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Unie monetarne, unie walutowe i systemy 
currency board s  znanymi i powszechnymi 
w mi dzynarodowej ekonomii sposobami 
organizowania mi dzynarodowej wspó pracy 
gospodarczej. Staj  si  pomocne w rozwi -
zywaniu problemów gospodarczych i spo-
ecznych pa stw, jednocze nie pozostaj c 

najbardziej ryzykown  form  wspó pracy (ze 
wszystkich form wspó pracy znanych inte-
gracji regionalnej). Je eli pa stwa-partne-
rów dziel  zbyt du e ró nice np. w poziomie 
inflacji, wzro cie gospodarczym, potencjale 
gospodarki narodowej, taka forma wspó -
pracy, zainicjowana bez uprzedniego dosto-
sowania (uzyskania wzajemnej konwergen-
cji), mog aby nie trwa  d ugo i �„biednemu�” 
pa stwu wi cej zaszkodzi  ni  pomóc. 

Namibia jest ma , otwart , surowcow  
gospodark  regionu sub-Sahary. Ta charak-
terystyka powoduje, e nie jest atrakcyjnym 
partnerem dla pa stw wysokorozwini tych 
(Strefy EURO, USA, Szwajcarii) jako partner 
form wspó pracy wcze niej wskazanych. 

Namibia zawi za a uni  monetarn  
z po t nym s siadem regionu Afryki Po  udnio-
wej, Republik  Po udniowej Afryki. Od roku 
1992 pozostaje cz onkiem unii monetarnej 
randa RPA, wraz z Lesotho i Swazi landem. 

Celem opracowania jest ukazanie wybra-
nych zagadnie  gospodarczych Namibii 
z okresu 2000-2005 i próba uzyskania odpo-
wiedzi na pytanie, czy unia monetarna poma-
ga a, czy utrudnia a realizacj  celów gospo-
darczych w realiach tego Pa stwa Trzeciego 

wiata. 

1.  Rola Republiki Po udniowej 
Afryki w promowaniu idei 
integracji regionalnej 

Republika Po udniowej Afryki (RPA) 
jest dominuj c  gospodark  regionu Afryki 
Po udniowej. Wywiera istotny wp yw na 
inicjowanie i kszta towanie wspó pracy 
handlowej w regionie, w kierunku libe-
ralizacji obrotu (znoszenia barier w han-

dlu, wprowadzania systemów preferencji 
w handlu, upraszczania i stopniowego 
niwelowania ce  handlowych, propagowa-
nia otwarto ci w wielostronnej wspó pracy 
handlowej, tworzenia infrastruktury i har-
monizacji standardów itd.1). Dzia anie 
w tych kierunkach odbywa si  w gronie 
pi ciu pa stw cz onkowskich Unii Cel-
nej Afryki Po udniowej (Southern Afri-
can Customs Union, SACU): Botswany, 
Lesotho, Namibii, RPA, Swazilandu2 
(Igbal, Khan 1998: 432 i nast.; Khamfula, 
Huizinga 2004: 699 i nast.). 

Poza wp ywem na organizacj  handlu 
mi dzynarodowego w regionie, RPA wnosi 
tak e istotny wk ad w budowanie regional-
nej integracji monetarnej. Waluty Lesotho, 
Namibii oraz Swazilandu s  zwi zane pary-
tetem z walut  RPA, randem w stosunku 
1:13. Tak funkcjonuje unia monetarna 
randa lub inaczej Wspólna Strefa Mone-
tarna (Common Monetary Area, CMA)4 
(IMF 2007b: 20 i nast.).

2.  Unia monetarna randa RPA 
�– najwa niejsze cechy

Historia unii monetarnej Randa si ga 
roku 1921, kiedy za o ony zosta  bank cen-
tralny RPA, Bank Rezerwy Afryki Po udnio-
wej (South African Reserve Bank, SARB), 
a funt Afryki Po udniowej by  prawnym 
rodkiem p atniczym w obiegu na tery-

torium dzisiejszej Botswany, Lesotho, 
Namibii, RPA i Swazilandu. W roku 1974 
Lesotho, RPA i Swaziland zawar y Poro-
zumienie o unii monetarnej randa (Rand 
Monetary Agreement)5. To Porozumienie 
zosta o zmienione w roku 1986, a Unia 
przyj a wówczas funkcjonuj c  do dzi  
nazw : Wspólna Strefa Monetarna. 

W roku 1992, do unii monetarnej przy-
st pi a Namibia. 

Z tre ci Porozumienia o unii monetar-
nej randa wynikaj  nast puj ce cechy tego 
zwi zku integracyjnego: 

Uczestnictwo Namibii w unii monetarnej randa 
RPA, do wiadczenia okresu 2000�–2005. 
Wybór zagadnie .
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�– ka de pa stwo cz onkowskie Unii 
posiada swój niezale nie funkcjonuj cy 
bank centralny, emituj cy walut  naro-
dow 6,

�– waluta RPA (rand) mo e by  w obiegu 
w ka dym z tych pa stw jako prawny ro-
dek p atniczy (rand RPA jest legalnym 
rodkiem p atniczym w obszarze ca ej 

Unii, np. w Namibii obok dolara Namibii 
czy w Lesotho obok waluty loti),

�– obszar Unii charakteryzuje swoboda 
przep ywu kapita u (mo e by  ogra-
niczona w wyj tkowych sytuacjach. 
Dotyczy to np.: okre lania, jaka cz  
kapita u inwestycyjnego pa stwa cz on-
kowskiego Unii musi zosta  zainwesto-
wana na rynku narodowym lub rynku 
Unii),

�– rz dy oraz instytucje finansowe pa stwa 
cz onkowskiego Unii korzystaj  z pe -
nego dost pu do rynku finansowego 
RPA,

�– przepisy prawa dewizowego pa stw 
cz onkowskich Unii s  zharmonizowane 
z prawem dewizowym RPA,

�– RPA �– g ówne pa stwo Unii, zobowi -
za o si  do pokrywania strat pa stw 
cz onkowskich Unii z tytu u ich utraty 
dochodów z seniora u w wyniku obiegu 
randa poza granicami RPA,

�– pa stwa cz onkowskie Unii mog  zawie-
ra  z RPA dwustronne porozumienia 
w kwestiach polityki kursowej i pieni -
nej (IMF 2007d: 38). 
Mówi c o unii monetarnej randa i domi-

nacji RPA w tym zwi zku integracyjnym, 
trzeba wspomnie , e stan zamkni cia 
dyplomatycznego RPA i ryzyko gospodar-
cze zwi zane z polityk  apartheidu w tym 
pa stwie nie przysporzy y pa stwom zwi -
zanym z RPA korzy ci gospodarczych, 
przynajmniej do roku 1992. Jedn  z miar 
takiej utraconej korzy ci mog  by  dane 
dotycz ce wielko ci nap ywu bezpo rednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ) do RPA 
w okresie 1976-1996. Prezentuje to rys. 1. 
Dla kontrastu pokazano wielko  nap ywu 
BIZ do Afryki Sub-Sahary7. 

Niew tpliwym jednak osi gni ciem unii 
monetarnej randa, jest bardzo korzystny 
trend kszta towania poziomu inflacji 
pa stw cz onkowskich i RPA. Mo na mówi  
o konwergencji tego zjawiska. Prezentuje 
to rys. 2. Dla kontrastu pokazano krzyw  
inflacji u rednion  dla dziewi ciu pa stw 
SADC, które nie tworz  unii monetarnej 
z RPA. Korzy ci z przynale no ci do unii 

monetarnej, przynajmniej za okres 2003�–
2006, s  oczywiste. 

3.  Namibia �– pa stwo cz onkowskie 
unii monetarnej randa. 
Wybór zagadnie  
yciu gospodarczemu Namibii, pocz w-

szy od roku 1990, kiedy uzyska a niepod-
leg o , towarzysz  korzystne zjawiska, 
zapewniaj ce wzrost gospodarczy. Mo na 
tu wymieni  cho by gospodark  rynkow , 
uczestnictwo w unii monetarnej z silniej-
szym i uznanym partnerem, uporz dko-

BIZ (mln USD)
5000

4000

3000

2000

1000

0

Afryka sub-Sahary RPA
1984 1986 19881976 1978 1980 1982 1990 1992 1994 1996

Rys. 1. Wielko  nap ywu bezpo rednich inwe-
stycji zagranicznych do RPA i Afryki regionu sub-
Sahary w okresie 1976-1996 (w mln USD). 

ród o: Cohen D., Kristensen N., Verner D., No -
vember 1999, �„Will the Euro create a bonanza for 
Africa?�“, CEPR Discussion Paper No. 2304, s. 11.
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Rys. 2. Poziom inflacji w RPA, pa stwach unii 
monetarnej randa i pa stwach SADC w okresie 
stycze  2003-grudzie  2006 (mierzony indeksem 
CPI, w%). 

ród o: IMF Country Report No. 07/274 �– South 
Africa, August 2007, s. 21.
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wan  polityk  fiskaln , brak wojen i prze-
wrotów politycznych. Niestety, jak w wielu 
pa stwach Afryki, wymieni  nale y tak e 
�„ciemne�” strony. To m.in.: wysoka zacho-
rowalno  na HIV/AIDS, uzale nienie od 
czynników atmosferycznych, analfabetyzm, 
bezrobocie (IMF 2007c: 7 i nast.). 

Gospodarka Namibii, jako typowa afry-
ka ska ma a, otwarta gospodarka surow-
cowa, charakteryzuje si  brakiem zró -
nicowania ga ziowego i strukturalnego, 
a zatem jest bardzo podatna na zmiany cen 
mi dzynarodowych surowców mineralnych 
i innych kopalin, stanowi cych przedmiot 
sprzeda y mi dzynarodowej8. Znajduje to 
odzwierciedlenie w poziomie dochodów 
publicznych, kszta towaniu PKB czy terms 
of trade. Pomimo tego, dane statystyczne 
dotycz ce kszta towania poziomu PKB 
w gospodarce i PKB �‘na g ow �’ mieszka ca 
za okres 2000-2006 s  dla Namibii bardzo 
korzystne �– szczególnie na tle danych dla 
pot nego s siada i partnera w unii mone-
tarnej �– RPA czy ca o ci kontynentu Afryki. 
Prezentuje to rysunek 3. 

Namibia licz ca wed ug danych za 2006 
rok 2052 tys. mieszka ców zajmuje pi te 
miejsce na kontynencie afryka skim, je eli 
chodzi o wysoko  PKB �‘na g ow �’ miesz-
ka ca9. Cho  PKB �‘na g ow �’ mieszka ca 
kszta tuje si  stopniowo na wy szym co 
roku poziomie, co wida  na rys. 3, nie da si  
tego powiedzie  o poziomie PKB w gospo-

darce. Tu warto ci s  skokowe. Prawid owo-
ci widoczn  na rysunku potwierdzaj  dane 

dotycz ce poziomu realnego PKB w Nami-
bii w okresie 2002-2005. Przedstawia je 
tabela 1. Dla porównania dane zosta y 
zestawione z danymi dla pa stwa waluty-
kotwicy unii monetarnej randa �– RPA. 

2002 2003 2004 2005

Namibia 6,7 3,5 6,6 4,2

RPA 3,7 3,0 4,5 4,9

Tab. 1. Poziom realnego PKB dla Namibii i RPA 
w okresie 2002-2005 (w%). 

ród o: IMF Country Report No. 07/12 �– Namibia, 
January 2007, s. 5.

Poziom PKB w Namibii kszta tuje m.in. 
popyt mi dzynarodowy i ceny uranu, cynku, 
miedzi, z ota i diamentów (za spraw  dia-
mentów w roku 2005 Namibia zajmowa a 
siódme miejsce w wiecie w ród pa stw 
producentów tego minera u, a jego wydo-
bycie i sprzeda  w tworzeniu PKB Namibii 
oszacowano na 8%). 

Wzrost gospodarczy Namibii w latach 
1995�–2000 osi gn  rednio 3,5%. Odpo-
wiedzialny za jego dynamik  by  sektor 
eksportowy: kopalnie minera ów, rybo ów-
stwo i produkty hodowli rolniczej. Wed ug 
danych za rok 2000 sektor kopalin (wydo-
bywczy) przyczynia  si  w 50% do tworzenia 
dochodów z tytu u eksportu. W roku 2000 
35,4% ca o ci eksportu stanowi y diamenty. 
W roku 2000 otwarto nowe kopalnie cynku 
i miedzi. Kopalnia miedzi powi kszy a 
o 10,3% warto  dodan  sektora wydobyw-
czego nie diamentowego, a kopalnia cynku 
wnios a od roku 2002 istotny wk ad do 
wzrostu gospodarczego Namibii (OECD/
BAD 2000: 231). Dla okresu 1998-2001 
redni wzrost PKB wyniós  3,1%. W latach 

2000-2005 w Namibii rednia roczna stopa 
wzrostu PKB wynios a 4,5%. Dla okresu 
2002-2004 5,6%, a dla lat 2005�–2006 znowu 
spowolni  do poziomu 4,6%. Ogólny udzia  
kopalin w kszta towaniu dochodów zagra-
nicznych Namibii oszacowano w roku 
2007 na 45% (AfDB/OECD 2007: 408). 
Wed ug danych za II kwarta  roku 2006, 
sprzeda  diamentów stanowi a oko o 
36% ca o ci dochodów z tytu u eksportu. 
Rok 2006 zapisa  si  te  innym rekor-
dem w tej bran y �– zanotowano produk-
cj  diamentu przewy szaj c  dwa miliony 
karatów. 
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Rys. 3. Wzrost poziomu realnego PKB i PKB 
�‘na g ow �’ mieszka ca za okres 2000-2006 dla 
Namibii, RPA i Afryki. 

ród o: African Economic Outlook Namibia AfDB/
OECD 2007, s. 407.
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Jak w wi kszo ci pa stw Afryki regionu 
sub-Sahary, tak i w Namibii, trudno o domi-
nacj  klasycznego rolnictwa, czy to w gospo-
darce krajowej, czy z przeznaczeniem na 
eksport, g ównie ze wzgl du na niesprzyja-
j ce warunki klimatyczne. Udzia  sektora 
rolnictwa w kszta towaniu PKB Namibii 
spada systematycznie od roku 1992. Wed ug 
danych z 2007 roku jego udzia  nie prze-
kracza  6,8%, a produkcja kierowa a si  
raczej na zwierz ta hodowlane (na wo o-
win , baranin  i mi so kozie) ni  ro liny. 
Udzia  sektora rybnego w kszta towaniu 
PKB Namibii, wed ug danych za rok 2006, 
to oko o 5,6%. Istotny wk ad w tworzenie 
PKB ma turystyka i odkrywanie przez wiat 
uroków i bogactw Namibii. Jej po redni 
udzia  w tworzeniu PKB oszacowano na 
16%, a bezpo redni na 3,7% w roku 2006 
(AfDB/OECD 2007: 410). 

Wzrost gospodarczy w Namibii, podob-
nie jak w przypadku wielu innych gospoda-
rek surowcowych, kszta towany by  przez 
wp ywy z tytu u eksportu10. W przypadku 
Namibii wp ywy do gospodarki narodowej 
z tytu u eksportu, kszta towane by y przez 
ceny mi dzynarodowe na diamenty. Rok 
2003 i 2005, kiedy poziom PKB wyra -
nie obni a  si  (patrz rys. 3.), to czas, gdy 
udzia  procentowy rynku diamentów w jego 
kszta towaniu by  ujemny. Zró nicowanie 
mi dzynarodowych cen diamentów, a wi c 
wahania warto ci eksportu i importu, wp y-
wa o te  na skokowe warto ci terms of trade 
Namibii w badanym okresie 2000�–2005. 
Wielko ci terms of trade z okresu 2003�–2005 
przedstawia tabela. Szersze uj cie za okres 
2000�–2005 prezentuje rysunek 4. 

2003 2004 2005

Terms of trade �–13,6 �–1,0 8,7

Tab. 2. Terms of trade Namibii w latach 2003�–
2005 (w %). 

ród o: IMF Country Report No. 07/12 �– Namibia, 
January 2007, s. 20.

Inne dane dotycz ce terms of trade 
Namibii ukazuje jednak inne ród o. Ponie-
wa  nie wiadomo sk d wynikaj  ró nice, 
przedstawiam te dane z okresu 2000-2004 
w poni szej tabeli. 

2000 2001 2002 2003 2004

Terms of 
trade

12,5 �–7,8 28,8 �–22,6 �–7,7

Tab. 3. Terms of trade Namibii w latach 2000�–
2004 (w %). 

ród o: IMF Country Report No. 07/83, Namibia, 
February 2007, s. 50.

Uzupe nieniem informacji obrazuj cych 
kszta towanie terms of trade Namibii, niech 
b d  dane dotycz ce handlu zagranicznego 
tego pa stwa. 

2000 2001 2002 2003 2004

Eksport 
(w USD)

10,7 �–13,7 �–6,1 16,3 53,8

Import 
(w USD)

�–5,9 1,8 �–4,6 33,7 30,9

Eksport 
(wielko  w %)

�–0,9 �–4,5 �–8,0 18,3 22,2

Import 
(wielko  w %)

�–5,2 4,0 20,4 5,2 6,0

Tab. 4. Eksport oraz import Namibii w okresie 
2000�–2004.

ród o: IMF Country Report No. 07/83, Namibia, 
February 2007, s. 50.

Wyniki w handlu zagranicznym i stan 
rachunku bie cego Namibii za okres 2003 
�– 2005 przedstawia tabela 5. 

System finansowy Namibii charaktery-
zuje si  wysokim stopniem rozwoju i zró -
nicowaniem. Sk ada  si  on, wed ug danych 
opublikowanych w roku 2007, z czterech 
prywatnych banków komercyjnych, trzy-
dziestu towarzystw ubezpieczeniowych, 
pi ciuset funduszy emerytalnych i gie dy. 
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Rys. 4. Kszta towanie terms of trade w Namibii 
w okresie 2000�–2005. 

ród o: IMF Country Report No. 07/12 �– Namibia, 
January 2007, s. 9.
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2003 2004 2005

Eksport 28,0 31,9 27,0

Import 38,3 36,8 36,4

Saldo �–10,3 �–5,0 �–9,4

Rachunek bie cy 5,1 10,2 5,7

Tab. 5. Eksport, import oraz stan rachunku bie -
cego Namibii za okres 2003-2005 (% PKB).

ród o: African Economic Outlook Namibia AfDB/
OECD 2007, s. 413.

Ca o  aktywów systemu finansowego jest 
szacowana na 170% PKB. Wiele podmio-
tów systemu zosta o sprywatyzowanych, 
g ównie za spraw  kapita u z s siedniego 
RPA. Sektor bankowy jest dojrza y, docho-
dowy i dobrze skapitalizowany. Poni szy 
schemat prezentuje poziom dochodowo ci 
(jako wska niki ROA i ROE) systemu ban-
ków komercyjnych, którego aktywa wyno-
sz  38% ca o ci aktywów systemu finan-
sowego. 

Symulacje pokaza y odporno  tego sek-
tora na nag e zmiany stóp procentowych, 
szoki popytowe na kredyt czy wreszcie 
zmiany kursu walutowego w kierunku apre-
cjacji i deprecjacji randa RPA. Szczególnie 
niebezpieczne pozostaj  w a nie zmiany 
kursu walutowego randa RPA �– przy wza-
jemnym parytecie 1:1 �– stworzone zosta y 
bowiem �„znakomite�” warunki dla procesu 
tzw. �„zubo ania s siada�”, czyli przenosze-

nia za pomoc  kursu walutowego nieko-
rzystnych zjawisk gospodarczych z pa stwa 
waluty-kotwicy do pa stwa zwi zanego 
parytetem. Do problemu tego powróc  
w dalszej cz ci tego opracowania. 

Polityka pieni na banku centralnego 
Namibii jest zdeterminowana przepisami 
Porozumienia o unii monetarnej randa. 
Cele polityki pieni nej banku centralnego 
Namibii s  to same z celami banku cen-
tralnego RPA. Podstawowym celem poli-
tyki pieni nej banku centralnego Namibii 
jest utrzymanie parytetu dolara Namibii do 
randa RPA w stosunku 1:1, a celem ogól-
nym, pomocnym i nieodzownym w realiza-
cji celu podstawowego jest kontrola inflacji 
w przedziale 3�–6%11. Bank centralny Nami-
bii powiela decyzje banku centralnego RPA 
w zakresie polityki pieni nej, m.in. w kwe-
stii ustalania poziomu stopy procentowej12. 
Polityka pieni na, cho  prowadzona 
w dwóch �„o rodkach�”, w przewa aj cej 
cz ci pozostaje ujednolicona. 

Pomimo efektu przenoszenia inflacji 
z gospodarki RPA do gospodarki Nami-
bii, za spraw  parytetu randa RPA i dolara 
Namibii (szczególnie w roku 2006, kiedy 
przekroczony zosta  górny pu ap celu infla-
cyjnego �– 6%) w latach 2002�–2005 poziom 
inflacji w Namibii pozostawa  umiarko-
wany i pod kontrol . Mierzony indeksem 
CPI na koniec tego okresu wynosi  w roku 
2003 2,6%, w 2004 4,3%, a w 2005 roku 
3,5%. Te niewielkie wahania, jak na ma  
otwart  surowcow  gospodark  afryka sk , 
to wynik bardzo dobry. Jak wspomina em, 
mo na go uzna  za pozytywny efekt unii 
monetarnej (patrz tak e rys. 2.). Poszuku-
j c konwergencji stóp inflacji w Namibii 
i RPA, dokonam porównania. Rysunek 6. 
prezentuje poziom inflacji w Namibii i RPA 
dla okresu 2002�–2005. 

Na rysunku prezentuj cym poziom stóp 
inflacji dla Namibii i RPA wida  stopie  
konwergencji stóp inflacji. Wykresy prze-
biegaj  w równoleg ym po o eniu a poziom 
inflacji w Namibii w okresie od 2002 r. do 
ko ca roku 2004 �„pod a�” za tendencj  
w a ciw  RPA, cho  na wy szym poziomie. 

Podobie stwo sk onno ci gospodarek 
surowcowych Namibii i RPA do powsta-
wania inflacji i zbli one stopy inflacji, spo-
wodowa yby, e banki centralne Namibii 
i RPA, prowadzi yby polityk  pieni n  
w obu krajach, bez troski o tzw. trade-off 
�– zjawisko wymienno ci na bazie krzywej 
Phillipsa, powstaj ce, kiedy trzeba dosto-
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Rys. 5. Dochodowo  systemu banków komercyj-
nych w Namibii w latach 2001-2005 (w %). 

ród o: ród o: IMF Country Report No. 07/83, 
Namibia, February 2007, s. 17.
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sowa  polityk  pieni n  (jedn , wspóln ) 
do odmiennych realiów inflacyjnych dwu 
gospodarek. Stan osi gany w Namibii 
i RPA w pewnych okresach czasu stwa-
rza przes anki optymalno ci tego obszaru, 
je eli mówimy o kryterium inflacji (Presley, 
Dennis 1976: 33 i nast.).

Podsumowuj c rozwa ania dotycz ce 
kszta towania poziomu realnego PKB 
w Namibii, poziomu inflacji, charaktery-
styki posuni  z zakresu polityki pieni -
nej banku centralnego Namibii (zak adam, 
e stopa procentowa operacji repo i stopa 

lombardowa kszta tuje si  na tym samym 
poziomie w RPA i Namibii) i oczywistego 
zwi zku z odno nymi danymi charaktery-
zuj cymi pa stwo waluty-kotwicy, RPA, 
sporz dzony zosta  schemat, za pomoc  
którego mo na te zwi zki ukaza . 

Pierwszym spostrze eniem jest to, e 
stopy procentowe �– stop  operacji repo 
i stop  lombardow  (prime rate) banku 
centralnego RPA �– kreowano jako reakcj  
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Rys. 6. Poziom inflacji w Namibii i RPA w okresie 
2002-2005 (w %). 

ród o: IMF Country Report No. 07/12 �– Namibia, 
January 2007, s. 6.
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Rys. 7. Wzajemne zale no ci poziomu realnego PKB Namibii i RPA, poziomu inflacji oraz stopy pro-
centowe banku centralnego RPA dla wybranych okresów (w %). 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: IMF Staff Report Namibia for the 2006 Article IV Consultation, 
December 2006, s.. 20; IMF Staff Report South Africa for the 2007 Article IV Consultation, July 2007, 
s. 31; IMF Country Report No. 07/83, Namibia, February 2007, s. 50; Aron J., Muellbauer J., September 
2006, Review of monetary policy in South Africa 1994-2004, CEPR Discussion Paper No. 5831, s. 40 
i nast.
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na wzrastaj cy poziom inflacji w RPA. Rok 
2002 przyniós  jej bardzo wysoki poziom: 
w pa dzierniku �– 12,7% wed ug indeksu 
CPIX i 14,3% wed ug indeksu CPI. W odpo-
wiedzi na restrykcyjn  polityk  banku cen-
tralnego RPA, poziom inflacji obni a  si , 
a na prze omie 2003/2004 i w roku 2004, 
pomimo obni enia jej poziomu �– w RPA 
nawet do 1,4% w roku 2004 to poziom 
stóp procentowych pozosta  niezmienny 
do roku 2005. Na skutek impulsu restryk-
cyjnego, poziom realnego PKB w okresie 
2002�–2005, zarówno w RPA jak i Namibii, 
obni y  si , z tym, e jego wahania w Nami-
bii w dó  i w gór  by y wi ksze ni  dla RPA. 

agodny przebieg krzywej dla RPA, cho  
z widocznym spadkiem w roku 2003, wynika 
m.in. z wy szej wydajno ci pracy w RPA ni  
w Namibii. Ró nice w wydajno ci w obu 
pa stwach s  znaczne. Np. wydajno  pracy 
w Namibii w sektorze handlu jest ni sza 
o 40% od wydajno ci w RPA, a w sektorze 
us ug publicznych o 30%. 

Unia monetarna i system currency board 
maj  t  cech , e wi c waluty pa stw-
uczestników kursem parytetowym, u a-
twiaj  konwergencj  stóp inflacji z krajem 
waluty powi zania, ale tak e �„wystawiaj �” 
na dzia anie szokowe waluty uczestników 
powi zane z walut  �„g ówn �”. Tak wi c 
nag e deprecjacje i aprecjacje randa RPA 
b d  skutkowa y podobnym zjawiskiem 
dla dolara Namibii. Nawet dla tak krótkiej 
perspektywy jak okres 2000�–2005 mo na te 

wzajemne zale no ci pokaza . Odchylenia 
realnego kursu walutowego dolara Namibii 
�„przeniesione�” z waha  randa RPA prezen-
tuje rysunek 8. 

Mo liwe, e deprecjacja kursu walu-
towego randa do dolara USD, a zatem 
i deprecjacja dolara Namibii, przyczyni a 
si  do korzystnego ukszta towania terms 
of trade Namibii w roku 2002. Sprzedana 
w eksporcie znaczna ilo  diamentów mog a 
wynika  z faktu otrzymywania wi kszej ilo-
ci dolara Namibii z tytu u tej sprzeda y 

denominowanej w dolarach USA. Kiedy 
trend odwróci  si  w kierunku aprecjacji, 
terms of trade bardzo wyra nie si  za ama  
i nast pi  bardzo znaczny spadek udzia u 
diamentów w eksporcie (rys. 4). Niestety 
brak bli szych informacji nie pozwala na 
precyzyjne i pewne wnioski. 

4.  Perspektywy rozwoju integracji 
monetarnej Namibii 

4.1.  Optymalno  obszaru walutowego 
Namibia �– RPA 

Przynale no  Namibii do unii monetar-
nej randa �– �„podzielenie�” losów gospodar-
czych z RPA, poprzez pe ne uczestnictwo 
w zyskach i stratach wywo anych przez 
przenoszone z RPA poziom inflacji, ten-
dencje zmian kursu waluty, decyzje poli-
tyki pieni nej banku centralnego RPA 
�– prowokuje do postawienia pytania, czy 
mog aby powsta  pomi dzy Namibi  i RPA 
unia walutowa, Strefa Randa RPA, obszar 
jednowalutowy13. Obszar jednowalutowy 
powinien spe ni  stawiane w teorii ekono-
mii postulaty optymalno ci. 

Genezy poj cia �„optymalno  obszaru 
walutowego�” nale y szuka  w praktyce inte-
gracji europejskiej jako efektu �„koncepcji 
bezpiecze stwa�” tworzenia strefy waluto-
wej w Europejskiej Wspólnocie Gospodar-
czej (EWG) niezale nej od dolara amery-
ka skiego i niepodatnej na przenoszone za 
jego spraw  zak ócenia utrudniaj ce proces 
ekonomicznej integracji EWG14. Uzyskane 
w ramach do optymalno ci podobie stwo 
gospodarek, przejawia si  w konwergencji 
stóp, �„d e �” gospodarki do inflacji, podo-
bie stwie struktur gospodarek i konwer-
gencji cykli koniunkturalnych. 

W sferze klasycznych teorii optymalno ci, 
rozpoczniemy od badanie stopnia otwarto-
ci gospodarki Namibii i RPA, w kontek cie 

kryterium optymalno ci R. I. McKinnona. 
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Rys. 8. Odchylenia realnego kursu walutowego 
dolara Namibii na wahania randa RPA w okresie 
2000-2005 (w%).  

ród o: opracowanie w asne na podstawie IMF 
Country Report No. 07/12 �– Namibia, January 
2007, s. 7; African Economic Outlook South Africa 
AfDB/OECD 2004, s. 277 i nast. 
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Te badania opieraj  si  na opisanym szeroko 
w literaturze przedmiotu rozumieniu poj cia 
otwarto ci gospodarki mierzonej udzia em 
dóbr sprzedawalnych w ogólnym spo yciu 
i produkcji krajowej i wzajemn  wymian  
handlow , z któr  czy si  poj cie wspó -
czynnika otwarto ci w handlu �– udzia u han-
dlu zagranicznego w tworzeniu PKB. 

Kalkulacj  stopnia otwarto ci oparto na 
podstawie wylicze  formu y: 

OPENi,j = [log ( total trade)
i 
+ log ( total trade)

j ]GDP GDP
2

Z wylicze  wynika wysoki stopie  otwar-
to ci gospodarki Namibii wzgl dem gospo-
darki RPA (OECD 2003: 14 i nast.). Gra-
ficzne przedstawienie wyników prezentuje 
rys. 9. 

Odnosz c do bada  nad optymalno ci  
gospodarki Namibii do gospodarki RPA 
teori  P. B. Kenena, która odwo uje si  
do poj cia zró nicowania gospodarki oraz 
stopnia ró norodno ci produkcji w poszcze-
gólnych jej regionach. Zró nicowanie 
gospodarki, szczególnie w odniesieniu do 
bran  dóbr eksportowych, powoduje zacho-
wanie przez gospodark  niepodatno ci na 
zak ócenia zewn trzne z uwagi na fakt, 
e spadkowi popytu mi dzynarodowego 

na jedno dobro eksportowe mo e towa-
rzyszy  wzrost popytu mi dzynarodowego 
na inne dobro wytwarzane w innej ga zi 
gospodarki/produkcji. Pa stwo mo e wi c 
z takiego nieprzewidzianego przesuni -
cia popytu mi dzynarodowego wyj  nie-

jako �„obronn  r k �”, kiedy oferuje wiatu 
w eksporcie zró nicowany koszyk dóbr. 
Spostrze enia p yn ce z koncepcji P.B. Ke-
nena s  szczególnie uzasadnione, kiedy 
mowa o pa stwach Afryki, nie tylko Po u-
dniowej, ale te  ca ego regionu sub-Sahary. 
Ich gospodarki s  bowiem gospodarkami 
surowcowymi, a w wi kszo ci przypadków 
znacz ca cz  dochodów publicznych 
pochodzi ze sprzeda y mi dzynarodowej 
jednego, dwóch unikalnych dóbr mineral-
nych. W takiej gospodarce, w przypadku 
za amania popytu mi dzynarodowego na 
to dobro, skutki s  dramatyczne. 

Przesuni cie popytu znane z koncepcji 
R. A. Mundella, w obszarze charaktery-
zuj cym si  jednorodno ci  produkcji (na 
dotkliwe skutki przesuni cia popytu powo-
duj cego szok asymetryczny nara one s  
w a nie g ównie gospodarki surowcowe) 
b dzie zagra a o wi c eskalacj  nieko-
rzystnych zjawisk, które zagrozi yby bytowi 
parytetu i mog yby spowodowa  decyzj  
o opuszczeniu unii walutowej (Grauwe 
de 2003: 16 i nast.). Namibia jest typow  
gospodark  surowcow 15. 

Tak wi c mamy zró nicowanie produk-
cji dóbr i us ug eksportowanych (tradeab-
les) w Namibii, oznaczone jako �„i�” w sto-
sunku do RPA, oznaczone jako �„j�” przy 
uwzgl dnieniu sektorów wytwórczo ci �„k�” 
oraz podniesione do kwadratu zró nico-
wanie udzia u sektora �„k�” w pa stwie �„i�” 
(sik) oraz �„j�”(sjk) (OECD 2003: 16), co jest 
opisane formu : 

Hi, j, k t =  (sik �– sjk)2 

Warto ci wyliczone na podstawie for-
mu y, pokazane graficznie tworz  nast pu-
j cy wynik. Prezentuje to rysunek 10. 
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Rys. 9. Otwarto  gospodarki (jako wielko  
przep ywów handlowych do PKB) Namibii i RPA 
w okresie 1992 �– 1999. 

ród o: Macroeconomic convergence in Southern 
Africa: the rand zone experience, December 2003, 
Working Paper No. 231, OECD Development 
Centre, s. 15.
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Rys. 10. Zró nicowanie produkcji/eksportu dóbr 
i us ug Namibii w stosunku do RPA w okresie 
1992�–2000. 

ród o: Macroeconomic convergence in Southern 
Africa: the rand zone experience, December 2003, 
Working Paper No. 231, OECD Development 
Centre, s. 16. 
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Wykres oscyluj cy ku warto ci zero ozna-
cza bardzo wysoki stopie  zró nicowania 
produkcji i eksportu gospodarki Namibii 
wzgl dem RPA w badanym okresie. Odda-
laj cy si  od zera trend oznacza cech  
 przeciwn . Pomimo surowcowego charak-
teru gospodarki Namibii, rysunek 10. pre-
zentuje czytelnie fakt osi gania zró nicowa-
nia na przestrzeni krótkiego odcinka czasu 
1992�–1993 (ostra tendencja spadkowa krzy-
wej), co sugeruje istotne zmiany zachodz ce 
w gospodarce Namibii i organizacji eksportu 
wraz z przyst pieniem do unii monetarnej 
randa. Od ko ca okresu tych gwa townych 
zmian, Namibii nie grozi y negatywne skutki 
wynikaj ce z przesuni cia popytu. 

Dla ewentualnego potwierdzenia wnio-
sków wynikaj cych z powy szego bada-
nia, kolejnym etapem badania gospodarki 
Namibii b dzie okre lenie jej podatno ci na 
szok niesymetryczny. Zjawisko to, badane 
w kontek cie teorii optymalnego obszaru 
walutowego przez R. A. Mundella, polega 
na przesuni ciu popytu z towarów produko-
wanych przez pa stwo B na produkty wytwa-
rzane w pa stwie A. Przesuni ciu popytu 
zobrazowanemu jako przesuni cie krzywej 
zagregowanego popytu w modelu AS-AD, 
towarzyszy wzrost cen oraz zwi kszenie pro-
dukcji i zatrudnienia w pa stwie A. W pa -
stwie B na odwrót �– przesuni cie krzywej 
popytu AD w dó  oznacza ceteris paribus 
wzrost niesprzedanych zapasów, spadek pro-
dukcji, wzrost bezrobocia i deficyt w bilansie 
handlowym. Tak wi c ró ne, niesymetryczne 
reakcje dwóch gospodarek na szok stawiaj  
w niebezpiecze stwie trwanie parytetu i unii 
walutowej bez daleko id cych reform. 

Badanie podatno ci na szok niesyme-
tryczny opiera si  na warto ci logarytmicznej 
stosunku realnego PKB Namibii i PKB RPA 
(OECD 2003: 17). Graficzn  interpretacj  
uzyskanych wyników prezentuje rysunek 11. 

Przebieg krzywej dla Namibii ukazuje 
od roku 1994 pod anie za prawid owo ci  
krzywej dla RPA. W roku 1994 nast pi  pro-
ces skorelowania cykli gospodarczych Nami-
bii z cyklem w RPA. Jest on na tyle silny, 
e krzywa dla Namibii nigdy nie wychodzi 

poza próg negatywnej korelacji -0.02. Kiedy 
wariancja warto ci logarytmicznej produkcji 
powsta a ze stosunku realnego PKB Nami-
bii i PKB RPA osi gn aby zero, mo na by 
mówi  o pe nej synchronizacji cykli gospo-
darczych tych dwóch pa stw. Interpretuj c 
przebieg krzywych jako efekt zbli onych 
struktur produkcji w RPA i Namibii, oraz 
korzystny stopie  osi gni tej konwergencji 
realnej, mo na zaryzykowa  twierdzenie, 
e gdyby w okresie 1994-2000 nast pi  szok 

to obie gospodarki odczu yby jego skutki 
podobnie �– kraje zosta yby dotkni te szo-
kiem w sposób symetryczny (Khamfula, 
Huizinga 2004: 700). 

5. Wnioski, podsumowanie 
Przynale no  Namibii �– ma ej, otwar-

tej, surowcowej gospodarki sub-saharyj-
skiej �– do unii monetarnej z randem RPA 
usprawni a niew tpliwie i poprawi a jako  
funkcjonowania rynku finansowego w sek-
torze ubezpiecze  i finansów w Namibii. 
Swoboda przep ywu kapita u i liberalizacja 
wiadczenia us ug finansowych pomog y 

uzyska  lepsz  dost pno  kapita u i mo -
liwo ci dywersyfikacji ryzyka na obszarze 
Namibii i RPA, jak i umo liwi y korzystn  
alokacj  portfela inwestycyjnego. Czerpa-
nie w Namibii do wiadczenia z instytucji 
finansowych RPA pozwala tak e �„wspól-
nymi si ami�” przewidywa  i okre la  ewen-
tualne niekorzystne wahania kursowe obu 
walut czy przewidywa  tendencje inflacyjne. 
W tych kwestiach dane statystyczne zapre-
zentowane w tym opracowaniu jak i wyniki 
bada  ukaza y wysoki poziom konwergen-
cji. 

�„S siedztwo�” z RPA i swoboda przep ywu 
kapita u w unii monetarnej randa ma tak e 
i niekorzystne dla Namibii strony. Kapita  
inwestycyjny Namibii, nie znajduj c zawsze 
korzystnego i konkurencyjnego miejsca alo-
kacji w Namibii, po prostu odp ywa do RPA. 
Skala tego odp ywu w okresie 1990�–1994 to 
rednio 1,8 bln dolarów Namibii rocznie. Po 

roku 1995 szacuje si , e rocznie z Namibii 
odp ywa do s siada oko o 2,4 bln dolarów 
Namibii. Rynek walutowy obszaru ca ej unii 
monetarnej randa RPA przyczynia si  poza 
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Rys. 11. Realny PKB Namibii i RPA w okresie 
 1992�–2000 (warto ci logarytmiczne). 

Macroeconomic convergence in Southern Africa: 
the rand zone experience, December 2003, Wor-
king Paper No. 231, OECD Development Centre, 
s. 18. 
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tym do spadku transakcji zawieranych na 
rynku walutowym Namibii. Taniej i szybciej 
instytucje finansowe i po rednicy dokonuj  
transakcji na rynku regionalnym Unii ni  
krajowym, Namibii. Powoduje to, e insty-
tucje finansowe w Namibii nie mog  si  tak 
szybko rozwija  jak te w RPA. 

Trudno tak e w adzom narodowym 
Namibii w realiach unii monetarnej i swo-
body przep ywu kapita u wp yn  na zmniej-
szaj cy si  popyt na zawierane w Namibii 
transakcje walutowe i zmniejszanie poda y 
waluty narodowej Namibii. Jakie s  przy-
czyny tego nie korzystnego dla Namibii zja-
wiska? Nale y wskaza , e: 
�– zmniejszanie popytu na zawieranie 

w Namibii transakcji walutowych jest 
spowodowane pe n  wymienialno ci  
dolara Namibii i randa RPA w stosunku 
1:1 bez op at czy prowizji, 

�– przyznanie randowi RPA statusu waluty 
równorz dnej walutom narodowym 
pa stw Unii sprawia, e ponad 80% 
transakcji importowych Namibii jest 
denominowane i dokumentowane w ran-
dzie RPA, 

�– obrót diamentami pochodz cymi 
z Namibii odbywa si  poprzez terytorium 
i wyspecjalizowane podmioty z RPA 
�– transakcje op acane s  w walucie RPA 
i cz sto kwoty te ju  �„nie wracaj �” do 
Namibii, ale s  inwestowane w RPA, 

�– cis a kooperacja instytucji finansowych 
i banków komercyjnych sprawia, e uzy-
skane rodki dewizowe z eksportu przez 
przedsi biorców z Namibii, przedsta-
wiane w banku Namibii s  rozliczane 
przez korespondentów tego banku 
w RPA, oczywi cie w randzie, a nie 
w dolarze Namibii.
Niekorzystnym aspektem cz onkostwa 

Namibii w unii monetarnej randa jest te  
kontrola przez RPA, w ramach prawa 
dewizowego, odp ywu kapita u z Namibii 
w kierunku pa stw spoza Unii. Poniewa  
wspominany parytet w Unii opiewa na sto-
sunek 1:1, ka dy dolar Namibii zainwesto-
wany poza Uni  to uszczuplenie poda y 
pieni dza w ca ej Unii o jednego randa 
RPA. Zachowanie banku centralnego RPA 
jest wi c zrozumia e, aczkolwiek z punktu 
widzenia Namibii jest to zapewne najdo-
tkliwsza niedogodno  dla zarz dzania jej 
mi dzynarodowymi inwestycjami. Maj c 
w wiadomo ci fakt, e wspó czesny wiat 
oferuje wiele atrakcyjnych miejsc lokowa-
nia kapita u ma e, otwarte rozwijaj ce si  

gospodarki regionu Afryki Po udniowej 
�– Botswany, Lesotho, RPA i Swazilandu 
�– niekoniecznie za takie musz  by  przez 
podmioty gospodarcze z Namibii uznane.

Osi gni te w gospodarce Namibii prze-
s anki stabilno ci gospodarczej dzi ki cz on-
kostwu w unii monetarnej randa, w mojej 
opinii, pozostaj  zwodnicze. Zwi zków 
integracyjnych o charakterze unii mone-
tarnych czy unii walutowych nie tworzy 
si  tylko po to, aby w tym samym czasie 
co inny partner z unii odczuwa  skutki 
szoku czy deprecjacji wspólnej waluty lub 
waluty-kotwicy, a w okresach jej aprecjacji 
nie radzi  sobie z deficytem handlowym. 
Chodzi czasem o to, aby waluta partnera 
silnego gospodarczo stawa a si  podpor  
w okresach, kiedy gospodarka pa stwa-
cz onka na skutek czynników zewn trz-
nych potrzebuje oparcia. Powstaje tu do 
rozwa enia pewien dylemat. Czy zawi za  
wspó prac  z partnerem z regionu, którego 
gospodarka powiela cechy pa stwa-cz onka 
(np. region Afryki Po udniowej), czy zawi -
za  wspó prac  z partnerem zewn trznym 
spoza kontynentu afryka skiego. Taka 
wspó praca zdefiniowana by aby przez 
ogromne dysproporcje partnerów i nie wró-
y aby w unii monetarnej, currency board 

czy unii walutowej szans na powodzenie, 
cho  w krótkim okresie mog aby przynie  
niewyobra alne korzy ci16. 

Unia monetarna Namibii i RPA, pa stw 
s siaduj cych o du ym podobie stwie 
gospodarek, wydaje si  rozwi zaniem nie 
zawsze pomy lnym gospodarczo dla Nami-
bii, ale bardziej racjonalnym ni  poszuki-
wanie przez Namibi  inicjacji wspó pracy 
walutowej ze Stref  EURO (na wzór 
pa stw cz onkowskich strefy franka CFA 
w Afryce rodkowej i Afryce Zachodniej) 
czy na przyk ad ze Stanami Zjednoczonymi. 
Gdyby do skutku dosz o powstanie unii 
walutowej, Strefy Randa, dokona oby si  to 
zapewne nie tylko z Namibi , ale Lesotho 
i Swazilandem, a mo e i Botswan . Je eli 
chodzi o potencja  gospodarczy takiej unii, 
niewiele ró ni oby j  w kwestiach wp ywu 
na dynamik  PKB cz onków, tendencje do 
inflacji w ich gospodarkach, na kszta towa-
nie terms of trade od unii monetarnej randa 
w kszta cie obecnym. Wa ne jest bowiem 
to, z walut , jakiej gospodarki czy si  losy 
swojej gospodarki, a nie fakt powstania lub 
nie wspólnej instytucji bankowej. 

Nadchodz ce lata poka , na ile RPA, 
jednak najpot niejsze pa stwo regionu 
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Afryki Po udniowej, b dzie w stanie 
przekona  pa stwa cz onkowskie unii 
monetarnej randa i pa stwa cz onkow-
skie SADC do zmian, które mog  sta  
si  nieuchronne i wymuszone. Integracja 
regionalna na kontynencie afryka skim 
wchodzi bowiem po dziesi tkach lat roz-
woju powoli w faz  dojrza , czemu sprzyja 
rosn ce zainteresowanie wiata tym konty-
nentem. 
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Przypisy 
 1 M.in. Program przyjmowania standardów tech-

nicznych wiatowej Organizacji Handlu (WTO) 
i Unii Europejskiej (UE). Tak e Program 
wdra ania programów rozwoju infrastruktury 
gospodarczej i legislacji w Namibii �– szerzej na 
ten temat Development of a National Quality 
Infrastructure in Namibia, SIDA Evaluation 
02/18, June 2002

 2 Unia Celna Afryki Po udniowej, Southern 
African Customs Union, SACU, powsta a 
w roku 1910. Pa stwami cz onkowskimi SACU 
s  obecnie Botswana, Lesotho, Namibia, RPA, 
Swaziland. Podstawowymi cechami tego zwi zku 
integracyjnego jest wolny handel w obr bie 
Unii oraz wspólna zewn trzna taryfa celna. 
Pa stwa cz onkowskie SACU, na wzór integra-
cji europejskiej, pracuj  nad wprowadzeniem 
w ycie Wspólnej Polityki Rolnej, Przemys owej, 
Konkurencji oraz Przeciwdzia ania Praktykom 
Monopolistycznym. Podobie stwem do unii 
celnej w ramach Unii Europejskiej jest tak e 
udzia  SACU w dochodach publicznych ka dego 
pa stwa cz onkowskiego z tytu u podatku VAT 
oraz akcyzy. 

Pa stwa SACU rozwijaj c mi dzynarodow  
wspó prac  handlow  mi dzy sob , zg aszaj  te  
potrzeb  zacie niania stosunków i poszerzenia 
obszaru unii celnej SACU o pozosta e dziewi  
pa stw regionu Afryki Po udniowej. Pa stwa 
SACU tworz  z tymi pa stwami Wspólnot  
Afryki Po udniowej na rzecz Rozwoju (Southern 
African Development Community, SADC). SADC 
powsta a w roku 1992. Pa stwami cz onkowskimi 
SADC s  pa stwa SACU oraz Angola, Republika 
Kongo, Malawi, Mauritius, Mozambik, Seszele, 
Tanzania, Zambia i Zimbabwe �– razem 14 pa stw. 
Z inicjatywy pa stw SACU, wymiana handlowa 
z pa stwami SADC odbywa si  w imporcie 
z SADC bezc owo. Na rok 2008 planowane jest 
utworzenie w obr bie czternastu pa stw SADC 
strefy wolnego handlu. 

 3 Botswana utrzymuje kurs walutowy waluty naro-
dowej w odniesieniu do koszyka walut, w któ-
rym udzia  randa RPA waha si  od 60 do 70%. 
Tym samym jako cz onek SACU nie uczestniczy 
w unii monetarnej randa RPA. 

 4 W RPA obowi zuje p ynny system kursu waluto-
wego randa. I tak np. 15 czerwca 2007 roku kurs 
walutowy randa do dolara USA wynosi  1R = 
0,1391USD. 

 5 Najwa niejsze wydarzenia z historii Strefy randa 
patrz m.in.: Macroeconomic convergence in 
Southern Africa: the rand zone experience, 
Working Paper No. 231, OECD Development 
Centre, December 2003, str. 8. 

 6 Unia monetarna randa, cechuje si  w odró nie-
niu od Strefy EURO, brakiem postanowienia 
o nieodwo alno ci wzajemnego parytetu 1:1 
pomi dzy walutami Unii (irrevocability). 

 7 Afryka regionu sub-Sahary to obszar tworzony 
przez pa stwa Afryki oprócz Algierii, Egiptu, 
Maroko i Tunezji. Szerzej na ten temat: Artadi 
E.V., Sala-i-Martin X. The economic tragedy 
of the XXth century: growth in Africa, NBER 
Working Paper 9865, July 2003, s. 1.

 8 Problemy gospodarcze pa stw Afryki o gospo-
darkach surowcowych, wynikaj ce z niekorzyst-
nych zmian cen mi dzynarodowych dóbr mine-
ralnych, nieprzetworzonych (raw materials), sta y 
si  przyczyn  powa nego za amania finansów 
w tych pa stwach Afryki ju  na pocz tku lat 
1980. Ich efektem by  wzrost: deficytu bud eto-
wego, poziomu zad u enia zagranicznego; spadek 
poziomu wzrostu gospodarczego i powi kszenie 
sfery ubóstwa (Dessart, Ubogu 2001: 22 i nast.).

 9 Pomimo tego, stopa ubóstwa na obszarach 
niezurbanizowanych wynosi a 42%, a kraj cha-
rakteryzowa a znaczna rozpi to  dochodów 
�– poziom nierównowagi szacowany wspó czyn-
nikiem Gini oszacowano na 0,6 �– istotnie wysoki 
(AfDB/OECD 2007: 407).

 10 Handel zagraniczny Namibii jest zdominowany 
przez RPA. Wed ug danych z 2007 roku, oko o 
80% ca o ci importu pochodzi z RPA. Eksport 
Namibii do RPA to oko o 30% (AfDB/OECD 
2007: 413).

 11 Cel inflacyjny polityki pieni nej banku cen-
tralnego RPA, SARB-u, zosta  przyj ty w roku 
2000. Cel inflacyjny mierzony indeksem CPIX 
zosta  okre lony w przedziale 3-6% z mo liwo -
ci  modyfikacji przedzia u do warto ci 3�–5% 
(Aron, Muellbauer 2006: 5). 

W odniesieniu do polityki pieni nej pro-
wadzonej przez bank centralny Namibii, trzeba 
wskaza , e celu inflacyjnego nie uda o si  jed-
nak zrealizowa  w roku 2006. Poziom rocznej 
inflacji 2006 roku wyniós  6,1%. By  to najwy -
szy jej poziom od sierpnia 2003 roku, kiedy 
wyniós  6,7%. Na te wyniki roku 2006 wp yw 
mia y nie tylko takie czynniki zewn trzne jak 
wzrost cen ropy naftowej, transportu i krajowe, 
jak popyt konsumpcyjny, wzrost cen ywno ci 
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i deprecjonuj cy kurs dolara Namibii. Istotny 
dla wyniku inflacyjnego by  te  wp yw waluty-
kotwicy RPA poprzez parytet 1:1. Tam e mia-
nowicie poziom inflacji mierzony indeksem 
CPIX wzrasta . W roku 2005 wynosi  2,2%, aby 
w roku 2006 osi gn  poziom 5,1% i przyczy-
ni  si  do równie niekorzystnych prognoz na 
rok 2007.

 12 RPA, podobnie jak i Namibia, jest ma , otwart  
gospodark  sub-saharyjsk , wystawion  na dzia-
anie szoków zewn trznych. Nag a zmiana cen 

ropy naftowej, wzrost cen ywno ci na skutek 
suszy czy powodzi to tylko nieliczne przyk ady 
tych czynników, których nag e wyst pienie zmie-
nia drastycznie wyniki gospodarki w zakresie 
kszta towania na przyk ad poziomu inflacji czy 
dochodu narodowego. Nie trzeba te  przeko-
nywa , e w tej sytuacji, klasyczne instrumenty 
polityki pieni nej banku centralnego nie s  
w stanie w krótkim okresie czasu przywróci  
gospodarce utraconej równowagi. Stawia to 
przed bankiem centralnym RPA i Namibii, 
szczególnie w realiach unii monetarnej bardzo 
trudne zadanie. Dlatego te  banki, zamiast 
gwa townych posuni  w reakcji na szok, kieruj  
si  raczej horyzontem dwu-trzy letnim w kre-
owaniu np. polityki stóp procentowych. Jest 
to nastawienie umiarkowane, znane z modelu 
Svenssona. Polityka banku centralnego pomija 
wi c cz sto niepokoj co skokowe warto ci, 
jakie przybiera poziom inflacji czy warto ci 
terms of trade w okresie krótszym ni  dwu-
letni.

 13 Pytanie postawione przez autora ma charakter 
jedynie inspiruj cy do dyskusji. Z ekonomicz-
nego punktu widzenia, na podstawie studiowa-
nej cytowanej literatury, nie ma uzasadnienia 
dla takiej decyzji. 

 14 Poj cie �„optymalny�” w odniesieniu do obszaru 
walutowego definiowane by o tak niejednolicie, 
jak wielu autorów (m.in.: Mundell, McKinnon, 
Kenen, Heller, Tavlas i inni) rozumia o zespó  
cech gospodarek narodowych pa stw nale -
cych do obszaru walutowego �– takich cech, 
które stanowi c o stopniu zacie nienia integracji 
ekonomicznej, stworzy yby dla pa stw �„parasol 
ochronny�”, umo liwiaj cy absorbowanie szo-
ków gospodarczych pochodz cych ze wiata, 
a tym samym w d ugim okresie czasu umo li-
wi by osi gni cie trwa ego wzrostu gospodar-
czego i dobrobytu zamieszkuj cych go ludzi 
(Kolasi ski 2003: 20 i nast.)

 15 wiadczy o tym m.in.: wp yw obrotu diamentami 
na terms of trade, tak e dane za rok 2000, które 
informuj  o 48% udziale diamentów i 30% 
udziale ryb w ca o ci eksportu.

 16 Mo na tu przywo a  przyk ad Argentyny i USA 
w kontek cie krótko- i d ugookresowych efek-

tów currency board Dolara USA i peso argen-
ty skiego. 
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