дас тат ко ва глы бо кага 
на ву ко ва га аб грун та ван ня па зі цыі Ук ра і ны па 
пы тан ні ўва хо джан ня ў зо ну еў ра па куль ня ма. 
Гэтыя агуль ныя і спе цы фіч ныя пра бле мы на цы-
я наль ных дзяр жаў Цэн траль най Еў ро пы раз-
гля да юц ца ў пра цах польс кіх эка на міс таў, з’яў-
ля юц ца прад ме там аб мер ка ван ня на шмат лі кіх 
кан фе рэн цы ях і ўяў ля юць не сум нен ную на ву ко-
вую ці ка васць для эка на міс таў Ук ра і ны на су час-
ным эта пе раз віц ця яе эка но мі кі. Пра бле мы 
раз віц ця гра шо вай сіс тэ мы Поль шчы ў XX – 
па чат ку XXI ст. мо гуць быць аха рак та ры за ва ны 
на ас но ве вы ка рыс тан ня ра бот польс кіх на ву-
коў цаў (W. Jaworski, Z. Landau, J. Tomaszewski, 
Z. Fedorowicz, Z. Karpinski, M. Kucharski, 
W. Laczkowski, W. Konderski, B. Pietrzak, 
Z. Polanski, Z. Knakiewicz, M. Kucharski). Пра-
бле мы су час на га ста ну гра шо вай сіс тэ мы Поль-
шчы і пер спек ты вы ўва хо джан ня Поль шчы ў 
зо ну еў ра знай шлі сваё ад люс тра ван не ў пра цах 
K. Zukrowska, J. Stryjek, K. Lutkowski, R.Janowicz, 
R. Kokoszczynski, P. Welczorek, B. Fraczek. Ад нак 
у мно гіх з іх адсутнічаюсь па лі тэ ка на міч ныя 
ацэн кі раз віц ця дзяр жа вы, якія ма юць вуз кую 
спе цы фі ку і для па бу до вы ал га рыт му раз віц ця 
Ук ра і ны пат ра бу юць кры тыч на га ана лі зу. Гэ та 
ты чыц ца, нап рык лад, боль шас ці прац, пры све-
ча ных ува хо джан ню Поль шчы ў зо ну еў ра. Іс нуе 
і не да хоп ком плекс ных дас ле да ван няў, якія раз-
гля да юць пра цэс ста наў лен ня, фун кцы я на ван ня 
і тран сфар ма цыі гра шо вай сіс тэ мы ў Поль шчы 
ў доў га тэр мі но вай пер спек ты ве, асаб лі ва з кра і-
на мі Ус ход няй Еў ро пы.

Вы ні кі дас ле да ван ня. 1 сту дзе ня 2002 г. 
на цы я наль ныя ва лю ты 12 кра ін Еў ра пей-
ска га са ю за бы лі за ме не ны на адзі ную ва лю ту 
еў ра. Ства рэн не еў ра пей ска га эка на міч на га 
і ва лют на га са ю за, у рам ках яко га і фун кцы я-
нуе еў ра, ста ла якас на но вым эта пам эка на-
міч ных ін тэг ра цый ных пра цэ саў еў ра пей скіх 
дзяр жаў. Поль ша ўсту пі ла ў Еў ра пей скі са юз, 

(яшчэ 10 кра ін) 1 мая 2004 г. З мо ман ту ўступ-
лен ня ў ЕС Поль шча, як і лю бая зноў пры ня та 
ў гэ ту між дзяр жаў ную струк ту ру кра і на, аў та-
ма тыч на ста ла чле нам еў ра пей ска га эка на міч-
на га і ва лют на га са ю за са спе цы яль ным ста-
ту сам. У ад но сі нах да крэ дыт на-гра шо вай па лі-
ты кі Поль шчы гэ та аз на ча ла, што На цы я наль ны 
Банк Польшчы (NBP) да лу ча ец ца да Еў ра пей-
скай Сіс тэ мы Цэн траль ных Бан каў без пра ва 
го ла су па пы тан нях аба ро ту еў ра, а са ма кра і на 
ста но віц ца кан ды да там па ўступ лен ні ў еў ра зо ну 
і ўвя дзен ні еў ра як адзі на га за кон на га пла цеж-
на га срод ку ў кра і не. Не вык лі кае сум нен ня той 
факт, што Поль шча выс ту пае па пы тан ні аб увя-
дзен ні еў ра. Та кой жа па зі цыі пры трым лі ва ец ца 
боль шасць кра ін ЕС за вык лю чэн нем та кіх дзяр-
жаў, як Вя лі каб ры та нія і Да нія, якія вы ка рыс тоў-
ва лі пра ва не ўва хо джан ня ў зо ну еў ра яшчэ пры 
пад пі сан ні Ма ах стрыц ка га па гад нен ня. Поль шча 
пры ўва хо джан ні ў зо ну еў ра мае пэў ны пры яры-
тэт, што абу моў ле на шэ ра гам пры чын, ся род якіх 
мож на вы лу ча юц ь пяць ас ноў ных: 

 y цес ныя су вя зі польс кай эка но мі кі з дзяр жа-
ва мі еў ра зо ны, а так са ма іх пас та ян нае ўма-
ца ван не і паг лыб лен не; 

 y ім кнен не да ін тэг ра цыі з ЕС у па лі тыч ных 
мэ тах; 

 y на дзея на па ляп шэн не ўнут ра най эка на міч-
най кан’юн кту ры; 

 y на дзеі на тан ныя крэ дыт ныя рэ сур сы;
 y маг чы масць ат ры ман ня тан ных крэ дыт ных 

рэ сур саў з бо ку США.
У наш час Поль шча з’яў ля ец ца чле нам ЕС, 

што свед чыць аб пра хо джан ні пер ша га эта-
пу (членства ў ЕС). Пас ля ўступ лен ня кра і ны ў 
ЕС па чы на ец ца так зва ная пад рых тоў чая фа за. 
Пра цяг ласць гэ тай фа зы за ле жыць ад вы ка-
нан ня шэ ра гу аба вя за цельс тваў. Пра вя дзен не 
ад па вед най па лі ты кі ва лют на га кур са ўклю чае 
ў ся бе нас туп ныя пры нцы пы: • увя дзен не ў сіс-
тэ му еў ра пей ска га кур са во га ме ха ніз ма, • ус та-
ля ван не цэн траль на га кур са зло та га да еў ра, • 
вы бар ка лі до ра да пу шчаль ных ва ган няў ры нач-
на га ва лют на га кур са ва кол цэн траль на га кур са, 
пры чым стан дар тны раз мах ва ган няў скла дае + 
/ - 15 %, стрым лі ван не кур са ў аб ра ным ка лі до ры 
як мі ні мум два га ды без якіх-не бу дзь знач ных 
ад хі лен няў, • не аб ход насць ва лют ных ін тэр вен-
цый на ва лют ным рын ку ў вы пад ку знач ных ад хі-
лен няў ры нач на га кур са ад цэн траль на га кур са. 

Не менш важ ным зас та ец ца і вы ка нан не 
ас ноў ных кры тэ ры яў Ма ах стрыц ка га па гад-
нен ня. Як па каз вае пра кты ка за ход не еў ра пей-
скіх кра ін, да дзе ная па зі цыя з’яў ля ец ца най-
больш цяж ка дас туп най. Пры кла дам гэ та га 
сцвяр джэн ня мо жа слу жыць во пыт дзяр жа вы 
«пер шай хва лі» еў ра пей скай ін тэг ра цыі – Грэ-
цыі. Няг ле дзя чы на доў гае зна хо джан не кра і ны 
ў рам ках Еў ра пей ска га са ю за, Грэ цыя, вы ка-
наў шы ўсе пат ра ба ван ні Еў ра пей скай Ка мі-

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2013. № 1 Эка но мi ка100 101

сіі, змаг ла пе райсці на еў ра толь кі ў маі 2000 г., 
ча му спры яў эка на міч ны рост у кра і не, а так-
са ма пра вя дзен не жор сткай гра шо ва-крэ дыт-
най па лі ты кі Цэн траль ным бан кам кра і ны. 

Ад нак сла бая эка на міч ная моц рэ аль на га 
сек та ра эка но мі кі Грэ цыі аб вас тры ла мак ра э ка-
на міч ныя па ра мет ры, а знач ная су ма пак рыц ця 
аба вя за цельс тваў Грэ цыі ў 2011 г. но сіць ча со вы 
ха рак тар, і на на шу дум ку, зноў аб вос трыц ца 
ў блі жэй шай пер спек ты ве. Гэ та бу дзе ад ным з 
фак та раў, які пе ра шко дзіць ува хо джан ню Поль-
шчы ў зо ну еў ра ў блі жэй шай пер спек ты ве. 
Ін шыя дзве кан цэп цыі не ка рыс та юц ца та кой 
па пу ляр нас цю. Па іх вя дзец ца жор сткая дыс ку-
сія ў фі нан са ва-па лі тыч ны мі ко лах кра і ны [12]. 
Пер шая з іх ат ры ма ла наз ву «currency board». 
Сэнс да дзе най кан цэп цыі зак лю ча ец ца ў нас-
туп ных пры нцы пах: 

 y ус та наў лен не цес най су вя зі па між эмі сі яй 
на цы я наль ных гро шай і зо ла та ва лют ны мі 
рэ зер ва мі кра і ны (леп шым лі чыц ца су ад но-
сі ны 1:1, што аз на чае, што пра па но ва гро-
шай мае 100 % за бес пя чэн не рэ зер ва мі), 

 y ус та ля ван не фік са ва на га кур са (час та пры-
му со вым шля хам з да па мо гай за ка на даў-
чых іні цы я тыў) на цы я наль най ва лю ты ў 
ад но сі нах да аб ра най рэ зер во вай ва лю ты, 

 y па мер гро шай нап ра мую за ле жыць ад зме-
ны ўзроў ню ва лют ных рэ зер ваў цэн траль-
на га бан ка, які ў сваю чар гу не мае маг чы-
мас ці ўплы ваць на коль касць гро шай у эка-
но мі цы кра і ны.
Дан ная кан цэп цыя не з’яў ля ец ца чыс та 

тэ а рэ тыч най, па коль кі бы ла ўзя та на ўзбра-
ен не шэ ра гам кра ін пос тса вец кай пра сто ры. 
Ся род іх – Эс то нія (пра во дзіць яе з 1992 г. і 
ўсту пі ла ў зо ну еў ра 1 сту дзе ня 2011 г.), Літ ва 
(з 1994 г.), Бал га рыя (з 1998 г.), Бос нія і Гер ца-
га ві на (з 1999 г.) [16]. Пер шыя тры з гэ тых кра ін 
ужо з’яў ля юц ца чле на мі ЕС, ус туп лен не ж Бос-
ніі і Гер ца га ві ны за раз аб мяр коў ва ец ца. Ад нак 
пер спек ты вы за ме ны на цы я наль ных ва лют на 
еў ра ў гэ тых кра і нах вель мі хіс ткія, і, хоць ЕС і 
не выс ту пае суп раць та кой па лі ты кі, ня ма ні я-
кіх га ран тый, што да дзе ныя кра і ны ўвой дуць у 
еў ра зо ну без вы ка нан ня кры тэ ры яў Ма ах стрыц-
ка га па гад нен ня. Трэ цім ва ры ян там да лу чэн ня 
да зо ны еў ра з’яў ля ец ца кан цэп цыя так зва най 
«ев ро и за ции». Да дзе ная ідэя ста ла цыр ку ля-
ваць у польс кім гра мад стве яшчэ да ўступ лен ня 
ў ЕС, і мер ка ва ла, што з выз на ча на га дня зло ты 
ў якас ці адзі на га за кон на га пла цеж на га срод ку 
ў дзяр жа ве сас ту піць сваё мес ца еў ра, і цэ ны, 
пла ця жы і аба вя за цельс твы па адзі ным кур се 
бы лі б пе ра лі ча ныя на еў ра. Пры хіль ні кі гэ тай 
ідэі лі чы лі, што за ме на зло та га на еў ра ў ка рот кі 
тэр мін пры вя ла б да ўста наў лен ня ста біль нас ці 
ў ва лют най сфе ры, а тэмп ін фля цыі і ўзро вень 
пра цэн тных ста вак спы ніў ся б на ўзроў ні, ад па-
вед ным ся рэд нім у тых еў ра пей скіх кра і нах, дзе 

еў ра ўжо зна хо дзіў ся ў аба ро це. Ад нак, на дум-
ку аў та ра пра цы, сус вет ны во пыт па каз вае, што 
гэ тыя сцвяр джэн ні з’яў ля юц ца не дас тат ко ва 
аб грун та ва ны мі. Так, аб ма лой эфек тыў нас ці 
ад на ба ко ва га ўвя дзен ня «моц най ва лю ты» 
кра са моў на свед чыць стан эка но мі кі Па на мы, 
Саль ва до ра, Эк ва до ра і ін шых кра ін, у якіх фак-
тыч на на цы я наль ная ва лю та сас ту пі ла мес-
ца до ла ру ЗША, а так са ма Грэ цыі, Пар ту га ліі, 
Іс па ніі, дзе ўве дзе на адзі ная ва лю та, але ад сут-
ні чае дос туп да тан ных крэ дыт ных рэ сур саў. 
Так зва ны пра цэс да ла ры за цыі эка но мі кі пры-
во дзіць не толь кі да не га тыў ных эка на міч ных 
нас туп стваў, але і да ўзмац нен ня за леж нас ці 
гэ тых кра ін у ажыц цяў лен ні ўнут ра най і знеш-
няй па лі ты кі. Вя до мая так са ма не га тыў ная па зі-
цыя па гэ тым пы тан ні і з бо ку Сус вет на га Бан-
ка, які выс ту пае суп раць пас пеш на га да лу чэн ня 
но вых чле наў ЕС у еў ра зо ну, спа сы ла ю чы ся на 
пас лаб лен не эка но мі кі ФРГ пас ля да лу чэн ня да 
яе ГДР і ўвя дзен ня мар кі ФРГ на ўсёй тэ ры то рыі 
кра і ны пры кур се адзін да ад на го з мар кай ГДР.

На ас но ве пра ве дзе на га ана лі зу маг чы мых 
шля хоў да лу чэн ня да еў ра зо ны, мож на зра-
біць выс но ву аб тым, што адзі на маг чы мы шлях 
для Поль шчы ў гэ тым нап рам ку па ві нен грун-
та вац ца на пер шай кан цэп цыі. Ён прад угле-
джвае да сяг нен не не аб ход ных пат ра ба ван-
няў з бо ку ЕВС. Важ ным пы тан нем для Ук ра і ны 
з’яў ля ец ца тое, на коль кі вы гад на бу дзе Поль-
шчы ўсту паць у ва лют ны са юз з ін шы мі еў ра-
пей скі мі кра і на мі. З ад на го бо ку, са мо з’яў лен не 
па доб на га ва лют на га са ю за свед чыць аб тым, 
што вы га ды, якія ўзні ка юць ад яго іс на ван ня, 
пе ра вы ша юць маг чы мыя вы дат кі для кра ін-
удзель ніц. Ад нак во пыт фун кцы я на ван ня зо ны 
еў ра па каз вае, што не ўсе кра і ны ад ва жы лі ся 
на да лу чэн не да еў ра зо ны ў мэ тах за ха ван ня 
ста біль нас ці ўлас най на цы я наль най эка но мі кі. 
Ад сюль мож на зра біць выс но ву, што іс ну юць 
пэў ныя ры зы кі пры ус туп лен ні ў ва лют ны са юз, 
і тое, што для роз ных кра ін яны не то ес ныя і 
абу моў ле ны, перш за ўсё шэ ра гам фак та раў 
як эка на міч на га, так і са цы яль на-па лі тыч на га 
ха рак та ру. Для ацэн кі та го, на коль кі вы гад на 
да лу чэн не Поль шчы да еў ра зо ны аў та рам 
пра па ну ец ца пра вес ці ана ліз плю саў і мі ну-
саў фар мі ра ван ня пла цеж ных са ю заў у ме га-
э ко но мі цы ў кан цы ХХ – па чат ку ХХI ст. Вар та 
на даць ува гу плю сам увя дзен ня еў ра. Сяб роў-
ства ў ЕВС вя дзе, перш за ўсё, да зні шчэн ня 
эка на міч ных бар’е раў, на яў насць якіх звя за на 
з ва ган ня мі ва лют ных кур саў кра ін-удзель-
ніц аб’яд нан ня. Гэ та не ад па вед насць ва лют-
ных кур саў з’яў ля ец ца пры чы най, што аб мя-
жоў ве між дзяр жаў ны ган даль у рам ках ЕС, а 
так са ма стрым лі вае пры ток за меж ных ін вес ты-
цый у гэ ту кра і ну. Да лу чэн ня да зо ны еў ра не 
з’яў ля ец ца адзі ным ра шэн нем гэ тай пра бле мы 
і не вык лю чае ры зы кі зме ны ва лют на га кур су, 
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ад нак вы га ды ад яго ў гэ тых ад но сі нах вель мі 
ад чу валь ныя. 

Пер шай пе ра ва гай пры пас туп лен ні ў еў ра-
зо ну для Поль шчы мо жа стаць па ве лі чэн не 
ган длё вых ад но сін з кра і на мі-чле на мі ва лют-
на га са ю за, а так са ма да дат ко вы аб’ём пра-
мых ін вес ты цый у на цы я наль ную эка но мі ку. 
Дру гім ста ноў чым ас пек там ўступ лен ня ў еў ра-
зо ну ста не па мян шэн не тран сак цый ных вы дат-
каў польс кіх прад пры ем стваў, звя за ных з аб ме-
нам ва лют і з’я вы «кан ку рэн тнай» дэ валь ва-
цыі ва лют. Пры кла дам не га тыў ных нас туп стваў 
гэ тай з’я вы мо жа слу жыць сі ту а цыя, якая скла-
ла ся ў Фран цыі ў 1993 г., ка лі ўла ды кра і ны ў 
выніку дэ валь ва цы і італь ян скай лі ры і ан глій-
ска га фун та, стра ці лі ка ля 1 % ВНП, што пры-
вя ло да вяр тан ня да пра кты кі ган длё вых бар’е-
раў з мэ тай аб ме жа ван ня ім пар ту. Гэ ты пры-
клад яшчэ раз свед чыць аб тым, што ва ган ні 
ва лют ных кур саў у рам ках аб’яд на на га рын ку 
вя дуць да да дат ко вай дэс та бі лі за цыі эка на міч-
най кан’юн кту ры, што з’яў ля ец ца да дат ко вым 
ар гу мен там да іх лік ві да цыі. Па-трэцяе, увя-
дзен не адзі най ва лю ты спры яе так са ма боль-
шай пра зрыс тас ці адзі на га рын ку, што абу моў-
ле на, перш за ўсё, маг чы мас цю спра шчэн ня 
па раў нан ня цэн, вы ражаных у адзі най ва лю це. 
Ак ра мя та го, па ве лі чэн не пра зрыс тас ці рын-
ку пры во дзіць да аб вас трэн ня кан ку рэн тнай 
ба раць бы, якая ў сваю чар гу спры яе рэ а лі за цыі 
та ва раў і прад астаў лен ню пас луг па най больш 
вы гад ным для спа жыў ца цэ нам.

Па-чацвёртае, зо на адзі най ва лю ты вя дзе 
да па бу до вы ста біль най і эфек тыў най гра шо вай 
сіс тэ мы. Эка на міч ны і ва лют ны са юз як цэ лае 
за пат ра буе знач на менш ва лют ных рэ зер ваў 
для пад тры ман ня ста біль най эка на міч най сі ту-
а цыі ў рам ках ЕС, чым гру па кра ін, якія ўва хо-
дзяць у яго склад, але пра во дзяць са мас той ную 
гра шо ва-крэ дыт ную палітыку. Пя тым ста ноў-
чым мо ман там да лу чэн ня да еў ра зо ны Поль-
шчы ста не маг чы масць па мен шыць за леж-
насць ад ва ган няў клю ча вых сус вет ных ва лют, 
і, перш за ўсё, до ла ра ЗША. Апош няе мож на 
ад нес ці не толь кі да Поль шчы, але і Ук ра і ны, 
якая пе ра ста не за ле жаць ад эка на міч най сі ту а-
цыі ў ЗША. Важ ны мі з’яў ля юц ца не толь кі са цы-
яль на-эка на міч ныя, але і па лі тыч ныя ас пек ты 
гэ та га пы тан ня. Адзі ная ва лю та яшчэ больш 
уз моц ніць ін тэг ра цый ныя пра цэ сы ў еў ра пей-
скіх кра і нах, якія ў да лей шым бу дуць уплываць 
на пры няц це адзі ных па лі тыч ных ра шэн няў і 
фар мі ра ван не агуль на еў ра пей скай па зі цыі па 
тых ці ін шых сус вет ных про бле мах. 

Вар та раз гле дзіць не га тыў ныя нас туп ствы 
ўвя дзен ня еў ра. Най больш іс тот ным мі ну сам 
да лу чэн ня да еў ра зо ны мо жа стаць стра та 
са мас той нас ці пры рас пра цоў цы і ажыц цяў-
лен ні ўлас най гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі. Тут 
не аб ход на, на дум ку аў та ра, аца ніць два маг-

чы мыя ва ры ян ты раз віц ця па дзей. Пер шым з 
іх з’яў ля ец ца сі ту а цыя, пры якой на зі ра ец ца 
эка на міч ны рост. Та ды пы тан не аб тым, якая 
на цы я наль ная ці адзі ная ва лю та губ ляе сваю 
ак ту аль насць. Зу сім ін шае мож на бу дзе на зі-
раць ва ўмо вах рэ цэ сіі ці эка на міч на га кры-
зі су. Та ды пры іс на ван ні адзі най ва лю ты і адзі-
на га рын ку, На цы я наль ныя Банк Поль шчы не 
змо жа вы ка рыс таць на яў ныя ў яго рас па ра-
джэн ні ін стру мен ты гра шо ва-крэ дыт най па лі-
ты кі, як гэ та ад бы ло ся ў Грэ цыі ў 2010–2011 гг. 
Пры маць ра шэн не аб дэ валь ва вацыі адзі най 
ва лю ты мо жа Еў ра пей скі Цэн траль ны Банк, які 
ста не перад ды ле май – ці не адаб’ец ца та ко га 
кштал ту пад трым ка эка но мі цы Поль шчы на 
шко ду ін шым кра і нам-чле нам са ю за. 

Нас туп ная не бяс пе ка, звя за ная з член ствам 
у ЕВС, – гэ та маг чы масць пра явы так зва на га 
са цы яль на га дэм пін гу. Так, у вы ні ку кры зі су кра-
і ны ЕВС бу дуць спра ба ваць кан ку ры ра ваць ад на 
з ад ной за кошт ска ра чэн ня вы дат каў на пра-
цоў ную сі лу і аб ме жа ван ня шэ ра гу са цы яль ных 
пра воў, нап рык лад, па ве лі чэн ня пра цоў на га дня, 
пе ра гляду пра цоў ных да га во раў на ка рысць пра-
ца даў цы і інш. Яшчэ ад ным не га тыў ным нас туп-
ствам ўвя дзен ня еў ра мо жа стаць аб вас трэн не 
се па ра тыс цкіх тэн дэн цый у гра мад стве. Няг-
ле дзя чы на на рас та ю чае зна чэн не ін тэг ра цый-
ных пра цэ саў у рам ках ЕС, ад на ча со ва з гэ тым 
аб вас тра юц ца мі жэт ніч ныя ад но сі ны ў рам ках 
на цы я наль ных дзяр жаў. Для Поль шчы гэ та аз на-
чае, што пры да лей шай ін тэг ра цыі ў еў ра пей скія 
струк ту ры мо жа наб лі зіц ца яе рас пад. Пер шым 
прэ тэн дэн там на вы хад са скла ду дзяр жа вы ста-
не най больш эка на міч на раз ві ты рэ гі ён – Сі ле зія. 
Польс кія ўла ды па він ны ўліч ваць ве ра год насць 
не га тыў ных нас туп стваў ад да лу чэн ня да ЕВС і 
пра во дзіць не за леж ную на цы я наль ную па лі ты ку, 
мак сі маль на на кі ра ва ную на ад стой ван не эка на-
міч ных ін та рэ саў кра і ны. 

Якое б ні бы ло вя лі кае жа дан не Поль шчы 
па ўступ лен ні ў еў ра зо ну, кра і на па він на ад па-
вя даць тым пат ра ба ван ням, якія прад ’яў ля-
юц ца ёй з бо ку Еў ра пей ска га са ю за. Та му вар-
та пра вес ці ана ліз эка на міч на га ста но ві шча 
краіны, які даз во ліць выз на чыць сту пень га тоў-
нас ці на цы я наль най эка но мі кі да ін тэг ра цый-
ных пра цэ саў. Пер шым пун ктам не аб ход на аца-
ніць стан ва лют на га кур су і пер спек ты вы ўва-
хо джан ня кра і ны ў сіс тэ му еў ра пей ска га кур-
са во га ме ха ніз ма. Так, з 16 мая 1995 г. па чаў ся 
но вы пе ры яд, у рам ках яко га мер ка ва ла ся сва-
бод нае пла ван не кур са выз на ча на га ва лют на га 
ка лі до ра. У ас но ву раз лі ку кур са зло та га браў ся 
афі цый ны (па ры тэт ны) курс зло та га, які ўста-
лёў ваў ся На цы я наль ным Бан кам Поль шчы як 
ся рэд неў зва жа ны па між су ад но сі на мі польс-
кай ва лю ты з ня мец кай мар кай і аме ры кан скім 
до ла рам. Рам кі ва лют на га ка лі до ра аб мя жоў ва-
лі ся 2 % ад ве лі чы ні ва лют на га па ры тэ ту. 
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У 1996–1997 гг. пра цяг ва ла ся ра ней шая 
па лі ты ка ва лют на га кур са, на кі ра ва ная на зні-
жэн не тэм паў ін фля цыі, пад тры ман ня ста біль-
най ве лі чы ні зо ла та ва лют ных рэ зер ваў, а так-
са ма сты му ля ван ня эк спар ту. У 1998 г. сіс тэ-
ма тыч на мя няў ся тэмп дэ валь ва цыі (у сту-
дзе ні да 0,8 % што ме сяц, у лі пе ні да 0,65 %, 
а ў ве рас ні да 0,5 %) пры ад на ча со вым па ве-
лі чэн ні ва ган ня кур са – у лю тым мя жа да пу-
шчаль ных ва ган няў бы ла па шы ра на з +/- 7 % да  
+/- 10 %, а ў кас трыч ні ку да +/- 12,5 % [9]. У са ка-
вi ку 1999 г. мя жа да пу шчаль ных ва ган няў кур-
са бы ла яшчэ раз пе ра гле джа ны, за раз ужо да 
+/- 15 %, а тэмп паў зу чай дэ валь ва цыі бы ў зні-
жа ны да 0,35 % у ме сяч най шка ле [11]. 12 кра-
са ві ка 2000 г. у вы ні ку хут ка га па ве лі чэн ня за па-
зы ча нас ці мяс цо вых кам па ній перад за меж ны мі 
пар тнё ра мі, а так са ма вя лі ка га дэ фі цы ту аба-
рот ных фон даў, бы ло пры ня та ра шэн не аб увя-
дзен ні пла ва ю ча га рэ жы му ва лют на га кур са. 

У па чат ку 2000 г. не га тыў ныя вы ні кі знеш-
ня га ган длю ў су куп нас ці з увя дзен нем ме ха-

ніз ма пла ва ю ча га ва лют на га кур са спра ва-
ка ва лі па дзен не зло та га як па ад но сі нах да 
до ла ра ЗША, так і еў ра. З дру гой па ло вы 2000 г. 
на зі ра ец ца пас лаб лен не ін фля цый ных тэн дэн-
цый, а так са ма па ляп шэн не па каз чы ка саль да 
бя гу чых апе ра цый пры вы со кіх пра цэн тных 
стаў ках, што пры вя лі да па цяп лен ня ін вес ты-
цый на га клі ма ту ў Поль шчы, і, ад па вед на, да 
ўма ца ван ня зло та га. Курс зло та га да 2008 г. меў 
тэн дэн цыю да рос ту, звя за ную з па ляп шэн нем 
мак ра э ка на міч ных па каз чы каў (зні жэн не тэм-
паў ін фля цыі, зні жэн не дэ фі цы ту пла цеж на га 
ба лан су), а так са ма спры яль ныя ча кан ні ад 
ўступ лен ня ў Еў ра пей скі са юз. 

Кры зіс 2008–2009 гг. за пат ра ба ваў рас хо-
да ван ня знач най час ткі зо ла та ва лют ных рэ зер-
ваў Поль шчы, ад нак апо ра на рост эк спар ту 
даз во лі лі ста бі лі за ваць і курс і па ме ры зо ла та-
валютных рэ зер ваў. На ры сун ку 1 ад люс тра-
ва на ды на мі ка ва лют на га кур са зло та га ў ад но-
сі нах да еў ра ў 1999–2011 гг.
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Ры су нак 1 – Ды на мі ка ва лют на га кур са зло та га ў ад но сі нах да еў ра ў Поль шчы  

за пе ры яд з 1999 па 2011 г.
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Вы ка нан не кры тэ рыю ва лют на га кур са з’яў-
ля ец ца ад ным з са мых цяж кіх для Поль шчы, 
па коль кі пат ра буе ста біль нас ці ў ды на мі цы 
мно гіх мак ра э ка на міч ных па каз чы каў і звя за на 
з шэ ра гам не бяс печ ных мо ман таў, якім не аб-
ход на на даць асаб лі вую ўва гу. Так, увя дзен не 
сіс тэ мы пла ва ю ча га ва лют на га кур са ў су куп-
нас ці з лі бе ра лі за цы яй польс ка га ва лют на га 
за ка на даў ства пры му сі ла На цы я наль ны Банк 
Поль шчы стро га ад соч ваць маг чы мыя ва ган ні 
ва лют на га кур са з мэ тай прад ухі лен ня спе ку-
ля тыў ных дзе ян няў, а так са ма ажыц цяў ляць 
у не аб ход ным аб’ё ме ва лют ныя ін тэр вен цыі ў 
рам ках гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі.

Ад нак, як па каз вае між на род ны во пыт, вы ка-
рыс тан не да дзе най пры ла ды вель мі зат рат ны, 
па коль кі пат ра буе на яў нас ці ў кра і не знач ных 
зо ла та-ва лют ных рэ зер ваў, а так са ма ма ла-
э фек тыў ны ў доў га тэр мі но вым пе ры я дзе. Не 
вар та і спа дзя вац ца на маг чы мую фі нан са-
вую пад трым ку ў ва лют ным кур се з бо ку Еў ра-
пей ска га Цэн траль на га Бан ка. Пе ра шко дай, 
якая пад піль ноў вае Поль шчу на шля ху ў еў ра-
зо ну, мо жа стаць ўма ца ван не зло та га, вык лі ка-
нае доў гім пры то кам ін вес ты цый у кра і ну. За вы-
ша ны курс зло та га, з ад на го бо ку, ства рае гле бу 
для ва лют на га кры зі су (у су вя зі з маг чы мас цю 
рэз кіх ва ган няў ва лют на га кур су ў про ці лег лы 
бок), з дру го га – ус клад няе пра цэс ўста наў-
лен ня цэн траль на га кур са зло та га да еў ра, пры 
якім зло ты ўвой дзе ў сіс тэ му еў ра пей ска га кур-
са во га ме ха ніз ма. Як ус туп лен не з за вы ша-
ным кур сам, так і пра вя дзен не неп ра ду ма най 
дэ валь ва цыі мо жа быць не бяс печ ным. У пер-
шым вы пад ку мо жа ад быц ца аб вал кур са ўжо 
ў рам ках еў ра пей ска га ме ха ніз ма, што не га-
тыў на адаб’ец ца на да лей шых ін тэг ра цый ных 
пер спек ты вах, дру гі ва ры янт мо жа па цяг нуць за 
са бой ін фля цый ныя пра цэ сы. 

На сён няш ні дзень у эка на міч ную пра сто ру 
зо ны еў ра ўжо ўвай шлі сем з дзе ся ці но вых кра-
ін, пры ня тых у ЕС (Літ ва, Лат вія, Эс то нія, Сла-
ве нія, Кіпр, Маль та і Сла ва кія). Ус тры ма лі ся 
ад гэ та га дзе ян ня толь кі тры кра і ны – Поль-

шча, Вен грыя і Чэ хія. Грун ту ю чы ся на нес та-
біль ным ста но ві шчы ва лют на га кур са зло та га, 
аў тар пра цы прыйшоў да выс но вы, што Поль-
шчы не вар та за над та хут ка ўва хо дзіць у сіс-
тэ му еў ра пей ска га кур са во га ме ха ніз ма. Най-
больш ап ты маль ным тэр мі нам да лу чэн ня мог 
быць пе ры яд пас ля 2–3 га доў з мо ман ту ўступ-
лен ня ў ЕС. Ак ра мя кры тэ рыя па лі ты кі ва лют-
на га кур са, як ужо згад ва ла ся, Поль шчы не аб-
ход на вы ка наць ча ты ры кры тэ рыі Ма ах стрыц-
ка га па гад нен ня. Да дзе ныя кры тэ рыі пры ня та 
па дзя ляць на дзве ас ноў ныя груп пы: ма не тар-
ныя кры тэ рыі (ста біль насць цэн, уз ро вень пра-
цэн тных ста вак) і фіс каль ныя кры тэ рыі (па мер 
дзяр жаў на га доў гу, уз ро вень бю джэт на га дэ фі-
цы ту). 

Да лей вар та пра вес ці ана ліз ад па вед нас ці 
вы ка нан ня гэ тых кры тэ ры яў Поль шчай. Ма не-
тар ныя кры тэ рыі (тут і да лей ін фар ма цыя пры-
во дзіц ца на пад ста ве сай таў [17–22]). З 1991 г. 
ся рэд не га да вы ўзро вень ін фля цыі ў Поль шчы 
па мен шыў ся з 70,3 % да 1,9 % у 2002 г. У 2003–
2005 гг. уз ро вень цэн на та ва ры і пас лу гі зас та-
ваў ся пра ктыч на на ад ным мес цы, ад бы ло ся 
толь кі не вя лі кае па вы шэн не – з 2,3 % у 2003 г. да 
2,5 % у 2005 г. Ад нак да дзе ная ды на мі ка ад па-
вя да ла ме жам, ус та ноў ле ным для гэ та га па каз-
чы ка Са ве там па Гра шо вай Па лі ты цы (3 % +/- 
1 %). Пра гна зу е мы рост тэм пу ін фля цыі ў гэ тыя 
га ды быў абу моў ле ны эфек там вы раў ноў ван ня 
цэн па між ЕС і Поль шчай, пры чым пас ту по вы 
ўплыў да дзе на га фак та ру па ві нен змян шац ца. 
З прад стаў ле ных да ных мож на зра біць выс но ву 
аб тым, што ў 2002–2005 гг. Поль шча ад каз ва ла 
кры тэ рям ста біль нас ці цэн, згод на з які мі не аб-
ход ная ве лі чы ня ўзроў ню ін фля цыі для кра ін, 
якія ўва хо дзяць у ЕВС, скла да ла ка ля 2,9 %. 
Ад нак з-за ва ган няў цэн на сы ра він ныя рэ сур сы 
і пры вяз ка да до ла ра ЗША не даз во лі лі Поль-
шчы за бяс пе чыць вы ка нан не умо ў ста біль нас ці 
цэн у 2008–2010 гг. Най боль шае ад хі лен не 
бы ло за фік са ва на ў 2008 г. і абу моў ле на зме-
най цэн ме га рын каў. Вы ка нан не да дзе на га кры-
тэ рыю па ка за на на ры сун ку 2.
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Ры су нак 2 – Вы ка нан не Поль шчай кры тэ рыю ін фля цыі за пе ры яд з 1998 па 2011 г.

Дру гім ма не тар ным кры тэ ры ем з’яў ля ец ца 
ўзро вень доў га тэр мі но вых пра цэн тных ста-

вак, перш за ўсё ўлі ко вай стаў кі На цы я наль-
на га Бан ка Поль шчы. У кра і не па мер улі ко вай 
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стаў кі На цы я наль на га бан ка Поль шчы сіс тэ-
ма тыч на ра біў ся таннейшым, і ў 2009 г. склаў 
3,6 % суп раць 18,3 % у 1998 г. Ад нак з-за рос-
ту за па зы чан няў, перш за ўсё ў зо не еў ра, ска-
ра чэн ня дос ту пу да тан ных рэ сур саў ЗША рост 
пра цэн тных ста вак у 2010 г. у Поль шчы пе ра вы-
сіў ус та ноў ле ныя кры тэ рыі ў па ра мет рах пла-
цеж на га са ю за кра ін ЕС. Ад нак у 2012 г. ён вяр-
нуў ся да ўзроў ню пат ра ба ван няў эка на міч на га і 
ва лют на га са ю за кра ін ЕС. Да дзе ная ды на мі ка 
ад люс тра ва на на ры сун ку 3. 

Па каз чык, які ха рак та ры зуе ад но сі ны 
бю джэт на га дэ фі цы ту да ВУП, у Поль шчы і кра-
і нах Еў ра пей ска га са ю за спа чат ку раз ліч ваў ся 
па-роз на му, што ства ра ла пра бле мы для пра-
вя дзен ня па раў нан няў. Польс кі мі ністр фі нан-
саў адзна чае, што рост ра зы хо джа няў па між 
кра і на мі Паў ноч най і Паў днё вай Еў ро пы, якія 

ўва хо дзяць у зо ну еў ра, не га тыў на ад бі ва ец ца 
на эка на міч ным раз віц ці Поль шчы. Паў ноч-
ныя кра і ны эка на міч на да па ма га юць, як пра-
ві ла, а паў днё выя ат рым лі ва юць. Та кая сі ту а-
цыя, на дум ку польс кіх улад, не па він на ад бі-
вац ца на эка на міч ным раз віц ці кра ін Цэн траль-
най Еў ро пы і ста ран на кан тра ля вац ца [22]. Гэ та 
асі мет рыя, перш за ўсё бы ла звя за на з тым, 
што Ма ах стрыц кае па гад нен не вы ка рыс тоў вае 
больш шы ро кую ба зу для выз на чэн ня кры ніц 
фі нан са ван ня дзяр жаў на га сек та ра, ук лю ча ю чы 
ў іх не толь кі сам бю джэт дзяр жа вы, што ме ла 
мес ца ў Поль шчы. Та му ў ад па вед нас ці з ме та-
да ло гі яй, пры ня тай у ЕС, бю джэт ны дэ фі цыт 
выз на чаў ся як пры рост за па зы ча нас ці. У Поль-
шчы ж пад дэ фі цы там ра зу ме ла ся про стая роз-
ні ца па між да хо да мі і вы дат ка мі бю джэ ту дзяр-
жа вы.
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Ры су нак 3 – Вы ка нан не Поль шчай кры тэ рыю ўзроў ню пра цэн тных ста вак  

за пе ры яд з 1998 па 2011 г.

Кан чат ко ва Поль шча пе райшла на но вую 
сіс тэ му раз лі ку гэ та га па каз чы ка толь кі з 1998 г. 
Ды на мі ка па каз чы ка ўзроў ню бю джэт на га дэ фі-
цы ту ў ад но сі нах да ВУП за 2002–2005 гг. і 
ад па вед насць не аб ход на га кры тэ рыю да пу-

шчаль ныя па ра мет ры ў 2010 г. у Поль шчы бы лі 
пе ра вы ша ны. Вы ка нан не кра і най кры тэ рыю 
ўзроў ню бю джэт на га дэ фі цы ту прад стаў ле ны 
на ры сун ку 4.
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Ры су нак 4 – Вы ка нан не Поль шчай кры тэ рыю ўзроў ню бю джэт на га дэ фі цы ту  

за пе ры яд з 1998 па 2011 г.

Дру гім фіс каль ным кры тэ ры ем з’яў ля ец ца 
ве лі чы ня дзяр жаў на га доў гу да ВНП, ды на мі ка 
яко га за 2002–2005 гг. па ка за на на ры сун ку 5. 
Ана ліз ды яг ра мы свед чыць, што Поль шча ў 
гэ тым ча со вым пе ры я дзе цал кам ад па вя да ла 
нор мам кры тэ рыю да 2001 г., што дае пэў ную 

на дзею на тое, што і ў бу ду чы ні кра і на змо-
жа ад па вя даць пат ра ба ван ням з бо ку ЕВС па 
да дзе ным па каз чы ку. 

Асаб лі вую ўва гу вар та звяр нуць на адзін 
да дат ко вы па каз чык, які ад люс троў вае эка на-
міч ны стан Поль шчы і тар мо зіць яе да лей шую 
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ін тэг ра цыю ў еў ра пей скую су поль насць – уз ро-
вень на цы я наль на га прад укту, які пры хо дзіц ца 
на ад на го жы ха ра кра і ны. Для вы мя рэн ня зна-
чэн няў гэ та га па каз чы ка пры мя ня юц ца два 
ас ноў ныя ме та ды – ме тад ва лют ных кур саў і 
ме тад па ры тэ ту па куп ніц кай здоль нас ці. ВНП 
на ад на го жы ха ра, раз лі ча ны пер шым з вы шэй-

наз ва ных ме та даў, у 1990 г. склаў у Поль шчы 
11 % ад ся рэд ня га па каз чы ка ў ЕС, у наш час 
ён роў ны 20 %. Пе сі міс тыч ны пра гноз па вы раў-
ноў ван ні да хо даў па між Поль шчай і ЕС уз ні кае 
з эка на міч ных дас ле да ван няў, пра ве дзе ных у 
Сус вет ным Бан ку. Раз рыў па гэ тым па каз чы ку 
Ук ра і ны і ЕС знач на большы. 
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Ры су нак 5 – Вы ка нан не Поль шчай кры тэ рыю ўзроў ню дзяр жаў на га доў гу  

за пе ры яд з 1998 па 2011 г.

З гэ та га пра гно зу вы ні кае, што ў Поль шчы 
да во лі доў га бу дзе пра цяг вац ца сі ту а цыя, пры 
якой зна чэн не гэ та га па каз чы ка зас та нец ца 
на ўзроў ні ні жэй шым чым 75 % ад ся рэд ня га 
да хо ду ЕС. У тым жа пра гно зе апіс ва юц ца два 
сцэ на рыі раз віц ця сі ту а цыі. У ас но ве пер ша га 
ва ры ян та ля жаць мак ра э ка на міч ныя па ра-
мет ры рос ту ве лі чы ні ВНП, вы лі чэн не на ас но ве 
вы ні каў дас ле да ван няў доў га тэр мі но вых тэн-
дэн цый у 100 кра і нах све ту. У вы ні ку ат ры ма на 
нас туп ная кар ці на – Чэ хія да сяг не 75 % ся рэд-
ня га ўзроў ню да хо ду жы ха роў ЕС праз 15 га доў, 
Вен грыя – праз 41 год, Сла ва кія – праз 45 га доў, 
Сла ве нія праз 91 год, а Поль шча ні ко лі не 
да сяг не гэ та га ўзроў ню. Дру гі сцэ на рый ад маў-
ля ец ца ад вы ка рыс тан ня да дзе ных доў га тэр-
мі но вых пе ры я даў, а ўліч вае су час ныя тэн дэн-
цыі раз віц ця эка но мі кі. Згод на з дру гім, больш 
ап ты міс тыч ным ва ры ян там, коль касць га доў 
для да сяг нен ня 75 % ся рэд ня га ВНП на ад на го 
жы ха ра ў ЕС (з улі кам што га до ва га 2,5 % рос ту 
ВНП кра ін ЕС) нас туп нае: для Чэ хіі – 28 га доў, 
Сла ва кіі – 44 га ды, Сла ве ніі – 45 га доў, Вен-
грыі – 46 га доў, Поль шчы – 50 га доў [10, с. 148]. 
Больш вы гад ны для Поль шчы вы нік мо жа быць 
да сяг ну ты пры вы ка рыс тан ні дру гой ме то ды кі 
раз лі ку, у ас но ве якой ля жыць па ры тэт па куп ніц-
кай здоль нас ці, які, па вод ле да ных Ста тыс тыч-
на га Бю ро Еў ра пей ска га Са ю за, 1993 г. склаў 
1,74 зло тых за до лар ЗША. У 1993 г. у Поль шчы 
ВНП на ад на го жы ха ра, раз лі ча ны на ас но ве 
па ры тэ ту па куп ніц кай здоль нас ці зло та га, скла-
даў 30 % ВНП ад уз роў ню ЕС. У наш час гэ ты 
па каз чык да ся гае ве лі чы ні 40 % ад ся рэд не еў-
ра пей ска га зна чэн ня. Та кім чы нам, для да сяг-
нен ня за па вет на га еў ра пей ска га ўзроў ню Поль-

шчы, па вод ле ацэ нак спе цы я ліс таў, спат рэ-
біц ца як мі ні мум не каль кі дзя сят каў га доў [5]. 

На пад ста ве пра ве дзе на га ана лі зу ад па-
вед нас ці мак ра э ка на міч ных па ра мет раў Поль-
шчы пат ра ба ван ням кры тэ ры ям Ма ах стрыц-
ка га па гад нен ня, аў тар ро біць выс но ву аб тым, 
што краіна га то ва ўвай сці ў ЕВС. Ад нак да сяг-
ну тыя пос пе хі пат ра бу юць ап ра ба цыі ча сам, 
та му да лу чэн не Поль шчы да еў ра зо ны вар та 
раз гля даць у ся рэд нетэр мі но вай пер спек ты ве. 
Не ап раў да нае ж пас ка рэн не гэ та га пра цэ су па 
па лі тыч ных ма ты вах мо жа па цяг нуць за са бой 
нас туп ныя ва ры ян ты па дзей, якія не га тыў на 
адаб’юц ца на імі джы кра і ны. Так, Еў ра пей ская 
ка мі сія мо жа па лі чыць, што да сяг ну тыя пос-
пе хі Поль шчы не з’яў ля юц ца доў га тэр мі но вы мі, 
і, грун ту ю чы ся на гэ тым, пры няць ра шэн не аб 
пры пы нен ні ўступ лен ня Поль шчы ў ЕВС, ці што 
яшчэ горш, да сяг ну тыя зна чэн ні па каз чы каў не 
бу дуць вы кон вац ца ў пер шыя га ды фун кцы я-
на ван ня ў ЕВС. Ас ноў ная за да ча польс кіх улад 
зак лю ча ец ца ў пра вя дзен ні ра зум най, доб ра 
прад ума най гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі, на кі-
ра ва най на доў га тэр мі но вае да сяг нен не ўсіх 
мэ та вых ары ен ці раў, пра па на ва ных кра і не ў 
рам ках да лу чэн ня да ЕВС.

У еў ра пей скай су поль нас ці вя дуц ца спрэч кі 
пра да лей шы лёс еў ра сіс тэ мы. Фак тыч на мож-
на ка заць пра два про ці лег лыя мер ка ван ні па 
гэ тым пы тан ні. Пер шыя з іх ад стой ва юць эка-
на міч ныя лі да ры ЕС – Гер ма нія і Фран цыя, 
якія выс ту па юць за ўзмац нен не ро лі Еў ра пей-
скай Ка мі сіі і пе ра тва рэн ня яе ў ней кі над на-
цы я наль ны ўра да вы ор ган з прад астаў лен нем 
яму ўсіх не аб ход ных паў на моц тваў па кі ра ван ні 
ЕС. Знач нае мес ца ў та кой сіс тэ ме ад во дзіц ца 
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так са ма Еў ра пей ска му пар ла мен ту, які са мас-
той на фар мі руе бю джэт ЕС. Па зі цыя гэ тых кра-
ін зво дзіц ца да па вы шэн ня зна чэн ня ЕС і фак-
тыч на на дан ню ёй ста ту су кан фе дэ ра цыі, што 
прад угле джвае не толь кі пра вя дзен не адзі най 
эка на міч най па лі ты кі, але і адзі на га па лі тыч-
на га кур са з вы ні ка ю чы мі з гэ та га нас туп ства мі. 
Та кім чы нам, па зі цыя кра ін-лі да раў не вык лі кае 
пад трым кі ся род мно гіх кра ін ЕС, перш за ўсё з 
бы лых кра ін Вар шаў скай Да мо вы, у тым лі ку і 
Поль шчы. Яны на да дзе ны мо мант пра во дзяць 
ві да воч на пра аме ры кан скую па лі ты ку, што ідзе 
ў раз рэз з ін та рэ са мі Гер ма ніі і Фран цыі. Да дзе-
ныя кра і ны на ча ле з ас ноў ным са юз ні кам ЗША 
на еў ра пей скім кан ты нен це – Вя лі каб ры та ні яй 
пры трым лі ва юц ца той дум кі, што бу ду чы ня 
па він на зас та вац ца за са ю зам не за леж ных 
на цы я наль ных дзяр жаў, якія пра во дзяць улас-
ную на цы я наль ную па лі ты ку. Поль шча, няг ле-
дзя чы на сур’ёз ную за ці каў ле насць у ат ры ман ні 
ма тэ ры яль най пад трым кі ад ЕС, выс ту пае за 
дэ цэн тра лі за ва ную сіс тэ му з ма лым бю джэ-
там. Та му шмат у чым ад та го, якая з па зі цый 
пе ра мо жа, за ле жыць і лёс Поль шчы ў рам ках 
аб’яд на най Еў ро пы, а ра зам з ёй пер спек ты вы 
і ха рак тар гра шо ва га аба ро ту.

Вывады. Ас ноў ная за да ча польс кіх улад 
зак лю ча ец ца ў пра вя дзен ні ра зум най, доб-
ра прад ума най гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі, 
на кі ра ва най на доў га тэр мі но вае да сяг нен не 
ўсіх мэ та вых ары ен ці раў, пра па на ва ных кра-
і не ў рам ках да лу чэн ня да ЕВС. Фак тыч на 
мож на ка заць пра два про ці лег лыя мер ка-
ван ні па гэ тым пы тан ні. Пер шае з іх ад стой ва-
юць эка на міч ныя лі да ры ЕС – Гер ма нія і Фран-
цыя, якія выс ту па юць за ўзмац нен не ро лі Еў ра-
пей скай Ка мі сіі і пе ра тва рэн ня яе ў над на цы я-
наль ны ўра да вы ор ган з прад астаў лен нем яму 
ўсіх не аб ход ных паў на моц тваў па кі ра ван ні ЕС. 
Знач нае мес ца ў та кой сіс тэ ме ад во дзіц ца так-
са ма Еў ра пей ска му пар ла мен ту, які са мас той на 
фар мі руе бю джэт ЕС. Па зі цыя гэ тых кра ін зво-
дзіц ца да па вы шэн ня зна чэн ня ЕС і фак тыч на 
на дан ню ёй ста ту су кан фе дэ ра цыі, прад угле-
джвае не толь кі пра вя дзен не адзі най эка на міч-
най па лі ты кі, але і адзі на га па лі тыч на га кур су 
з вы ні ка ю чы мі з гэ та га нас туп ства мі.

Та кая па зі цыя кра ін-лі да раў не вык лі кае 
пад трым кі ся род мно гіх кра ін ЕС у Цэн траль най 
Еў ро пе (кра ін бы ло га са цы я ліс тыч на га эка на міч-
на га бло ка). Яны на да дзе ны мо мант пра во дзяць 
ві да воч на пра аме ры кан скую па лі ты ку, што ідзе 
ў раз рэз са стра тэ гіч ны мі ін та рэ са мі Гер ма ніі і 
Фран цыі. Гэ тыя кра і ны на ча ле з ас ноў ным са юз-
ні кам ЗША на еў ра пей скім кан ты нен це (Вя лі каб-
ры та ні яй) пры трым лі ва юц ца іншай дум кі.

Поль шча, няг ле дзя чы на сур’ёз ную за ці каў-
ле насць у ат ры ман ні ма тэ ры яль най пад трым кі 
ад ЕС, выс ту пае за дэ цэн тра лі за ва ную сіс тэ му 

з ма лым бю джэ там. Та му шмат у чым ад та го, 
якая з па зі цый пе ра мо жа за ле жыць і лёс Поль-
шчы ў рам ках аб’яд на най Еў ро пы, а ра зам з ёй 
пер спек ты вы і ха рак тар гра шо ва га аба ра чэн ня. 
Ацэнь ва ю чы во пыт ін тэг ра цыі Поль шчы ў зо ну 
еў ра, вар та адзна чыць, што для пос тса цы я-
ліс тыч ных дзяр жаў, у тым лі ку і ў Цэн траль най 
Еў ро пе, лепш пе ра хо дзіць на но вы пос тін фар-
ма цый ны ўклад, але на ас но ве агуль най, а не 
адзі най ва лю ты, што дасць маг чы масць за бяс-
пе чыць больш вы со кія і ста біль ныя тэм пы эка-
на міч на га раз віц ця. Для на цы я наль на га бан ка 
ме ха нізм агуль най ва лю ты больш па жа да ны, 
па коль кі даз ва ляе вы ка рыс тоў ваць больш 
гнут ка і ў шы ро кім спек тры ін стру мен ты крэ дыт-
на-гра шо вай па лі ты кі.
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Summary

The article outlines some economic aspects of 
Poland’s integration info the economic space of the euro 
zone. It is based on the analysis of the economic situa-
tion in Poland and its perspective collaboration with the 
states of the European Union and postsoviet areas (with 
Ukraine in particular).
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