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WPROWADZENIEWPROWADZENIEWPROWADZENIEWPROWADZENIE    
 

Prace nad „Raportem na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej” prowadzone były na 

zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji i konsultacji z partnerami 

społecznymi, organizacjami pracodawców i pracobiorców, ośrodkami 

akademickimi, instytucjami finansowymi, organizacjami 

międzynarodowymi i instytucjami administracji publicznej, a takŜe we 

współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Narodowego Banku 

Polskiego oraz Radą Polityki PienięŜnej. 

Przyjęcie powyŜszych zasad wynikało z przekonania, Ŝe wykorzystanie 

wiedzy i doświadczenia róŜnych środowisk oraz dorobku analitycznego 

pozostałych departamentów NBP zapewni osiągnięcie wysokiego poziomu 

merytorycznego Raportu i pozwoli zbliŜyć się do konsensusu w kwestii 

przyjęcia optymalnej ścieŜki integracji Polski ze strefą euro.  

Intencją przyjęcia tych zasad była takŜe chęć osiągnięcia wysokiego stopnia 

obiektywności Raportu. 

W ramach prac nad Raportem, z inicjatywy NBP, uruchomiono w ośrodkach 

akademickich i instytutach naukowych zlokalizowanych na terenie całego 

kraju, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Gospodarki, a takŜe 

departamentach merytorycznych NBP proces badawczy poświęcony 

praktycznym i teoretycznym aspektom integracji Polski ze strefą euro. Prace 

badawcze prowadzono w oparciu o trzy zasady: i) otwartości i 

przejrzystości, ii) poszanowania własności intelektualnej, iii) anonimowej 

recenzji. Efektem blisko dwunastomiesięcznej pracy wybitnych polskich 

naukowców jest zbiór 47 projektów badawczych, opublikowanych w formie 

9 ksiąŜek pod wspólnym tytułem „Projekty badawcze”.  

Narodowy Bank Polski pragnie złoŜyć wyrazy podziękowania wszystkim 

naukowcom, którzy wnieśli wkład w opracowanie niniejszej publikacji.     
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INFORMACJE DODATKOWEINFORMACJE DODATKOWEINFORMACJE DODATKOWEINFORMACJE DODATKOWE    

 

Publikacja „Projekty badawcze” to zbiór 47 projektów badawczych, która z 

uwagi na znaczną objętość wszystkich projektów (ponad 2500 stron 

maszynopisu), została podzielona na 9 części. Jako kryterium 

przyporządkowania projektu badawczego do jednej z części przyjęto: 

 

−   po pierwsze – format opracowania tzn. uŜyty program edytorski 

(Microsoft Office Word lub LaTeX),   

−   po drugie – nazwisko autora, układając projekty w porządku 

alfabetycznym, według nazwisk autorów.  

 

Części I –VI publikacji zawierają projekty badawcze przygotowane przy 

uŜyciu programu Microsoft Office Word, części VII–IX przy zastosowaniu 

programu LaTeX.  

Część III publikacji obejmuje pięć projektów badawczych zrealizowanych 

zarówno przez pracowników NBP (Biura ds. Integracji ze Strefą Euro, 

Departamentu Systemu Finansowego, Instytutu Ekonomicznego), jak 

równieŜ ekspertów zewnętrznych współpracujących z NBP: pracowników 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

  

INFOINFOINFOINFORMACJE O AUTORACH PRRMACJE O AUTORACH PRRMACJE O AUTORACH PRRMACJE O AUTORACH PROJEKTÓW OJEKTÓW OJEKTÓW OJEKTÓW     

 
HANNA AUGUSTYNIAK 

 

Magister ekonomii (1987), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

kierunek Ekonomiczno-Społeczny. W latach 1986-1994 pracownik biura 

planowania w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. Od 

grudnia 1994 główny specjalista w NBP. Kolejne obszary zainteresowań: 

budŜet państwa, Unia Europejska, obecnie analiza bieŜącej sytuacji na rynku 
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nieruchomości w Polsce oraz jej oddziaływanie na politykę pienięŜną kraju. 

Dobra znajomość języka angielskiego i rosyjskiego. 

 
TOMASZ JĘDRZEJOWICZ 

 

Ekonomista w Biurze Finansów Publicznych, Instytucji i Regulacji w 

Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. 

 
MARCIN KITALA 

 

Ekonomista w Biurze Finansów Publicznych, Instytucji i Regulacji w 

Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. 

 
KAROLINA KONOPCZAK  

 

Magister Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2008, Ekonomia; 2008, 

Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne). Od października 

2008 doktorantka w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Studentka III 

roku Wydziału Filozofii i Socjologii UW (Socjologia). Od września 2007 

staŜystka w Zakładzie Ekonometrii Stosowanej Instytutu Ekonometrii SGH, 

gdzie prowadzi zajęcia. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego za osiągnięcia w nauce. Członek-załoŜyciel Studenckiego Koła 

Naukowego Finansów Międzynarodowych SGH, współautor publikowanych 

przez SKN Prognoz Gospodarki Polskiej, członek Gabinetu Cieni Rady 

Polityki PienięŜnej, współorganizator konferencji SKN. Członek zarządu 

Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych. Współautor kilku ekspertyz 

Biura Inwestycji i Cykli Koniunkturalnych dla Ministerstwa Gospodarki 

(2007, 2008). Udział w projekcie badawczym „Mechanizmy synchronizacji 

wahań koniunkturalnych. Wnioski dla polityki gospodarczej Polski” pod 

kierownictwem prof. Ryszarda Barczyka. Od listopada 2007 

współpracownik Biura ds. Integracji ze Strefą Euro NBP w charakterze 

eksperta zewnętrznego, od marca 2008 pracownik Biura. 
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DR SYLWESTER KOZAK  

 

Magisterium (1994) Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska. 

Doktorat  (2004) Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska. Rozprawa 

na temat: Procesy konsolidacyjne w systemie bankowym Stanów 

Zjednoczonych w latach 1991-2000 i ich skutki ekonomiczne. Autor 

publikacji nt. wpływu konsolidacji na poziom konkurencji i cen w sektorze 

bankowym. Autor ksiąŜki: „Konsolidacja sektora bankowego w USA”. 

Uczestnik projektu badawczego NBP i Katolickiego Uniwersytetu w 

Leuven, Belgia: nt.: „Wpływu struktury własnościowej banku na poziom 

oprocentowania kredytu”. Uczestnik projektów badawczych i 

międzynarodowych konferencji z problematyki konkurencji, efektywności i 

stabilności systemu finansowego. 

 
DR PIOTR KRAJEWSKI 

 

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu 

Łódzkiego. Obszar zainteresowań naukowych to m.in. polityka fiskalna, 

strukturalny i cykliczny deficyt budŜetowy, finanse samorządowe. Autor 

licznych publikacji naukowych m.in.  Bariery wstąpienia Polski do Unii 

Gospodarczej i Walutowej, Gospodarka Narodowa 4/2003; Próba oceny 

skuteczności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (współautorstwo), 

opracowanie w „Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w 

Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne” pod redakcją S. Krajewskiego i T. 

Tokarskiego, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002; 

Implikacje budŜetowe reform sektora publicznego a kryteria fiskalne z 

Maastricht, Gospodarka Narodowa 9/2001; Determinanty regionalnego 

zróŜnicowania PKB, zatrudnienia i płac (współautorstwo), Wiadomości 

Statystyczne 07/99. 
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DR HAB. JACEK ŁASZEK, PROF. SGH 

 

Profesor nadzwyczajny SGH, katedra Analiz Rynku i Konkurencji, 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Absolwent i doktorant SGPiS, 

wydziału Ekonomiki Produkcji, kolokwium habilitacyjne na SGH w roku 

2005 na podstawie pracy ,,Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, 

stan i perspektywy rozwoju,,. W latach 1990 - 1991 doradca KERM, od 

1992 w Projekcie Banku Światowego Finansowania Budownictwa 

Mieszkaniowego w Polsce, od 1994 Project Manager, od 1996 konsultant w 

projektach USAID i Banku Światowego, od 1998 doradca w ING (kasa 

mieszkaniowa, bank hipoteczny), od 2001 doradca Prezesa NBP, od 2008 

doradca kierujący zespołem. Studia podyplomowe i staŜe w USA, Kanadzie 

i krajach UE, uczestnik międzynarodowych programów badawczych z 

problematyki bankowości hipotecznej, polityki mieszkaniowej, rynku 

mieszkaniowego., publikacje krajowe i zagraniczne. Dobra znajomość 

języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 

 

DR MICHAŁ MACKIEWICZ 

 

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu 

Łódzkiego. Obszar zainteresowań naukowych to m.in. polityka fiskalna w 

krajach transformacji, rozwiązania instytucjonalne dotyczące polityki 

fiskalnej, finanse sektora samorządowego, teoria wzrostu gospodarczego. 

Autor licznych publikacji naukowych m.in. Wybór optymalnej reguły 

fiskalnej – perspektywa długookresowa, w „Studiach Ekonomicznych” 

Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; Polityka antycykliczna w warunkach 

stosowania reguł polityki fiskalnej, Ekonomista, 6/2004; Rola czynników 

polityczno-instytucjonalnych w polityce fiskalnej, Gospodarka w praktyce i 

teorii, Instytut Ekonomii UŁ, nr 1(14) 2004; Reguły fiskalne w długim 

okresie – próba porównania, w: „Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i 

bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”, S. Krajewski, L. 

Kucharski (red.), Instytut Ekonomii UŁ, Łódź 2004; Próba oceny 

skuteczności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w: „Wzrost 
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gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i 

empiryczne”, S. Krajewski, T. Tokarski (red.), Katedra Ekonomii UŁ, Łódź 

2002.  

 
MARTA WIDŁAK 

 

Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia na 

kierunkach: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Finanse i 

Bankowość. Stypendystka programu Sokrates-Erasmus (Uniwersidad de 

Alicante, Hiszpania, 2003). W latach 2006 - 2007 studia podyplomowe w 

zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, WyŜsza Szkoła 

Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Od listopada 2005 

pracownik NBP, DAMS (obecnie Instytut Ekonomiczny); praca nad 

projektem i wdroŜeniem ogólnopolskiego badania rynku nieruchomości 

mieszkaniowych prowadzonych przez Centralę i Oddziały Okręgowe NBP. 

Główny obszar zainteresowań badawczych: modelowanie rynku 

nieruchomości, pomiar tendencji cenowych na rynkach nieruchomości 

mieszkaniowych. Języki: angielski i hiszpański. 

 

ANNA WRONKA 

 

Ekonomista w Biurze Finansów Publicznych, Instytucji i Regulacji w 

Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. 

 

 



IIII    

POLITYKA FISKALNA W POLITYKA FISKALNA W POLITYKA FISKALNA W POLITYKA FISKALNA W KRAJU KRAJU KRAJU KRAJU 
NALEśĄCYM DO STREFY NALEśĄCYM DO STREFY NALEśĄCYM DO STREFY NALEśĄCYM DO STREFY EUROEUROEUROEURO    
----    WNIOSKI DLA POLSKIWNIOSKI DLA POLSKIWNIOSKI DLA POLSKIWNIOSKI DLA POLSKI1111    

    
TOMASZ TOMASZ TOMASZ TOMASZ JĘDRZEJOWICZJĘDRZEJOWICZJĘDRZEJOWICZJĘDRZEJOWICZ    
MARCIN KITALA MARCIN KITALA MARCIN KITALA MARCIN KITALA     
ANNA WRONKAANNA WRONKAANNA WRONKAANNA WRONKA    

 
STRESZCZENIE 

 

Przystąpienie kraju do unii walutowej niesie istotne konsekwencje dla jego 

polityki fiskalnej. Z jednej strony, w obliczu braku autonomicznej polityki 

pienięŜnej, zwiększa się znaczenie polityki fiskalnej jako mechanizmu 

stabilizowania szoków asymetrycznych. Z drugiej strony, zagroŜenia dla 

stabilności finansów publicznych w poszczególnych krajach członkowskich, 

mogą mieć konsekwencje dla wspólnej polityki pienięŜnej. Ten drugi czynnik 

stanowił główny argument za przyjęciem w europejskiej Unii Gospodarczej i 

Walutowej (UGW) ograniczeń nałoŜonych na politykę fiskalną zapisami Paktu 

Stabilności i Wzrostu (PSW). 

Celem opracowania jest analiza znaczenia tych uwarunkowań dla polskiej 

polityki fiskalnej w perspektywie przyszłego przystąpienia Polski do strefy euro. 

Głównym wyzwaniem dla polityki fiskalnej w kontekście uczestnictwa w strefie 

euro jest zapewnienie moŜliwości działania jej funkcji stabilizacyjnej w obliczu 

szoków asymetrycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu jej zgodności z 

europejskimi regułami fiskalnymi. W związku z tym, zbadano jak obecni 

członkowie strefy euro spełniają te wymagania, czy spełniała je w przeszłości 

polityka fiskalna w Polsce oraz jakie dodatkowe rozwiązania instytucjonalne 

mogą ograniczać występowanie niepoŜądanych tendencji w finansach 

publicznych. 

                                                                                                                                    

1 Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny 
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Wyniki badania polityki fiskalnej w krajach obecnie naleŜących do UGW 

wskazują, Ŝe dla zapewnienia stabilizującego działania polityki fiskalnej, a zatem 

uniknięcia jej procykliczności, konieczne jest utrzymywanie deficytu 

strukturalnego na odpowiednio niskim poziomie, tak aby nawet w sytuacji 

spowolnienia gospodarczego, deficyt nominalny nie przekroczył wartości 

referencyjnej 3% PKB. Deficyt strukturalny w Polsce pozostaje z tego punktu 

widzenia nadmierny, pomimo znaczącego postępu w ograniczaniu nierównowagi 

finansów publicznych, jaki miał miejsce w ostatnich latach. Co więcej, w 

przeszłości polityka fiskalna w Polsce bywała procykliczna, do czego mogła 

dodatkowo przyczyniać się obowiązująca reguła długu publicznego. W celu 

uniknięcia procykliczności polityki fiskalnej warto rozwaŜyć przyjęcie reguły 

wydatkowej. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na próbie 24 krajów OECD, 

rozwiązanie takie skutecznie zapobiega procyklicznemu zachowaniu wydatków, 

które występuje w krajach nie stosujących takiej reguły. 

 

WSTĘP 

 

Przystąpienie kraju do unii walutowej niesie istotne konsekwencje dla jego 

polityki fiskalnej. Z jednej strony, w obliczu braku autonomicznej polityki 

pienięŜnej, zmienia się rola polityki fiskalnej jako narzędzia polityki 

gospodarczej. Z drugiej strony, w europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej 

(UGW) obowiązują ograniczenia nałoŜone na politykę fiskalną wynikające z 

zapisów Paktu Stabilności i Wzrostu (PSW). 

Celem niniejszego opracowania jest analiza znaczenia tych uwarunkowań dla 

polskiej polityki fiskalnej w perspektywie przyszłego przystąpienia Polski do 

strefy euro. Głównym wyzwaniem dla polityki fiskalnej w kontekście 

członkostwa w strefie euro jest zapewnienie moŜliwości działania jej funkcji 

stabilizacyjnej w obliczu szoków asymetrycznych, przy jednoczesnym 

zapewnieniu jej zgodności z europejskimi regułami fiskalnymi. W związku z tym 

uznano za wskazane przeanalizowanie, jak obecni członkowie strefy euro 

spełniają te wymagania, jak równieŜ, jakie rozwiązania instytucjonalne mogą być 

przy tym wykorzystane oraz jak kształtowała się w tym kontekście polska 

polityka fiskalna w przeszłości. 
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Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera 

omówienie teoretycznych implikacji członkostwa w unii walutowej dla polityki 

fiskalnej, w tym ryzyka, jakie moŜe wynikać dla unii z prowadzenia 

niewłaściwej polityki fiskalnej przez jej członków. W rozdziale tym znajduje się 

równieŜ krótki przegląd teorii dotyczących politycznych przyczyn niestabilnej i 

procyklicznej polityki fiskalnej, które mogą być źródłem tego ryzyka. Natomiast 

rozdział drugi omawia europejskie reguły fiskalne, stanowiące próbę 

zapobieŜenia realizacji tych ryzyk i wynikający z reguł wzorzec polityki fiskalnej 

w UGW. Kolejny rozdział poświęcony jest sytuacji finansów publicznych krajów 

naleŜących do strefy euro. W rozdziale prezentowane są wyniki własnego 

badania cykliczności polityki fiskalnej w tych krajach, z wyróŜnieniem tych z 

nich, które utrzymują deficyt strukturalny na poziomie pozwalającym na 

swobodne działanie automatycznych stabilizatorów. W rozdziale czwartym 

przedstawiono analizę sytuacji finansów w Polsce, takŜe ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na jej cykliczność. Czynnikiem, który odgrywa tu istotną rolę 

okazuje się być konstytucyjna reguła długu publicznego. Rozdział piąty zawiera 

omówienie reguł fiskalnych, które mogą stanowić narzędzie ograniczenia lub 

eliminacji niepoŜądanych tendencji w finansach publicznych. Zaprezentowane są 

wyniki własnych badań wpływu reguł wydatkowych na cykliczność finansów 

publicznych w krajach OECD. Opracowanie kończy się podsumowaniem i 

wnioskami płynącymi z przeprowadzonych analiz i badań. 

 

1. POLITYKA FISKALNA W UNII WALUTOWEJ – 
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

 

W unii walutowej polityka pienięŜna ma charakter scentralizowany, podczas gdy 

polityka fiskalna jest w mniejszym lub większym stopniu zdecentralizowana i 

kształtowana przez poszczególnych jej członków2. Oznacza to, Ŝe polityka 

pienięŜna dostosowywana jest do uwarunkowań makroekonomicznych 

panujących w całej unii, a nie w poszczególnych krajach członkowskich. Ma to 

istotne znaczenie w przypadku wystąpienia szoku asymetrycznego, który 

                                                                                                                                    

2 Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa jest przykładem skrajnym, w którym praktycznie w ogóle nie występuje 

scentralizowana polityki fiskalna (budŜet UE wynosi zaledwie 1% unijnego PKB i zawsze musi być zrównowaŜony). Innym 

często podawanym przykładem unii walutowej są Stany Zjednoczone, gdzie poszczególne stany (członkowie unii) równieŜ 

posiadają autonomię i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu polityki fiskalnej, jednak znaczna część wydatków 

publicznych ustalana jest na szczeblu centralnym. 
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oddziałuje z róŜną siłą na poszczególne kraje naleŜące do unii walutowej. W 

takiej sytuacji reakcja wspólnej polityki pienięŜnej będzie inna, niŜ miałoby to 

miejsce, gdyby kraje te prowadziły własną, niezaleŜną politykę pienięŜną. To z 

kolei oznacza, Ŝe rola polityki fiskalnej w stabilizowaniu szoków 

asymetrycznych jest większa w ramach unii walutowej.  

W warunkach wstrząsów asymetrycznych polityka fiskalna stanowi zatem 

zasadnicze narzędzie polityki gospodarczej wykorzystywane do stabilizowania 

wahań produkcji i zatrudnienia3. Stabilizujące działanie polityki fiskalnej moŜe 

się realizować na dwa sposoby – poprzez funkcjonowanie automatycznych 

stabilizatorów oraz poprzez dyskrecjonalne działania rządu mające na celu 

wpływanie na popyt w gospodarce.  

Automatyczne stabilizatory powodują samoistne dostosowanie deficytu 

budŜetowego w reakcji na wahania koniunktury, co oddziałuje na gospodarkę w 

sposób stabilizujący. Dzieje się tak, poniewaŜ w fazie spowolnienia 

gospodarczego deficyt automatycznie rośnie na skutek spadających dochodów 

podatkowych i rosnących wydatków związanych z bezrobociem oraz pomocą 

społeczną, podczas gdy w fazie oŜywienia ma miejsce zjawisko odwrotne. Z 

punktu widzenia skutecznego stabilizowania wahań koniunktury, automatyczne 

stabilizatory mają zasadnicze zalety polegające m.in. na tym, Ŝe ich działanie 

odbywa się bez opóźnień i jest zawsze symetryczne. Główna wada tego 

mechanizmu polega natomiast na tym, Ŝe pozwala on na wygładzenie jedynie 

stosunkowo niewielkiej części wahań cyklicznych. Siła oddziaływania 

stabilizatorów zaleŜy od rodzaju szoku, jaki występuje oraz od struktury 

finansów publicznych w danym kraju. Buti i Sapir (2002) prezentują wyniki 

analiz uzyskanych przy uŜyciu trzech duŜych modeli makroekonometrycznych, z 

których wynika, Ŝe automatyczne stabilizatory ograniczają wahania cykliczne o 

ok. 10%-30%, przy czym efekt ten jest silniejszy w przypadku stabilizowania 

szoków popytowych, zaś słabszy w przypadku szoków podaŜowych. Jeśli chodzi 

o róŜnice pomiędzy krajami, współczynniki wraŜliwości4 deficytu budŜetowego 

                                                                                                                                    

3 Działanie stabilizujące polityki fiskalnej oparte jest na keynesowskim załoŜeniu, Ŝe impulsy pochodzące od polityki 

fiskalnej mają w krótkim okresie dodatni wpływ na zagregowany popyt. Hipoteza ekwiwalencji ricardiańskiej mówi 

natomiast, Ŝe wpływ ten jest zerowy, poniewaŜ podmioty antycypują odwrócenie impulsów w przyszłości (np. przewidują, 

Ŝe obniŜka podatków oznacza, Ŝe w przyszłości zostaną one podniesione) i odpowiednio korygują swój popyt. Nie 

znajduje ona potwierdzenia w badaniach empirycznych, przede wszystkim dlatego, Ŝe jest oparta na szeregu 

niespełnionych w praktyce załoŜeń (m.in. Ŝe podmioty mają nieograniczony dostęp do kredytu i doskonale przewidują 

przyszłość). Natomiast Perotti (1999) wykazał, Ŝe w skrajnych sytuacjach (np. bardzo wysoki dług publiczny) mnoŜniki 

impulsów fiskalnych mogą przyjmować wartości ujemne.  
4 Współczynniki te pokazują, o ile zmienia się deficyt sektora finansów publicznych w pkt. proc. PKB na skutek zmiany luki 

popytowej o 1% PKB. 
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na wahania cykliczne dla krajów UE mieszczą się, według Komisji Europejskiej 

(2007), w przedziale od 0,27 (Litwa) do 0,65 (Dania). Współczynniki te zaleŜą w 

duŜej mierze od rozmiaru sektora rządowego i progresywności systemu 

podatkowego. Oznacza to, Ŝe w sytuacji kiedy za poŜądane uwaŜane jest 

wzmocnienie siły oddziaływania automatycznych stabilizatorów, dokonanie tego 

poprzez podniesienie podatków lub zwiększenie stopnia ich progresywności 

moŜe równieŜ przynieść negatywne konsekwencje w postaci zniechęcającego 

wpływu na zachowania podmiotów gospodarczych. 

Drugie narzędzie stabilizacyjne polityki fiskalnej stanowią działania 

dyskrecjonalne, których siła teoretycznie moŜe być ustalona przez decydentów 

kształtujących politykę gospodarczą według ich uznania. Zasadniczą wadą tego 

narzędzia są powaŜne trudności w praktycznym zastosowaniem zaleceń 

wynikających z teorii. Przede wszystkim, przy podejmowaniu dyskrecjonalnych 

działań w zakresie polityki fiskalnej występuje szereg opóźnień, najpierw 

związanych z identyfikacją szoku gospodarczego, następnie z przygotowaniem 

projektu działań, które będą odpowiedzią na ten szok, skończywszy na procesie 

legislacyjnym, jaki projekt ten musi przejść, aby mógł wejść w Ŝycie. Opóźnienia 

bywają w praktyce wielomiesięczne, przez co tego rodzaju działania często 

okazują się nieskuteczne. Ponadto, przy stosowaniu dyskrecjonalnej polityki 

fiskalnej nastawionej na stabilizowanie wahań koniunktury, kluczowym 

problemem jest symetryczność podejmowanych działań. O wiele łatwiej jest 

bowiem dokonać dyskrecjonalnego rozluźnienia polityki fiskalnej w czasie 

spowolnienia gospodarczego, niŜ jej zacieśnienia w fazie oŜywienia. W praktyce, 

ta nierównowaga często prowadzi do narastania długu publicznego poprzez tzw. 

„efekt schodkowy” (debt ratcheting).  

Inną zasadniczą implikację uczestnictwa w unii walutowej dla polityki fiskalnej 

stanowi potencjalny wpływ polityki fiskalnej prowadzonej przez jeden z krajów 

członkowskich na pozostałych członków. Efekty zewnętrzne (externalities) 

polityki gospodarczej nie są ograniczone wyłącznie do krajów naleŜących do unii 

walutowej; występują one z mniejszą lub większą siłą w kaŜdej sytuacji, kiedy 

dwa lub więcej krajów łączą więzi gospodarcze. Przypadek unii walutowej jest 

jednak szczególny. Po pierwsze, bezpośrednie efekty makroekonomiczne są 

silniejsze ze względu na silniejsze więzi pomiędzy krajami naleŜącymi do unii. 

Po drugie, Fatas i Mihov (2003) wskazują na szczególny rodzaj efektów 

zewnętrznych, występujących wyłącznie w przypadku unii walutowej, 
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związanych z wiarygodnością wspólnej polityki pienięŜnej i ryzykiem, Ŝe kraj 

prowadzący niestabilną politykę fiskalną będzie wymagał „uratowania” (bailout) 

przez inne kraje członkowskie lub przez wspólny bank centralny. Na podobny 

argument zwracają uwagę Artis i Winkler (1999), którzy wskazują, Ŝe 

problemem dla nowopowstałego Europejskiego Banku Centralnego moŜe być 

brak takiej reputacji, wiarygodności i wsparcia opinii publicznej, jakim cieszą się 

banki centralne o długiej historii skutecznej walki z inflacją. Mogłoby to 

potencjalnie oznaczać większe ryzyko poddania się presji wywieranej przez 

politykę fiskalną. Po trzecie, i ten argument jest najczęściej podnoszony w 

literaturze, pokusa dla decydentów do prowadzenia nieodpowiedzialnej polityki 

fiskalnej moŜe być większa w unii walutowej, poniewaŜ korzyści polityczne z 

takiej polityki pozostają niezmienione, natomiast koszty wynikające ze wzrostu 

stóp procentowych rozkładają się pomiędzy wszystkich członków unii (Beetsma 

i Uhlig, 1999). Jest to związane z osłabionym działaniem dyscyplinującym 

rynków finansowych w ramach unii walutowej ze względu na brak ryzyka 

kursowego. Nawet jeśli stosowne regulacje prawne zakazują wspomagania przez 

inne państwa kraju członkowskiego zagroŜonego niewypłacalnością, tak jak ma 

to miejsce w UGW, wyceny obligacji wyemitowanych przez ten kraj 

prawdopodobnie nie będą odzwierciedlały ryzyka niewypłacalności w takim 

stopniu, jak miałoby to miejsce gdyby kraj ten nie naleŜał do unii walutowej 

(ECB, 2004). 

W związku z powyŜszymi uwarunkowaniami, w unii walutowej moŜe 

występować problem pokusy naduŜycia (moral hazard) w postaci większej 

skłonności do prowadzenia niestabilnej polityki fiskalnej, poniewaŜ jej koszty 

zostałyby częściowo poniesione przez inne kraje członkowskie. Z drugiej zaś 

strony, uczestnikom unii zaleŜy w takiej sytuacji na tym, Ŝeby inni członkowie 

nie prowadzili niestabilnej polityki. ZaleŜności te tworzą motywację do 

wprowadzenia w ramach unii walutowej reguł fiskalnych powstrzymujących 

nadmierne zadłuŜanie się państw członkowskich.  

Szereg autorów (np. Wyplosz, 1999; Buiter i in., 1993) zwraca równieŜ uwagę, 

Ŝe działanie efektów zewnętrznych polityki fiskalnej prowadzonej przez 

poszczególne kraje członkowskie unii walutowej oznacza potrzebę aktywnej jej 

koordynacji pomiędzy krajami, jak równieŜ koordynacji polityki fiskalnej i 

pienięŜnej w UGW. Pogląd ten był jednak wielokrotnie kwestionowany (np. 

Alesina i in. 2001, Issing 2000) w świetle argumentów przemawiających za tym, 
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Ŝe aktywna koordynacja nie jest konieczna, o ile tylko polityka gospodarcza 

spełnia swoje zadania – scentralizowana polityka pienięŜna dba o niską inflację, 

zaś zdecentralizowana polityka fiskalna reaguje na szoki asymetryczne w sposób 

zdyscyplinowany, a zatem nie prowadzący do narastania długu. Co więcej, 

autorzy ci twierdzą, Ŝe próby aktywnej koordynacji mogą prowadzić do zatarcia 

ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych polityk gospodarczych, a w 

szczególności do wywierania presji politycznej na politykę pienięŜną. 

Dodatkowym argumentem przeciwko aktywnej koordynacji mogą być wyniki 

badań Beetsma i in. (2001), zgodnie z którymi koordynacja polityki fiskalnej w 

unii walutowej jest najbardziej poŜądana w przypadku silnych szoków 

asymetrycznych, a zatem wtedy kiedy jest ona najtrudniejsza do osiągnięcia w 

praktyce. 

Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe członkostwo w unii walutowej moŜe 

prowadzić do pogłębienia oraz przeniesienia na inne państwa negatywnych 

skutków złej – procyklicznej i niestabilnej – polityki fiskalnej.  

Źródłem złej polityki fiskalnej są zjawiska, będące przedmiotem zainteresowania 

ekonomii politycznej, związane z występowaniem „skłonności do deficytu” 

(deficit bias; Alesina i Perotti, 1994), wynikającej z działań dyskrecjonalnych 

rządzących i asymetrii informacji pomiędzy decydentami a wyborcami. 

Po pierwsze, naleŜy zwrócić uwagę na występowanie tzw. „iluzji fiskalnej” 

(fiscal illusion). Iluzji tej ulegają wyborcy, którzy nie dostrzegają przyszłych 

obciąŜeń związanych z prowadzoną przez decydentów luźną polityką fiskalną w 

teraźniejszości. Zjawisko to występuje z większą intensywnością, gdy 

finansowanie rozluźnienia fiskalnego rozbite jest na wiele grup społecznych 

(Buchanan i Wagner, 1977). Ze względu na powszechność„iluzji fiskalnej”, 

działanie stabilizujące polityki fiskalnej na cykl koniunkturalny przestaje być 

symetryczne – w okresie wzrostu gospodarczego nie są generowane nadwyŜki 

budŜetowe. 

WaŜną konsekwencją „iluzji fiskalnej” jest teŜ polityczny cykl koniunkturalny 

(political business cycle; Nordhaus, 1975), związany z wykorzystaniem polityki 

fiskalnej w walce politycznej. W związku ze staraniami polityków, by uzyskać 

jak największą liczbę wyborców, polityka fiskalna prowadzona w okresie 

przedwyborczym jest najczęściej ekspansywna. Zwiększane są wydatki 

budŜetowe bądź obniŜane obciąŜenia podatkowe. W rezultacie następuje 
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pobudzenie gospodarki, ale jednocześnie rośnie deficyt budŜetowy – pod koniec 

kadencji staje się wyŜszy niŜ na jej początku. Bywa takŜe, Ŝe koalicje lub partie 

rządzące, które są pewne przegranej w zbliŜających się wyborach, pod koniec 

trwania swojej kadencji dodatkowo dąŜą do zwiększenia poziomu długu 

publicznego. Ma to utrudnić prowadzenie polityki fiskalnej następcom (Alesina i 

Tabellini, 1990; Persson i Svensson, 1989). 

„Skłonność do deficytu” i w rezultacie rosnący dług publiczny są teŜ związane z 

tzw. problemem ”wspólnej puli zasobów” (common pool; von Hagen 2005b). 

Poszczególne grupy interesu występujące przy tworzeniu budŜetu dąŜą do 

zwiększania wydatków transferowanych do nich kosztem innych grup. UwaŜa 

się, iŜ zjawisko to nasila się w wielopartyjnych koalicjach rządzących (Alesina i 

Tabellini, 1990) oraz przy polaryzacji sceny politycznej i częstych zmianach 

koalicji rządzących (Buti i van den Noord, 2003). 

Zacieśnienie polityki fiskalnej wiąŜe się z koniecznością podjęcia decyzji o 

zmniejszeniu środków budŜetowych płynących do części grup społecznych. 

Zapowiedzi takich zmian mogą prowadzić do walki pomiędzy poszczególnymi 

grupami o utrzymanie dotychczasowych przywilejów, czyli tzw. „wojny na 

wyczerpanie” (war of attrition). W rezultacie działania zacieśniające politykę 

fiskalną są często odkładane na przyszłość (Alesina i Drazen, 1990). Warto w 

tym miejscu zaznaczyć, iŜ słabsze politycznie rządy mają tendencję do 

opóźniania działań dostosowawczych i akumulacji długu (Alesina i Perotti, 

1994).  

Wśród pozostałych czynników o charakterze politycznym powodujących 

utrzymywanie się deficytu i akumulację długu publicznego naleŜy wymienić 

wycofywanie się z wcześniejszych zapowiedzi zacieśnienia fiskalnego w wyniku 

wystąpienia „nieprzewidzianych zdarzeń” (Kydland i Prescott, 1977). Nie bez 

znaczenia jest teŜ presja na podwyŜszanie wydatków na administrację 

państwową, szczególnie, gdy efektywność oraz stopień i sposób wykorzystania 

środków przeznaczanych na funkcjonowanie urzędów państwowych nie są w 

wystarczającym stopniu monitorowane (Alesina i Perotti, 1994). 

Czynniki prowadzące do niestabilnej polityki fiskalnej przyczyniają się takŜe do 

jej procyklicznego oddziaływania na gospodarkę. Jak juŜ wcześniej 

wspomnieliśmy, w związku ze zjawiskiem „iluzji fiskalnej”, w okresie szybkiego 

wzrostu gospodarczego występuje skłonność do zwiększania wydatków lub 
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obniŜania podatków. Korzystna sytuacja budŜetowa jest uznawana przez 

wyborców za odpowiedni moment na realizację przez rządzących 

przedwyborczych obietnic, np. redukcji obciąŜeń podatkowych (Alesina i 

Tabellini, 2005). Zainteresowanie wykorzystaniem dodatkowych środków 

budŜetowych w czasie dobrej koniunktury prowadzi do tzw. „efektu 

Ŝarłoczności” (voracity effect; Tornell i Lane, 1999), w konsekwnecji którego 

wydatki rosną szybciej niŜ dochody.  

Prowadzenie procyklicznej polityki fiskalnej moŜe być takŜe w pewnych 

warunkach związane ze stosowaniem numerycznych reguł fiskalnych (Buiter, 

Corsetti i Roubini, 1993; Ballasone i Monacelli, 2000; Manasse, 2006). Sytuacja 

taka moŜe wystąpić, jeśli wskaźnik, na którym oparta jest reguła nie jest 

wielkością korygowaną o wahania cyklu koniunkturalnego lub nie przewidziano 

wyjątków przy stosowaniu reguły, związanych z nagłym spowolnieniem 

gospodarczym. JeŜeli z powodu pogorszającej się sytuacji gospodarczej 

występuje niebezpieczeństwo złamania przyjętych limitów, państwo moŜe być 

zmuszone do dokonania procyklicznego zacieśnienia fiskalnego, ograniczając w 

ten sposób symetryczne działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury. 

Na zakończenie warto zauwaŜyć, Ŝe ocena pozycji cyklicznej gospodarki ex ante 

(na etapie opracowywania budŜetu na kolejny rok) i ex post moŜe być bardzo 

róŜna, co równieŜ moŜe prowadzić do procyklicznego oddziaływania polityka 

fiskalnej na gospodarkę. 

 

2. PAKT STABILNOŚCI I WZROSTU – ODPOWIEDŹ NA 
POTRZEBĘ ZAPEWNIENIA STABILNOŚCI POLITYKI FISKALNEJ 
W UNII WALUTOWEJ 

 

Ze względu na wyŜej opisane zagroŜenia związane z niestabilną polityką fiskalną 

w unii walutowej, praktycznie od początku prac nad powstaniem UGW w 

dyskusjach zwracano uwagę na potrzebę wprowadzenia mechanizmów 

zabezpieczających przed tymi zagroŜeniami. W raporcie Komisji Delorsa z 1989 

r. znajduje się stwierdzenie, Ŝe występowanie duŜych i trwałych deficytów 

finansów publicznych wywiera presję na politykę pienięŜną i znacznie ją 

obciąŜa. W celu uniknięcia tej presji, a w szczególności w perspektywie 

przyjęcia wspólnej waluty (por. rozdział I), w raporcie postulowano ustanowienie 
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reguł w zakresie polityki fiskalnej, dotyczących przede wszystkim górnych 

dopuszczalnych granic deficytu, zakazu kredytowania SFP przez banki centralne 

oraz limitów zaciągania długu denominowanego w innych walutach niŜ 

obowiązujące w państwach członkowskich. W dokumencie tym podkreślano 

równieŜ konieczność wyznaczenia średniookresowego poŜądanego stanu polityki 

fiskalnej (European Commission, 1989). 

Zalecenia te znalazły swój wyraz w Traktacie z Maastricht (1992), zawierającym 

zapisy, które miały za zadanie narzucić dyscyplinę fiskalną w ramach przyszłej 

unii monetarnej i walutowej, zapewniającą „margines bezpieczeństwa” w 

przypadku wystąpienia szoków lub recesji (Balassone i Franco, 2001). Zgodnie z 

Traktatem, dług krajów członkowskich nie powinien przekraczać poziomu 60% 

PKB (gdy jest on wyŜszy, musi być obniŜany w „zadowalającym tempie”), a 

deficyt sektora finansów publicznych5 (liczony zgodnie z metodologią ESA) 

powinien kształtować się na poziomie niŜszym niŜ 3% PKB (jego przekroczenie 

jest dopuszczalne w przypadku, gdy jest ono przejściowe lub gdy spadek ma 

charakter stały i jest bliski odpowiedniej wartości referencyjnej). Ponadto, ani 

kraje członkowskie, ani Wspólnota Europejska, nie odpowiadają za zadłuŜenie 

innych członków6. Przekroczenie wielkości przyjętych jako kryteria fiskalne 

uruchamia procedurę nadmiernego deficytu (Excessive Deficit Procedure – 

EDP). W ramach EDP państwo musi podejmować działania w celu obniŜenia 

deficytu, a w przypadku braku takich działań, moŜe być nałoŜona na ten kraj 

sankcja – m.in. złoŜenie nieoprocentowanego depozytu (Traktat nie określa jego 

wysokości). Ocena spełnienia wymogów zawartych w Traktacie z Maastricht 

dokonywana jest ex post.  

W 1997 r. regulacje te zostały uzupełnione Paktem Stabilności i Wzrostu 

(Stability and Growth Pact – PSW). Jednym z podstawowych celów Paktu było 

dalsze umocnienie i utrwalenie niezbędnej dyscypliny polityki fiskalnej po 

utworzeniu Unii Gospodarczo-Walutowej (por. rozdział I). Krajem, który 

najsilniej podkreślał potrzebę wprowadzenia powyŜszych regulacji były Niemcy 

(Wyplosz, 1997; Savage, 2005). Warto zwrócić uwagę, iŜ przed 1999 r. 

spełnianie narzuconych przez UE kryteriów fiskalnych było niezbędne do 

                                                                                                                                    

5 W rachunkach narodowych ESA’95 wyróŜnia się sektor general government, którego nazwa jest oficjalnie tłumaczona na 

język polski jako „sektor instytucji rządowych i samorządowych”, a zatem z formalnego punktu widzenia, europejskie 

reguły fiskalne odnoszą się do deficytu tak zdefiniowanego sektora. W niniejszym opracowaniu postanowiliśmy nie 

stosować róŜnych terminów opisujących sektor rządowy, w zaleŜności od tego czy omawiany jest on w ujęciu 

formalnoprawnym czy teŜ w ujęciu ekonomicznym, ale uŜywać w obu przypadkach pojęcia „sektor finansów publicznych”. 
6 Tzw. no bail-out clause – czyli zakaz ratowania danego kraju. 
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przyjęcia przez dane państwo wspólnej waluty. Po wstąpieniu do strefy euro, 

przekroczenie obowiązujących limitów nie mogło juŜ wykluczyć kraju z unii 

walutowej.  

W stosunku do zapisów Traktatu z Maastricht, do najwaŜniejszych zmian 

zawartych w PSW, naleŜy zaliczyć:  

 

−    wprowadzenie wymogu osiągnięcia w średnim okresie bliskiego 

zrównowaŜenia bądź nadwyŜkowego (close to balance or in surplus) 

salda sektora finansów publicznych (tzw. medium term objective – 

MTO); 

−    uszczegółowienie wyjątków w zakresie traktowania deficytu jako 

nadmiernego (określenie w jakich warunkach ma się do czynienia z 

„nadzwyczajną sytuacją”, termin ten wcześniej budził wątpliwości 

interpretacyjne); 

−    wyznaczenie poszczególnych etapów EDP (np. określenie 

maksymalnego czasu na podjęcie działań słuŜących usunięciu 

nadmiernego deficytu przez państwo członkowskie); 

−    ustalenie sankcji finansowej za utrzymywanie nadmiernego deficytu –  

nieoprocentowanego depozytu7
, nie większego niŜ 0,5% PKB, 

przepadającego na rzecz budŜetu Unii Europejskiej (jako dochód) w 

przypadku nie podjęcia działań dostosowawczych w ciągu dwóch latach 

od wystąpienia nadmiernego deficytu; 

−    narzucenie obowiązku składania programów konwergencji (kraje, które 

nie przyjęły wspólnej waluty) i stabilności (kraje strefy euro), 

zawierających kilkuletnie strategie w zakresie prowadzenia polityki 

fiskalnej. 

 

Wprowadzeniu fiskalnych kryteriów Traktatu z Maastricht towarzyszyły obawy, 

Ŝe wyznaczony tam sztywno maksymalny poziomu deficytu (3% PKB), moŜe 

oddziaływać procyklicznie poprzez wymuszanie zacieśnienia przy spowolnieniu 

gospodarczym i w ten sposób moŜe ograniczać stabilizacyjną funkcję polityki 

                                                                                                                                    

7 Obliczanego za pomocą formuły: Dep = 0,2% PKB + 0,1∙(3% PKB – ED), gdzie ED – przekroczenie wartości referencyjnej w 

% PKB. 
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fiskalnej (Buiter i in., 1993). Wzorzec polityki fiskalnej wynikający z Paktu 

Stabilności i Wzrostu zmierza zatem do zapewnienia, Ŝe kryteria Maastricht są 

spełnione w trwały sposób, poprzez osiągnięcie w średnim okresie salda 

bliskiego zrównowaŜeniu lub nadwyŜkowego. Dzięki temu, swobodne działanie 

automatycznych stabilizatorów koniunktury nie powinno grozić przekroczeniem 

wielkości referencyjnej dla deficytu sektora finansów publicznych, co jest 

szczególnie istotne w obliczu szoku asymetrycznego. 

W latach 2001-2003, w odpowiedzi na głosy krytyczne w stosunku do PSW, 

wprowadzano kolejne zmiany uszczegóławiające Pakt. Chodziło przede 

wszystkim o doprecyzowanie uŜywanej terminologii dotyczącej elementów 

programów stabilności i konwergencji. W 2002 r. Eurogrupa postanowiła, iŜ 

kraje, które nie spełniają warunków w zakresie MTO, powinny co roku 

podejmować działania dostosowawcze obniŜające deficyt o co najmniej 0,5% 

PKB. Rok później postanowiono, Ŝe MTO naleŜy rozumieć jako saldo 

skorygowane o zmiany wynikające z cyklu koniunkturalnego, po wyłączeniu 

wpływu czynników jednorazowych (one-off and temporary measures; Diebalek i 

in., 2006), co było odpowiedzią na przeprowadzane przez niektóre państwa 

działania zmierzające do sztucznego poprawienia sytuacji budŜetowej, bez 

dokonywania stosownych reform (Koen i van den Noord, 2005).  

Spowolnienie gospodarcze, które nastąpiło po roku 2001 pokazało, Ŝe 

obowiązujące wówczas europejskie reguły fiskalne nie spełniały swoich zadań 

tak, jak tego oczekiwano. Przede wszystkim, PSW nie skłaniał w 

wystarczającym stopniu do podejmowania zacieśnienia fiskalnego w okresach 

dobrej koniunktury (Buti i Martinot, 2000, Katterl, Part i Stieber, 2003). 

Konieczne okazało się wyznaczenie uniwersalnej metodologii obliczania salda 

skorygowanego cyklicznie, a takŜe poprawa jakości statystyk i trafności prognoz 

prezentowanych przez państwa członkowskie w programach 

stabilności/konwergencji (European Commission, 2002).  

Pogorszenie się sytuacji budŜetowej w państwach członkowskich ujawniło 

równieŜ wady obowiązującego mechanizmu sankcyjnego. Liczne kontrowersje 

wzbudziła decyzja Rady (ECOFIN) z listopada 2003 r. o nie podejmowaniu 

dodatkowych działań wobec Francji i Niemiec w ramach procedury nadmiernego 

deficytu, mimo wniosku Komisji, Ŝe kraje te nie wypełniają swoich zobowiązań 

redukowania deficytu. Decyzja ta została ostatecznie uchylona przez Trybunał 
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Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu8. JednakŜe całe 

wydarzenie uznano za jaskrawy przykład uzaleŜnienia mechanizmu sankcyjnego 

PSW od decyzji politycznych. Gorącą dyskusję i sprzeciw wielu krajów 

członkowskich wzbudził teŜ brak wystosowania przez Radę Unii Europejskiej 

ostrzeŜenia względem Niemiec i Portugalii w lutym 2002 r. – protestowały 

wówczas m.in. Austria, Włochy, Holandia (The Economist, 2002). 

Wszystkie powyŜsze wydarzenia doprowadziły do prac nad zmianami w PSW, 

które ostatecznie zostały przyjęte w 2005 r. Miała ona na celu odbudowę 

wiarygodności i wzmocnienie ekonomicznych podstaw Paktu Stabilności i 

Wzrostu (European Commission, 2005). Postanowiono, Ŝe wysokość MTO 

będzie indywidualnie ustalana dla poszczególnych państw, tak aby uwzględniała 

róŜnice w sytuacji gospodarczej i fiskalnej krajów członkowskich, a takŜe róŜną 

skalę przyszłych zagroŜeń dla stabilności finansów publicznych. Dolne 

ograniczenie dla wielkości MTO dla krajów strefy euro i uczestniczących w 

ERM II wyznaczono jako deficyt strukturalny wynoszący 1% PKB. 

Wysokość MTO w ujęciu strukturalnym miała być ustalona w taki sposób, aby 

zabezpieczyć przed przekroczeniem przez deficyt nominalny wartości 

referencyjnej oraz zapewnić szybkie zbliŜanie się sytuacji finansów publicznych 

do stanu zapewniającego ich długookresową stabilność. Pierwszy z tych 

warunków spełniony jest poprzez uzaleŜnienie wysokości MTO od wraŜliwości 

wyników budŜetowych na wahania cyklu koniunkturalnego. Natomiast ocena 

stabilności długookresowej powinna uwzględniać wszystkie jawne i ukryte 

zobowiązania finansów publicznych, w tym w szczególności przyszłe obciąŜenia 

wynikające ze starzenia się społeczeństw. PoniewaŜ realizacja tego postulatu w 

praktyce jest bardzo złoŜonym zadaniem, początkowo przyjęto uproszczoną 

metodę uwzględnienia długookresowej stabilności przy wyznaczaniu celów 

średniookresowych. Polegała ona na uzaleŜnieniu celu średniookresowego od 

bieŜącego poziomu długu publicznego oraz tempa wzrostu potencjalnego PKB. 

Docelowo jednak, MTO mają równieŜ uwzględniać przyszłe obciąŜenia 

związane ze starzeniem się społeczeństw, w oparciu o długookresowe prognozy 

wydatków opracowywane przez Grupę Roboczą ds. Starzenia (Ageing Working 

Group) przy Komitecie Polityki Gospodarczej (Economic Policy Committee). 

Tak wyznaczone cele średniookresowe mają zostać po raz pierwszy 

                                                                                                                                    

8 13 czerwca 2004 r.; por. Judgement of The Court of Justice in Case C-27/04. Commission of The European Communities 

v Council of The European Union, Press Release No 57/04 
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zaprezentowane w programach konwergencji i stabilności, które zostaną 

opracowane jesienią 2009 r.9 (European Commission, 2008).  

W ramach przeprowadzonej w 2005 r. rewizji PSW, usankcjonowano takŜe 

minimalny poziom działań dostosowawczych (0,5% rocznie wyłączając czynniki 

jednorazowe, a takŜe te o działaniu czasowym) dla krajów, które nie spełniły 

kryterium MTO (odchylenia są moŜliwe w przypadku wprowadzenia reform 

strukturalnych). Do instrumentów wywierania nacisku na kraje członkowskie 

dodano tzw. wczesne zalecenie (early policy advice), wydawane przed 

rozpoczęciem procedury wczesnego ostrzegania10.  

Rozszerzono ponadto zakres informacji przedkładanych Komisji Europejskiej w 

programach konwergencji/stabilności. Państwa członkowskie zostały 

zobowiązane do prezentacji m.in. czynników jednorazowych, którym zaczęto 

poświęcać znacznie więcej uwagi przy ocenie sytuacji finansów publicznych. Do 

takich działań skłoniło UE stosowanie przez część państw sztuczek księgowych 

lub wprowadzanie jednorazowych działań poprawiających wynik budŜetowy (np. 

ustanawianie jednorazowych podatków) w celu uniknięcia sankcji, bez 

konieczności przeprowadzania dostosowań (Beetsma i Debrun, 2004; Koen i van 

den Noord, 2005; Milesi-Ferretti, 2004). 

W ramach oceny sytuacji SFP, zwrócono teŜ większą uwagę na problem 

stabilności finansów publicznych, a takŜe na kryterium dotyczące wielkości 

długu publicznego w relacji do PKB. Badania pokazały bowiem (m.in. Pisani-

Ferry, 2002), Ŝe ocena stabilności winna być dokonywana na podstawie tego 

kryterium, a nie na podstawie wielkości referencyjnej odnoszącej się do salda 

sektora finansów publicznych. Branie pod uwagę głównie wielkości deficytu 

moŜe prowadzić do hamowania istotnych reform strukturalnych oraz 

ograniczania wydatków na inwestycje publiczne (Balassone i Franco, 2000). 

Redukcja tych istotnych dla rozwoju gospodarczego wydatków jest bowiem 

łatwiejsza do przeprowadzenia niŜ np. ograniczanie transferów socjalnych. 

Zmianie uległ równieŜ zapis określający sytuację, w której deficyt, mimo 

przekroczenia wartości referencyjnej, nie jest uznawany za nadmierny. 

                                                                                                                                    

9 Prognozy AWG z 2006 r. wskazują, Ŝe w zdecydowanej większości państw członkowskich UE, starzenie się społeczeństw 

spowoduje znaczący wzrost wydatków publicznych pomiędzy rokiem 2004, a 2050 – średnia skala tego wzrostu dla krajów 

UE wynosi 3,4 pkt. proc. PKB, zaś w 8 krajach UE przekracza 7 pkt. proc. PKB (European Commission 2006a). MoŜna w 

związku z tym oczekiwać, Ŝe w przypadku wielu krajów, uwzględnienie tego czynnika będzie oznaczało konieczność 

przyjęcia bardziej ambitnych MTO. 
10 Stwierdza ona, czy poziom deficytu budŜetowego powoduje zagroŜenie przekroczenia przez deficyt SFP wartości 

referencyjnej. 
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Jednocześnie nie przychylono się ostatecznie do propozycji wysuwanych przez 

niektóre państwa członkowskie (m.in. Niemcy, Francję i Włochy), aby odliczać 

od deficytu wydatki ponoszone na badania i rozwój, infrastrukturę oraz na cele 

militarne, obniŜki podatkowe, czy teŜ koszty unifikacji państwa niemieckiego 

(Welter, 2005). 

Zapisy Traktatu z Maastricht i Paktu Stabilności i Wzrostu były zatem przez 

kilkanaście ostatnich lat przedmiotem licznych analiz, dyskusji, krytyki i 

modyfikacji. W 2003 r. zbadano (Buti i in., 2003) jakość tych regulacji stosując 

kryteria dotyczące reguł fiskalnych, opracowane przez Kopitsa-Symansky’ego11 

oraz Inmana12. Wyniki okazały się bardzo korzystne dla PSW (jedynie 

mechanizmy sankcyjne nie spełniały poŜądanych kryteriów).  

Jednak nadmierna sztywność europejskich reguł fiskalnych, nie zawsze 

uzasadniona z punktu widzenia zapewnienia długookresowej stabilności 

finansów publicznych, była takŜe krytykowana w kontekście objęcia tymi 

regułami nowych państw członkowskich. Buiter i Grafe (2002) wskazywali, Ŝe 

poziom długu publicznego w tych krajach jest znacznie niŜszy niŜ w krajach 

„starej” UE, zaś ich tempo wzrostu PKB wyraźnie wyŜsze. Autorzy jednocześnie 

zwracali uwagę, Ŝe polityka fiskalna tych krajów stoi przed powaŜnymi 

wyzwaniami, związanymi m.in. z niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą 

publiczną. Argumenty te mogą, zdaniem autorów, sugerować, Ŝe w przypadku 

tych krajów uzasadnione byłoby przejściowe dopuszczenie deficytów wyŜszych 

od wartości referencyjnej 3% PKB. 

 
3. REALIZACJA WZORCA POLITYKI FISKALNEJ DLA 

KRAJÓW UGW W PRAKTYCE; CYKLICZNOŚĆ POLITYKI 
FISKALNEJ W KRAJACH UGW 

 

Po ponad piętnastu latach od uchwalenia Traktatu z Maastricht i po dziesięciu od 

ustanowienia Paktu Stabilności i Wzrostu, większość przeprowadzonych analiz 

potwierdza tezę o pozytywnym wpływie tych regulacji na stan finansów 

                                                                                                                                    

11 Ocena dokonywana jest pod kątem m.in. następujących kryteriów: właściwego określenia celu, prostoty i przejrzystości 

zapisów, elastyczności w jej stosowaniu, wymuszania działań dostosowawczych, zbieŜności z zakładanym do osiągnięcia 

celem wprowadzenia reguły i wsparciem ze strony podejmowanych działań strukturalnych (Kopits i Symansky, 1998). 
12 Reguły dzielone są na słabe i mocne pod względem badania zgodności z określonym przez nich celem (ex post czy ex 

ante), podatnością na zmiany (poprawki, ewentualne zawieszenie stosowania) ustanawiających je zapisów, wymuszania 

działań dostosowawczych (sankcje, sposób rozpoczęcia stosownej procedury; Inman 1996). 
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publicznych w krajach UGW (m.in. European Commission 2008; Pisani-Ferry i 

in., 2008). 

O poprawie stabilności finansów publicznych w krajach, które po 1992 r. 

przystąpiły do tworzenia unii walutowej, moŜe świadczyć wyraźnie widoczny od 

1993 r. spadek deficytu sektora finansów publicznych w strefie euro (por. wykres 

nr 1). Podczas gdy w 1992 r. większość z 11 państw, które jako pierwsze 

przyjęły wspólną walutę nie spełniało kryterium deficytu z Maastricht (European 

Commission, 2008), w 1998 r. juŜ wszystkie odnotowały deficyt poniŜej 

poziomu 3% PKB. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe znaczny spadek deficytu 

sektora finansów publicznych w tym okresie nastąpił równieŜ w najwaŜniejszych 

pozaeuropejskich krajach OECD (por. wykres 1). 

 

Wykres 1Wykres 1Wykres 1Wykres 1.... Saldo sektora finansów publicznych w krajach strefy  Saldo sektora finansów publicznych w krajach strefy  Saldo sektora finansów publicznych w krajach strefy  Saldo sektora finansów publicznych w krajach strefy 
euro i innych krajach OECD, w latach 1980euro i innych krajach OECD, w latach 1980euro i innych krajach OECD, w latach 1980euro i innych krajach OECD, w latach 1980----2007, w relacji do PKB2007, w relacji do PKB2007, w relacji do PKB2007, w relacji do PKB    
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Źródło: OECD Economic Outlook nr 82 i obliczenia własne; 

*) Pozaeuropejskie kraje OECD: Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Stany 

Zjednoczone; przedstawiony na wykresie deficyt jest średnią arytmetyczną  z wyników tych 

5 krajów. 

 

 

Wielu ekonomistów (m.in. Pisani-Ferry i in., 2008) podkreśla równieŜ, Ŝe 

poprawa salda sektora finansów publicznych, która nastąpiła w latach 

dziewięćdziesiątych pod wpływem Traktatu z Maastricht nie była wystarczająca, 

a duŜa grupa państw po wstąpieniu do UGW, nie podjęła kolejnych działań w 

celu spełniania celu średniookresowego zapisanego w Pakcie Stabilności i 

Wzrostu, mówiącego o dąŜeniu do zrównowaŜonego budŜetu lub nadwyŜki w 
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sektorze finansów publicznych. W rezultacie deficyt w strefie euro w okresie 

spowolnienia gospodarczego w latach 2001-2003 znów przekroczył wielkość 

referencyjną 3% PKB. 

Annett (2006) uwaŜa jednak, Ŝe pomimo częstej krytyki, PSW przyczynił się 

istotnie do poprawy dyscypliny fiskalnej w części państw europejskich (wg 

autora w Austrii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Danii i Szwecji). 

Wyniki przeprowadzonych przez Annetta badań wskazują m.in., Ŝe od czasu 

obowiązywania Paktu, ograniczony został wpływ cyklu wyborczego na politykę 

fiskalną w krajach członkowskich.  

Tezę o poprawie stabilności finansów publicznych w UGW w ostatnich latach i 

skuteczności PSW potwierdzają równieŜ opracowane przez Komisję Europejską 

(European Commission, 2008) szacunki dotyczące zmian łącznego długu 

publicznego zanotowanego w krajach strefy euro. Podczas gdy w okresie 1977-

1992 zadłuŜenie wzrosło aŜ o 29,3 pkt. proc. PKB, przez osiem lat 

obowiązywania Traktatu Maastricht podniosło się o kolejne 12,7 pkt. proc., w 

latach 1999-2006 spadło o 3,6 pkt. proc. PKB. 

Trudniejsza i budząca większe kontrowersje wydaje się ocena dotychczasowego 

wpływu reguł europejskich na cykliczność polityki fiskalnej. Jak widać na 

wykresie 1, poziom deficytu państw strefy euro od połowy lat 

dziewięćdziesiątych fluktuuje silniej niŜ we wcześniejszym okresie wraz z 

cyklem koniunkturalnym.13 MoŜe to świadczyć o rosnącym znaczeniu działania 

automatycznych stabilizatorów na wynik sektora finansów publicznych i 

malejącej roli polityki dyskrecjonalnej. A to z kolei oznaczałoby, Ŝe polityka 

fiskalna w UGW stała się w ostatnich latach mniej procykliczna, czy teŜ bardziej 

antycyliczna. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele miejsca w literaturze poświęcono 

ekonometrycznym badaniom cykliczności polityki fiskalnej, próbom oceny, w 

jaki sposób tworzenie unii monetarnej wpłynęło na kształt polityki fiskalnej w 

krajach europejskich, a takŜe identyfikacji innych czynników, które w istotny 

sposób determinowały tę cykliczność lub jej brak.  

Wykorzystywane w większości tych badań modele ekonometryczne opierają się 

zwykle na tzw. fiskalnej funkcji reakcji (po raz pierwszy model bazujący na FFR 

                                                                                                                                    

13 NadwyŜka odnotowana w 2000 r. związana była z jednorazowymi dodatkowymi dochodami pochodzącymi ze sprzedaŜy 

licencji UMTS w wielu krajach EMU (por. Kitala, 2008). 
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pojawił się w artykule Bohna, 1998), zgodnie z którą dyskrecjonalna polityka 

fiskalna w danym roku, reprezentowana przez poziom lub teŜ zmianę 

pierwotnego salda strukturalnego sektora finansów publicznych, uwarunkowana 

jest poziomem długu publicznego14, poziomem pierwotnego salda strukturalnego 

w roku poprzednim oraz czynnikiem związanym z cyklem gospodarczym 

(reprezentowanym na ogół przez lukę popytową15). Cykliczność polityki 

fiskalnej oceniana jest na podstawie oszacowanego współczynnika przy luce 

popytowej w fiskalnej funkcji reakcji, pokazującego reakcję strukturalnego salda 

pierwotnego na zmiany cyklu. W badaniach pojawiają się równieŜ rozszerzone 

warianty modelu – z dodatkowymi zmiennymi objaśniającymi, reprezentującymi 

czynniki polityczne, instytucjonalne, czy jednorazowe wydarzenia, które mogą 

mieć istotny wpływ na dyskrecjonalną politykę fiskalną.  

Zasadnicza trudność w przeprowadzeniu badania cykliczności polityki fiskalnej 

polega na niewystarczającej długości dostępnych szeregów czasowych. Polityka 

fiskalna w badaniach ekonomicznych zwykle analizowana jest w ujęciu rocznym, 

poniewaŜ budŜety zarówno rządu centralnego, jak i regionów czy samorządów są 

uchwalane raz na rok. Ponadto najbardziej precyzyjne dane o sytuacji sektora 

finansów publicznych równieŜ dostępne są raz na rok16. Z drugiej zaś strony 

problemem w badaniu polityki fiskalnej na dłuŜszym szeregu danych rocznych 

(rzędu 20-30 lat) mogą być zmienne uwarunkowania polityki fiskalnej na 

przestrzeni analizowanego okresu. Do takich uwarunkowań naleŜą m.in. reguły i 

instytucje fiskalne, zarówno krajowe, jak i o charakterze ponadnarodowym.  

W związku z powyŜszym, większość spotykanych w literaturze badań 

zachowania polityki fiskalnej względem cyklu ma charakter badań panelowych. 

Pozwalają one na wyciągnięcie statystycznie istotnych wniosków dla grupy 

krajów o zbliŜonych warunkach prowadzenia polityki fiskalnej na stosunkowo 

krótkiej próbie, w której warunki te pozostają moŜliwie stałe w czasie. Jedynie 

                                                                                                                                    

14 Zgodnie z hipotezą wysuniętą przez Bohna (Bohn 1998), o tym czy polityka fiskalna jest stabilna w długim okresie 

decyduje to, czy w odpowiedzi na narastanie długu, następuje poprawa deficytu strukturalnego. 
15 W modelach jako zmienna objaśniająca pojawia się luka popytowa z danego roku (t) (m.in. Gali i Perotti, 2003) albo 

opóźniona o jeden okres (t-1) (m.in. Golinelli i Momigliano, 2008). W naszych analizach zastosowaliśmy drugi wariant, z 

dwóch powodów. Po pierwsze, wprowadzenie do modelu opóźnionej luki popytowej pozwala uniknąć konieczności 

stosowania zmiennych instrumentalnych (reszty w modelu reprezentują gwałtowne zmiany deficytu wywołane czynnikami 

egzogenicznymi, które mogą wpływać na koniunkturę gospodarczą, a zatem mogą być skorelowane ze zmienną 

objaśniającą, luką popytową, por. Gali i Perotti, 2003). Ponadto, jak podkreślili Golinelli i Momigliano (2008), moŜna 

załoŜyć, Ŝe ze względu na kompleksowość i długość procesu tworzenia budŜetu państwa w danym roku, decyzje 

determinujące stan finansów publicznych podejmowane są na ogół na podstawie stanu gospodarki i prognoz wykonanych 

w roku poprzedzającym. 
16 W wielu krajach część jednostek sektora finansów publicznych, zwłaszcza mniejszych, przekazuje do urzędów 

statystycznych swoje sprawozdania finansowe tylko raz na rok. 
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niewielka część prac, poświęcona jest cykliczności polityki fiskalnej w 

poszczególnych krajach (m.in. Ballabriga i Martinez-Mongay, 2002).  

Opublikowane wyniki badań ekonometrycznych róŜnią się w zaleŜności od 

badanego okresu, źródła danych oraz doboru zmiennych (por. Golinelli i 

Momigliano, 2008), czasem prowadząc autorów do sprzecznych wniosków. 

RóŜnice pojawiają się zarówno we wnioskach dotyczących cykliczności polityki 

fiskalnej w UGW w całym badanym okresie (na ogół przy ponad 

dwudziestoletniej próbie), jak i w konkluzjach o wpływie Traktatu Maastricht i 

PSW na cykliczność. MoŜna jednak odnaleźć wnioski wspólne dla przewaŜającej 

większości prac. 

W celu zbadania zmiany wraŜliwości polityki fiskalnej w krajach europejskich 

pod wpływem procesu tworzenia unii monetarnej, badany przedział czasowy 

dzielony jest na podokresy związane z najwaŜniejszymi etapami tworzenia UGW 

i europejskich reguł fiskalnych. W przewaŜającej części analiz opartych na 

danych ex post, autorzy udowodniają, Ŝe procykliczna przed rokiem 1992 r. 

dyskrecjonalna polityka fiskalna stała się acykliczna (tj. niezaleŜna od cyklu 

koniunkturalnego) w latach obowiązywania Traktatu Maastricht (m.in. Gali i 

Perotti, 2003; OECD 2003, IMF 2004; Wyplosz 2006). JednakŜe Gali i Perotti 

(2003) zwracają teŜ uwagę, Ŝe tendencja do malejącej procykliczności 

zapoczątkowanej w latach dziewięćdziesiątych jest widoczna nie tylko dla 

krajów unijnych, ale takŜe dla większej grupy krajów OECD. Opublikowano teŜ 

badania, w których wykazane zostało, Ŝe proces tworzenia unii monetarnej nie 

miał wpływu na zmiany cykliczności polityki fiskalnej w krajach europejskich 

(m.in. Balassone i Francese, 2004, według których polityka fiskalna w krajach 

unijnych była procykliczna przez cały badany okres 1970-2000). Z kolei analiza 

danych real time17 (Golinelli i Momigliano, 2008) pokazuje, Ŝe antycykliczna 

polityka fiskalna w krajach UGW począwszy od lat dziewięćdziesiątych, wraz z 

upływem lat przesuwała się nieznacznie w kierunku acykliczności. JednakŜe 

zdecydowana większość opublikowanych dotychczas badań daje podstawę do 

odrzucenia tezy o procyklicznym oddziaływaniu europejskich reguł fiskalnych.  

Próby nieco zmodyfikowanej analizy wpływu tworzenia unii monetarnej na 

procykliczność polityki fiskalnej podjął się Turrini (2008), budując panel 

                                                                                                                                    

17 Golinelli i Momigliano (2006 i 2008) wykorzystując w swym badaniu szeregi luki popytowej real time, (czyli oceny luki 

popytowej dokonywane w tym samym roku, dla którego luka jest szacowana) argumentują, Ŝe właśnie bieŜące prognozy 

gospodarcze (a nie zrewidowane później dane ex post) determinują politykę fiskalną. 
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probitowy, w którym zmienna objaśniana przyjmuje wartość 1 w latach, w 

których polityka fiskalna była procykliczna. Jako zmienne objaśniające, oprócz 

standardowych dla fiskalnej funkcji reakcji opóźnionych zmiennych: 

pierwotnego deficytu strukturalnego, długu publicznego i luki popytowej, 

dołącza m.in. zmienne zero-jedynkowe reprezentujące Traktat Maastricht i PSW. 

Dodatkowo, Turrini dzieli obserwacje na lata, w których luka popytowa 

przyjmowała wartości dodatnie i ujemne. Taka specyfikacja umoŜliwia autorowi 

bardziej szczegółowe zbadanie wpływu procesu tworzenia UGW na cykliczność 

polityki fiskalnej, a dokładniej na ewentualną asymetrię reakcji polityki 

dyskrecjonalnej w krajach UGW wobec okresów spowolnienia gospodarczego i 

szybkiego wzrostu gospodarczego18. W rezultacie okazuje się, Ŝe przyjęcie PSW 

wiązało się ze spadkiem procykliczności polityki fiskalnej w latach, w których 

luka popytowa była ujemna. Natomiast nie miało ono wpływu na politykę 

fiskalną w okresach dobrej koniunktury. 

Zgodnie z Paktem Stabilności i Wzrostu, kraje członkowskie powinny dąŜyć do 

osiągnięcia MTO. Taka strategia ma chronić przed nadmiernym rozluźnianiem 

polityki fiskalnej w okresach szybkiego wzrostu gospodarczego i zapobiegać 

przekraczaniu przez deficyt poziomu 3% PKB w okresach spowolnienia 

gospodarczego. W 2000 r. Komisja Europejska wprowadziła dodatkowe 

kryterium wykorzystywane do szacowania MTO. Kryterium to wyznacza poziom 

salda strukturalnego, do którego średniookresowo powinny dąŜyć państwa 

członkowskie i które jednocześnie ma chronić politykę fiskalną przed 

procyklicznością. Jest to tzw. margines bezpieczeństwa, którego koncepcja 

opiera się na działaniu automatycznych stabilizatorów. 

Margines bezpieczeństwa jest taką minimalną odległością deficytu 

strukturalnego od poziomu 3% PKB, która przy działaniu automatycznych 

stabilizatorów zapewnia nieprzekroczenie przez deficyt kryterium z Maastricht. 

Jest zatem róŜna dla poszczególnych krajów członkowskich. Komisja Europejska 

szacuje marginesy bezpieczeństwa dla krajów unijnych od 2000 r., aktualizując 

wskaźniki i poprawiając metodologię w ramach kolejnych corocznych publikacji. 

Szacunek marginesu bezpieczeństwa dla danego kraju jest iloczynem 

                                                                                                                                    

18 Podobny podział próby (na lata z dodatnią i ujemną luką popytową) pojawiał się w wielu wcześniej opublikowanych 

artykułach. Wnioski, jakie płynęły z poszczególnych badań symetrii reakcji polityki fiskalnej na cykl równieŜ róŜniły się od 

siebie znacznie (por. Golinelli i Momigliano, 2008). Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych analiz, w pracy Turrini 

(2008) przedstawione zostały wyniki, które pokazują wpływ tworzenia unii monetarnej na symetrię reakcji polityki fiskalnej 

na cykl. 
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elastyczności deficytu budŜetowego wobec cyklu oraz odpowiednio duŜej 

„reprezentatywnej” luki popytowej19.  

Po oszacowaniu marginesów bezpieczeństwa, moŜliwe jest obliczenie 

maksymalnych deficytów strukturalnych, które mają gwarantować spełnienie 

kryterium deficytu z Maastricht (wyznaczony deficyt strukturalny = -3% + 

margines bezpieczeństwa). Zalecane przez Komisję Europejską poziomy 

deficytów strukturalnych, których najbardziej aktualne wartości zostały 

opublikowane w Public Finance in EMU 2007 (European Commission 2007) 

wahają się dla UGW-12 w granicach -1,0-1,6% PKB. Wśród tej dwunastki 

jedynie 3 kraje: Belgia, Finlandia i Luksemburg odnotowały (zgodnie z danymi 

OECD) wyniki strukturalne wyŜsze niŜ te zalecane przez Komisję Europejską 

przez cały okres 1998-2007. Natomiast Francja, Grecja i Portugalia nie miały 

zachowanego kryterium marginesu bezpieczeństwa w całym powyŜszym okresie 

(por. wykresy w Załączniku 1). 

Aby zbadać, czy realizowanie polityki fiskalnej zgodnie ze wzorcem UGW, 

czyni ją mniej procykliczną, budujemy model panelowy oparty na fiskalnej 

funkcji reakcji dla krajów strefy euro dla lat 1998-2007, wykorzystując dane 

OECD. Zmienną objaśnianą w tym modelu jest pierwotne saldo strukturalne 

sektora finansów publicznych (B) w relacji do potencjalnego PKB (YP), 

natomiast zmiennymi objaśniającymi są: opóźniona o jeden okres zmienna 

zaleŜna oraz opóźnione wartości długu publicznego (D) w relacji do 

potencjalnego PKB oraz luki popytowej (Y*). Model ma zatem taką postać: 
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Współczynnik przy luce popytowej reprezentuje reakcję strukturalnego salda 

pierwotnego (a zatem dyskrecjonalnej polityki fiskalnej) na zmiany cyklu. Na 

podstawie oszacowanej wartości i istotności statystycznej tego parametru 

                                                                                                                                    

19 Zgodnie z najnowszą metodologią (por. European Commission 2007), „reprezentatywna” luka popytowa dla danego 

państwa obliczana jest na podstawie szeregu luk popytowych w tym kraju oraz szeregu luk popytowych wspólnego dla 

wszystkich krajów unijnych (w ostatniej aktualizacji były to szeregi z lat 1981-2005). Aby uzyskać odpowiednio niską 

„reprezentatywną” lukę popytową, do obliczeń wykorzystywane są 5-procentowe percentyle obserwacji luki popytowych z 

analizowanych 25 lat – „reprezentatywna” luka popytowa szacowana jest na podstawie najniŜszych obserwacji luk 

popytowych, takich, dla których prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 5%.  
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moŜliwa jest ocena cykliczności polityki fiskalnej. Ujemna i istotna statystycznie 

wartość tego współczynnika wskazuje na procykliczność dyskrecjonalnej 

polityki fiskalnej – wynik strukturalny pogarsza się w okresie poprawy 

koniunktury i wzrasta gdy gospodarka spowalnia. Analogicznie, dodatni i 

statystycznie istotny parametr świadczy o antycykliczności polityki fiskalnej. 

Przyjmujemy natomiast, Ŝe nieistotny statystycznie współczynnik oznacza jej 

acykliczność. Aby zbadać wpływ kryterium marginesu bezpieczeństwa na 

reakcję polityki fiskalnej na cykl, dzielimy obserwowane dla kaŜdego kraju lata 

na te, w których zalecany margines bezpieczeństwa (z ostatniej aktualizacji z 

2007 r.) był spełniony i takie, w których deficyt strukturalny nie był 

wystarczająco niski. 

    
Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1.... Wpływ utrzymywania marginesu bezpieczeństwa na  Wpływ utrzymywania marginesu bezpieczeństwa na  Wpływ utrzymywania marginesu bezpieczeństwa na  Wpływ utrzymywania marginesu bezpieczeństwa na 
cykliczność polityki fiskalnejcykliczność polityki fiskalnejcykliczność polityki fiskalnejcykliczność polityki fiskalnej    

 

zmienna objaśniana: margines margines 
pierwotne saldo strukturalne bezpieczeństwa bezpieczeństwa

cała próba nie zachowany
zachowany

LSDV LSDV GMM GMM LSDV LSDV
zmienne objaśniające (1) (2) (3) (4) (5) (6)
stała -0.40 -0.30 1.81 -0.83

(-0.40) (-0.30) (0.82) (-0.78)

opóźnione pierwotne saldo strukturalne 0.59*** 0.57*** 0.48*** 0.46*** 0.58*** 0.39***
(8.81) (8.32) (6.93) (6.19) (6.49) (3.72)

opóźniony dług publiczny 0.01 0.01 0.07*** 0.08*** -0.02 0.04**
(0.99) (0.95) (4.12) (3.79) (-0.80) (2.33)

opóźniona luka popytowa -0.19*** -0.15** -0.22** -0.04
(-3.15) (-2.01) (-2.45) (-0.44)

opóźniona luka popytowa*(1-M) -0.28*** -0.30**
(-3.16) (-2.14)

opóźniona luka popytowa*M -0.12 -0.05
(-1.37) (-0.64)

liczba obserwacji: 119 119 118 118 57 62

R2 78.4 78.8 73.1 74.8
Test Sargana (p-value) - - 0.72 0.64 - -  

 

Metody estymacji: GMM (Arellano i Bond, 1991) oraz LSDV (panelowa metoda najmniejszych 

kwadratów ze sztucznymi zmiennymi), zmienne zero-jedynkowe, reprezentujące 

poszczególne kraje nie zostały przedstawione w tabeli; źródło wykorzystanych szeregów: 

OECD Economic Outlook nr 82 (Grudzień 2007); zmienne fiskalne przedstawione w relacji 

do PKB potencjalnego; w nawiasach przedstawione są wartości statystyki t-Studenta; *,** 

oraz *** oznaczają odpowiednio istotność na poziomie 10, 5 i 1%; D1 to zmienna zero-

jedynkowa, która w latach, w których nie zachowany jest margines bezpieczeństwa wynosi 

1; Test Sargana dla GMM – testuje hipotezę zerową o poprawności macierzy instrumentów. 

 

 

Najpierw szacujemy model panelowy dla wszystkich krajów i lat łącznie. W 

tabeli 1 w kolumnie 1 i 3 przedstawione zostały szacunki dla całej próby. 
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Zarówno współczynnik przy luce popytowej oszacowany metodą najmniejszych 

kwadratów ze zmiennymi sztucznymi (LSDV), jak i uogólnioną metodą 

momentów (GMM)20 przyjmuje wartość ujemną i jest istotny statystycznie, co 

świadczy o procykliczności polityki fiskalnej w badanym okresie. Oszacowane 

współczynniki przy opóźnionym długu publicznym i zmiennej zaleŜnej 

przyjmują wartości dodatnie, co jest zgodne z intuicją. Wyniki estymacji 

wskazują, Ŝe wzrost pierwotnego deficytu strukturalnego o 1% PKB 

potencjalnego w państwach strefy euro, powoduje pogorszenie się pierwotnego 

wyniku strukturalnego w roku następnym o ok. 0,5-0,6% PKB potencjalnego, 

ceteris paribus. Jednocześnie państwa UGW-12 redukują pierwotny deficyt 

strukturalny średnio o ok. 0,07% PKB potencjalnego, ze względu na kaŜdy 

dodatkowy 1% długu publicznego w relacji do PKB potencjalnego w roku 

poprzedzającym (w modelu szacowanym metodą LSDV, współczynnik przy 

długu nie jest istotny statystycznie). 

W następnym etapie analizy wykorzystujemy zmienną zero-jedynkową M, która 

przyjmuje wartość 1 w latach, w których dane państwo zachowywało opisany 

wyŜej zalecany margines bezpieczeństwa. Opóźnioną wartość luki popytowej w 

modelu zastępujemy teraz dwoma nowo utworzonymi zmiennymi 

objaśniającymi skonstruowanymi za pomocą luki popytowej i M: pierwsza to 

iloczyn zmiennej (1-M) i opóźnionej luki popytowej, a druga to iloczyn zmiennej 

M i opóźnionej luki popytowej (kolumny 2 i 4 w tabeli 1). Oszacowane 

współczynniki przy tych zmiennych reprezentują reakcję polityki fiskalnej na 

zmiany cyklu odpowiednio: w latach z nie zachowanym i zachowanym 

marginesem bezpieczeństwa. Model przyjmuje zatem taką postać: 

 

itititititP
it

it
P

it

it
iP

it

it MYMY
Y

D

Y

B

Y

B
εβββββ ++−+++= −−

−

−

−

− *
14

*
13

1

1
2

1

1
10 )1( . (2) 

 

Okazuje się, Ŝe zarówno przy estymacji metodą LSDV, jak i GMM, 

współczynnik przy luce popytowej odnotowanej w latach, w których margines 

                                                                                                                                    

20 Szacowany model panelowy ma charakter dynamiczny (jedną ze zmiennych objaśniających jest opóźniona zmienna 

objaśniana), co oznacza Ŝe estymatory uzyskane metodą najmniejszych kwadratów ze zmiennymi sztucznymi (LSDV) mogą 

być obciąŜone. Dlatego prezentujemy teŜ wyniki modelu szacowanego metodą stworzoną dla modeli dynamicznych, 

uogólnioną metodą momentów – GMM (Arellano i Bond, 1991). Jednak głównym celem naszego badania nie jest 

oszacowanie wysokości współczynników, ale porównanie ich poziomów dla poszczególnych podokresów, stąd podobnie 

jak Gali i Perotti (2003) i Turrini (2008), w badaniu analizujemy takŜe szacunki oparte na LSDV. 
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bezpieczeństwa nie był zachowany jest ujemny i statystycznie istotny. Natomiast 

dla pozostałych lat jest równieŜ ujemny, ale ma mniejszą wartość bezwzględną i 

nie jest istotny statystycznie. Zatem polityka fiskalna w krajach strefy euro, w 

latach, w których utrzymywano bezpieczny poziom deficytu strukturalnego była 

acykliczna (niezaleŜna od cyklu), natomiast w pozostałych latach pozostawała 

procykliczna.  

Badanie przeprowadzane jest równieŜ inną metodą. Budujemy dwa oddzielne 

modele panelowe na dwóch podzbiorach obserwacji – podzielonych według 

kryterium spełniania zalecenia o marginesie bezpieczeństwa. Modele te 

szacowane są na podstawie relatywnie małej liczby obserwacji, w związku z tym 

wyniki estymacji naleŜy traktować z pewną ostroŜnością. Przedstawione w 

kolumnach 5 i 6 szacunki otrzymane metodą LSDV21 potwierdzają jednak 

wcześniejsze wnioski. Współczynnik przy luce popytowej w obu modelach jest 

ujemny, jednak tylko w latach, w których nie zachowano marginesu 

bezpieczeństwa, jest istotny statystycznie i ma wyŜszą bezwzględną wartość.  

Wyniki naszego badania wskazują, Ŝe w krajach, w których realizowana jest  

polityka fiskalna zgodna z modelem wynikającym z PSW, a zatem deficyt 

strukturalny obniŜany jest do takiego poziomu, przy którym swobodne działanie 

automatycznych stabilizatorów nie grozi przekroczeniem referencyjnej wielkości 

deficytu zapisanej w Traktacie z Maastricht (3% PKB), dyskrecjonalna polityka 

fiskalna staje się acykliczna. Tymczasem w pozostałych państwach, nie 

utrzymujących zalecanego marginesu bezpieczeństwa polityka fiskalna jest 

procykliczna. 

 

4. DOTYCHCZASOWA POLITYKA FISKALNA W POLSCE 
W KONTEKŚCIE PRZYSTĄPIENIA DO STREFY EURO 

 

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. Polskę zaczęły 

obowiązywać reguły Paktu Stabilności i Wzrostu. Reguły te obejmują wszystkie 

kraje członkowskie UE, w tym równieŜ te, które jeszcze nie przyjęły wspólnej 

europejskiej waluty. Wszystkie kraje UE powinny utrzymywać deficyt sektora 

                                                                                                                                    

21 Oszacowanie tych modeli metodą GMM okazało się niemoŜliwe ze względu na niewystarczającą liczbę obserwacji w obu 

wyodrębnionych podzbiorach.  
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finansów publicznych poniŜej wartości referencyjnej 3% PKB, dąŜyć do 

obniŜenia deficytu strukturalnego do poziomu celu średniookresowego oraz co 

roku przedstawiać programy stabilności lub konwergencji przedstawiające ich 

średniookresową strategię polityki fiskalnej. W przypadku przekroczenia przez 

deficyt kraju UE wartości referencyjnej rozpoczynana jest procedura 

nadmiernego deficytu, polegająca na wyznaczeniu terminu korekty nadmiernego 

deficytu i monitorowaniu postępów w realizacji wyznaczonego celu.  

Jeśli chodzi o zobowiązania wynikające z PSW, występują dwie zasadnicze 

róŜnice pomiędzy krajami naleŜącymi do strefy euro a pozostałymi. Po pierwsze, 

wobec tych ostatnich nie mogą zostać zastosowane przewidziane w Pakcie 

sankcje, w szczególności kary finansowe, za nieprzestrzeganie zobowiązań 

nałoŜonych w ramach procedury nadmiernego deficytu22. Po drugie, w 

odróŜnieniu od krajów naleŜących do strefy euro oraz znajdujących się w 

mechanizmie ERM2, w sytuacji kiedy deficyt państw nie naleŜących do tej grupy 

jest niŜszy od wartości referencyjnej 3% PKB, ale deficyt strukturalny jest 

wyŜszy od celu średniookresowego, nie spoczywa na nich obowiązek 

redukowania deficytu strukturalnego w tempie 0,5 pkt proc. PKB rocznie, choć, 

jak wspomniano wcześniej, równieŜ i one powinny dąŜyć do osiągnięcia celu 

średniookresowego. 

Polska przystąpiła do UE w 2004 r. z deficytem sektora finansów publicznych, 

obliczonym zgodnie z zasadami ESA’95, znacznie przekraczającym wartość 

referencyjną, w związku z czym od razu została objęta procedurą nadmiernego 

deficytu, przy czym jako termin jego korekty wyznaczono rok 2007. W 2007 r. 

deficyt wyniósł 2,0% PKB, a zatem w ujęciu ESA’95 był najniŜszy od początku 

okresu, za który Eurostat publikuje dane dla Polski (1995 r.). W związku z tym, 

Ŝe prognozy Komisji Europejskiej wskazują, iŜ w latach 2008 i 2009 deficyt 

utrzyma się poniŜej wartości referencyjnej, w lipcu 2008 r. procedura 

nadmiernego deficytu wobec Polski została zakończona.  

Pomimo znaczącego postępu w redukowaniu deficytu, jaki miał miejsce w 

ostatnich latach, skala nierównowagi finansów publicznych pozostaje nadmierna, 

w szczególności jeśli wziąć pod uwagę cel średniookresowy, wyznaczony dla 

                                                                                                                                    

22 Na kraje nie naleŜące do strefy euro, ale korzystające ze środków z Funduszu Spójności, które nie przestrzegają 

europejskich reguł fiskalnych, mogą zostać nałoŜone sankcje finansowe w postaci zawieszenia tych środków. Odpowiednie 

uregulowania prawne tej kwestii nie znajdują się jednak w Pakcie Stabilności i Wzrostu lecz w regulacjach dotyczących 

Funduszu Spójności (Art. 6, par. 1, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r.) 
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Polski jako deficyt 1,0% PKB23. Według szacunków Komisji Europejskiej, 

deficyt strukturalny wyniósł w 2007 r. 2,5% PKB. Jest to wielkość odległa 

zarówno od celu średniookresowego, jak i od poziomu niezbędnego dla 

swobodnego działania automatycznych stabilizatorów bez przekraczania przez 

deficyt wartości referencyjnej, który Komisja Europejska szacuje dla Polski jako 

deficyt 1,5% PKB (European Commission, 2007).  

MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe jak na razie Polska nie spełnia całkowicie warunków 

stabilności finansów publicznych wynikających z Paktu Stabilności i Wzrostu, 

jako Ŝe cel średniookresowy nie został osiągnięty. Ponadto, nie są spełnione 

warunki pozwalające na zmniejszanie wahań cyklicznych poprzez działanie 

automatycznych stabilizatorów bez naraŜania się na ryzyko nadmiernego 

deficytu. 

Kolejnym aspektem wymagającym przeanalizowania w kontekście roli, jaką 

polityka fiskalna będzie spełniała po przystąpieniu przez Polskę do strefy euro, 

jest dotychczasowe kształtowanie się jej cykliczności. 

Ze względu na krótkie szeregi czasowe, jak równieŜ trudności z dokonaniem 

oceny pozycji cyklicznej polskiej gospodarki przechodzącej transformację, 

zachowanie polityki fiskalnej względem cyklu w Polsce nie było do tej pory 

szeroko badane. W tym kontekście, przede wszystkim naleŜy odnotować 

opracowanie Mackiewicza i Krajewskiego (2008), którzy przeprowadzili badanie 

dla Polski na danych ESA’95 za lata 1992-2007, stwierdzając, Ŝe polityka 

fiskalna w badanym okresie miała charakter antycykliczny. Z kolei Coricelli 

(2004), który przeprowadził badanie cykliczności polityki fiskalnej dla grupy 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej przystępujących do UE (w tym Polski), 

wnioskuje, Ŝe polityka fiskalna w tych krajach miała w przewaŜającej mierze 

charakter procykliczny. Zdarzało się takŜe, Ŝe instytucje międzynarodowe 

analizujące politykę fiskalną w Polsce wypowiadały się na temat jej cykliczności, 

bez prezentowania szczegółowych wyników badań. M.in. OECD (2002) 

stwierdza, Ŝe „zmiany w deficycie strukturalnym sektora finansów publicznych 

                                                                                                                                    

23 Jak wspomniano w rozdziale 2, według obecnie obowiązujących reguł, MTO na poziomie -1,0% PKB jest najmniej 

ambitnym dopuszczalnym dla krajów strefy euro i uczestniczących w ERM2. śaden kraj spoza strefy euro równieŜ nie ma 

aktualnie celu poniŜej tej wielkości. Cel dla Polski został wyznaczony przy uwzględnieniu wysokiego tempo wzrostu 

potencjalnego PKB oraz stosunkowo niskiego poziomu długu publicznego. W 2009 r. mają zostać wyznaczone nowe 

wartości MTO, uwzględniające szacowany wpływ przyszłego starzenia się społeczeństw na finanse publiczne. RównieŜ 

wówczas Polska prawdopodobnie pozostanie jednym z nielicznych krajów UE, dla których MTO będzie wynikiem ujemnym. 

Będzie to moŜliwe dzięki przeprowadzonej reformie emerytalnej, na skutek której sytuacja Polski jeśli chodzi o 

długookresową stabilność finansów publicznych prezentuje się wyjątkowo korzystnie na tle innych państw członkowskich 

UE (European Commission, 2006a).  
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miały w ostatnich latach charakter procykliczny”. Do procykliczności polityki 

fiskalnej w Polsce odwoływał się równieŜ MFW (Rosenberg, 2007).  

Jak wspomniano wcześniej, istotnym czynnikiem determinującym zachowanie 

polityki fiskalnej względem cyklu gospodarczego są inne jej uwarunkowania. W 

przypadku Polski podlegały one znaczącym zmianom w okresie po 1989 r. W 

pierwszych latach transformacji istotnym uwarunkowaniem polityki fiskalnej 

były ograniczone moŜliwości bezinflacyjnego finansowania długu publicznego 

ze względu na stosunkowo niski poziom rozwoju rynków finansowych.24 Z kolei 

członkostwo w Unii Europejskiej od 2004 r. równieŜ miało istotny wpływ na stan 

finansów publicznych i kształt polityki fiskalnej dokonujący się poprzez co 

najmniej trzy kanały: (1) bezpośredni wpływ akcesji na wzrost wydatków 

publicznych, w tym na składkę członkowską do budŜetu UE (Jędrzejowicz i 

Poznańska, 2005) (2) pozytywny wpływ poakcesyjnego przyspieszenia 

gospodarczego na stan finansów publicznych, (3) objęcie Polski europejskimi 

regułami fiskalnymi i wynikającymi z nich zobowiązaniami do obniŜenia 

deficytu sektora poniŜej 3% PKB. Ten ostatni czynnik mógł powodować, Ŝe 

polityka fiskalna była nastawiona przede wszystkim na spełnienie zobowiązań 

nałoŜonych na Polskę w ramach procedury nadmiernego deficytu, w której 

Polska znajdowała się w latach 2004-2008, niezaleŜnie od panujących wówczas 

warunków cyklicznych. W związku z tym, uznaliśmy Ŝe najbardziej miarodajna 

będzie analiza cykliczności polityki fiskalnej w Polsce w dwóch podokresach – 

w latach 1995-2003 oraz 2004-2007. W pewnym uproszczeniu moŜna przyjąć, Ŝe 

w tym pierwszym okresie Polska mogła w dość swobodny sposób kształtować 

politykę fiskalną, tj. jeszcze nie podlegała europejskim regułom fiskalnym, zaś 

rynki finansowe były juŜ na tyle rozwinięte i stabilne, Ŝe moŜliwe było 

sfinansowanie nawet bardzo wysokich deficytów25. Wykres 2 przedstawia 

zachowanie polityki fiskalnej względem cyklu gospodarczego w omawianym 

okresie.  

                                                                                                                                    

24 Konsekwencją bardzo ograniczonych moŜliwości finansowania deficytu budŜetowego (innych niŜ przez bank centralny) 

były niekiedy radykalne cięcia budŜetowe. Przykładem moŜe być podjęta w 1992 r. decyzja o obniŜeniu kwoty bazowej 

uwzględnianej przy obliczaniu wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych ze 100% wynagrodzenia do 91%, która później 

została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. 
25 W Polsce deficyty w tym okresie sięgały maksymalnie ok. 6% PKB (w 2003 r.), ale przykład innych krajów regionu moŜe 

świadczyć o moŜliwości sfinansowania jeszcze wyŜszego niedoboru – według danych Eurostatu, na Słowacji w 1996 r. 

deficyt wyniósł 9,9% PKB, zaś na Węgrzech w 1998 r. – 8,2% PKB.  
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Wykres 2. Cykliczność polityki fiskalnej w Polsce w latach 1995-2003
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Źródło: Zmiana cyklicznie skorygowanego wyniku pierwotnego (CAPB) za lata 1995-2003: 

na bazie skorygowanych danych kasowych (p. Załącznik 2), lata 2004-2007: AMECO, luka 

popytowa: AMECO  

 

Na podstawie wykresu moŜna wnioskować, Ŝe polityka fiskalna w Polsce w 

latach 1995-2003 miała w przewaŜającej mierze charakter procykliczny, przy 

czym w szczególności dotyczyło to fazy oŜywienia gospodarczego drugiej 

połowy lat 90-tych. O ile w latach, w których luka popytowa była ujemna 

zdarzały się zarówno przypadki rozluźnienia, jak i zacieśnienia polityki fiskalnej, 

o tyle kiedy luka była dodatnia, wynik pierwotny skorygowany o wpływ cyklu 

zwykle ulegał pogorszeniu.  

Wykres pokazuje równieŜ cykliczność polityki fiskalnej w latach 2004-2007 – 

przede wszystkim warto zauwaŜyć, Ŝe punkty dla tego okresu połoŜone są wyŜej, 

niŜ dla okresu poprzedzającego, co oznacza prowadzenie bardziej 

zdyscyplinowanej polityki fiskalnej. MoŜe to potwierdzać hipotezę, Ŝe na 

politykę fiskalną w tym okresie wpływały zobowiązania nałoŜone na Polskę w 

ramach procedury nadmiernego deficytu. 

Aby ocenić cykliczność polityki fiskalnej w Polsce, przeprowadziliśmy 

dodatkowo badanie panelowe dla wybranych krajów Europy Środkowej i 

Wschodniej wybierając te, w których uwarunkowania polityki fiskalnej w latach 

1995-2003 były zbliŜone do polskich. Warunek ten nie jest spełniony dla krajów 
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bałtyckich, których polityka kursowa była i jest prowadzona w systemie kursu 

sztywnego, który nakłada szczególne wymagania na politykę fiskalną. W 

związku z tym badanie objęło pięć krajów Europy Środkowej: Czechy, Polskę, 

Słowację, Słowenię i Węgry. Badanie przeprowadzono na danych Komisji 

Europejskiej, przy uŜyciu zbliŜonej metodologii, jak ta zastosowana w przypadku 

krajów strefy euro, wykorzystującej fiskalną funkcję reakcji. Niestety, ze 

względu na małą liczbę obserwacji, wyniki estymacji róŜniły się znacząco w 

zaleŜności od drobnych zmian specyfikacji modelu, a oszacowane parametry nie 

były w większości istotne statystycznie. W związku z tym przeprowadzone 

badanie nie pozwoliło na wnioskowanie o cykliczności polityki fiskalnej w tej 

grupie krajów (p. Załącznik 3). 

Szczególnym uwarunkowaniem polityki fiskalnej występującym w Polsce, jest 

obowiązująca od 1997 r. konstytucyjna reguła, zgodnie z którą poziom długu 

publicznego nie moŜe przekroczyć 60% PKB26. Tematykę reguł fiskalnych, 

równieŜ w kontekście ich wpływu na cykliczność polityki fiskalnej, szerzej 

omawiamy w kolejnym rozdziale. W tym miejscu skupimy się jedynie na tej 

konkretnej, obowiązującej w Polsce regule, jako czynniku, który moŜe wpływać 

na cykliczność polityki fiskalnej. Teoria wskazuje bowiem, Ŝe reguła narzucająca 

sztywny limit długu publicznego moŜe oddziaływać procyklicznie. Dzieje się tak 

po pierwsze dlatego, Ŝe nominalny przyrost długu zaleŜy od wielkości deficytu 

sektora finansów publicznych, który zwiększa się w okresie spowolnienia 

gospodarczego na skutek działania automatycznych stabilizatorów. W związku z 

tym, kiedy gospodarka rozwija się wolniej, dług w ujęciu nominalnym narasta 

szybciej. Po drugie, w przypadku limitu długu w relacji do PKB, procykliczne 

oddziaływanie wynika równieŜ z działania mianownika – przy wolniejszym 

wzroście PKB, ten sam przyrost długu w ujęciu nominalnym prowadzi do 

relatywnie większej relacji długu do PKB. Podsumowując, reguła długu moŜe 

działać jeszcze bardziej procyklicznie niŜ reguła ograniczająca deficyt w relacji 

do PKB. 

                                                                                                                                    

26 Reguła odnoszona jest do wielkości długu publicznego zgodnej z definicją z ustawy o finansach publicznych. Definicja 

ta uległa pewnej zmianie wraz z wejściem od 1 stycznia 2006 r. nowej ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą do 

kwoty długu publicznego nie wlicza się kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, tak jak to miało 

miejsce wcześniej. Ponadto, warto zwrócić uwagę, Ŝe poziom długu publicznego zgodny z definicją ustawy o finansach 

publicznych nie jest toŜsamy z poziomem długu publicznego w ujęciu ESA’95, choć wielkości te są bardzo zbliŜone – w 

2007 r. dług w ujęciu krajowym wyniósł 527,4 mld zł, zaś w ujęciu ESA’95 – 527,5 mld zł. Do marca 2007 r. dług w ujęciu 

ESA’95 był znacząco niŜszy – o 6%-7% PKB – co wynikało z obowiązującej do tego czasu derogacji, zezwalającej na 

klasyfikowanie otwartych funduszy emerytalnych wewnątrz sektora finansów publicznych, przez co znajdujące się w 

portfelach OFE obligacje skarbowe były konsolidowane. 
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Polska reguła długu jest sformułowana w następujący sposób w artykule 216, 

ustęp 5 Konstytucji RP: 

„Nie wolno zaciągać poŜyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w 

następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości 

rocznego produktu krajowego brutto.” 

Szczegółowe uregulowania opisujące działanie limitu długu zawarte są w 

artykule 79 ustawy o finansach publicznych z 1998 r. (Dz.U. 1998 Nr 155 poz. 

1014)27, gdzie wyznaczone są trzy progi ostroŜnościowe dla relacji długu 

publicznego do PKB – 50%, 55% oraz 60%. Ustawa o finansach publicznych 

określa działania sanacyjne, jakie muszą zostać podjęte w przypadku 

przekroczenia kolejnych progów: 

 

−    po przekroczeniu progu 50% PKB, Rada Ministrów zobowiązana jest 

uchwalić projekt ustawy budŜetowej, w którym relacja deficytu budŜetu 

państwa do dochodów budŜetu państwa nie moŜe być wyŜsza niŜ 

analogiczna relacja z roku bieŜącego (analogiczna relacja nie moŜe takŜe 

zostać przekroczona w budŜetach samorządowych), 

−    po przekroczeniu progu 55% PKB, Rada Ministrów zobowiązana jest 

uchwalić projekt ustawy budŜetowej z takim deficytem, aby relacja 

długu do PKB przewidywana na koniec roku budŜetowego, którego 

dotyczy projekt ustawy, była niŜsza niŜ właśnie ogłoszona, przy 

jednoczesnym nałoŜeniu dodatkowych ograniczeń na deficyty jednostek 

samorządu terytorialnego. Ponadto Rada Ministrów jest zobowiązana 

przedstawić Sejmowi program sanacyjny mający na celu obniŜenie 

relacji długu publicznego do PKB, 

−    po przekroczeniu progu 60% PKB, jednostki sektora finansów 

publicznych są pozbawiane prawa do udzielania poręczeń i gwarancji, 

Rada Ministrów w ciągu miesiąca od ogłoszenia relacji długu do PKB 

jest zobowiązana na przedstawienie programu sanacyjnego, który 

doprowadzi do obniŜenia relacji długu poniŜej 60% PKB, zaś projekty 

ustawy budŜetowej na kolejny rok budŜetowy oraz budŜety jednostek 

samorządu terytorialnego nie mogą zawierać deficytu. 

                                                                                                                                    

27 Oraz w tym samym artykule nowej ustawy o finansach publicznych (z 30 czerwca 2005 r.), która zastąpiła poprzednią. 
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Przewidziane przez ustawę o finansach publicznych dostosowania po 

przekroczeniu przez dług publiczny relacji 50% PKB są w praktyce dość łagodne 

– obniŜenie relacji deficytu budŜetowego do dochodów z roku na rok nie 

wymaga przeprowadzenia głębokich zmian w finansach publicznych. Natomiast 

po przekroczeniu przez dług publiczny relacji 55% PKB skala wymaganego 

dostosowania moŜe być bardzo duŜa – w sytuacji spowolnienia gospodarczego 

moŜe nawet wymagać przedstawienia projektu budŜetu państwa z nadwyŜką28. 

Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje takŜe Ministerstwo Finansów 

do corocznego opracowywania strategii zarządzania długiem publicznym, 

przedstawianej Sejmowi wraz z projektem ustawy budŜetowej. Strategia taka 

musi m.in. zawierać trzyletnią prognozę poziomu państwowego długu 

publicznego, która pozwala ocenić ryzyko przekroczenia przez dług publiczny 

kolejnych progów ostroŜnościowych. 

Tabela 2 prezentuje prognozy relacji długu publicznego do PKB zawarte w 

kolejnych strategiach zarządzania długiem publicznym, opracowywanych od 

1999 r., oraz relacje długu publicznego do PKB obwieszczane przez Ministra 

Finansów za poszczególne lata w maju kolejnego roku – do relacji z tych 

obwieszczeń mają zastosowanie przepisy ustawy mówiące o kolejnych progach 

ostroŜnościowych. 

Przedstawione dane wskazują, Ŝe strategie opracowywane w latach 2001-

2006 wskazywały na ryzyko przekroczenia pierwszego, zaś strategie z lat 2003-

2004 równieŜ drugiego z progów ostroŜnościowych ustawy o finansach 

publicznych. Ponadto, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, w latach 

2003-2004 nastąpiło faktyczne przekroczenie pierwszego progu 

ostroŜnościowego, powodując konieczność podjęcia dostosowań wymaganych 

zapisami ustawy. 

Szarymi wierszami oznaczono w tablicy te lata publikacji kolejnych strategii, 

w których luka popytowa (według szacunków OECD) była ujemna. Widać 

wyraźnie, Ŝe lata te niemal dokładnie pokrywają się z latami, w których prognozy 

wskazywały na ryzyko przekroczenia progów ostroŜnościowych. Najbardziej 

                                                                                                                                    

28 NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, Ŝe ze względu na reformę emerytalną, dług publiczny w Polsce przyrasta nie tylko z 

tytułu deficytu budŜetowego, ale równieŜ ze względu na konieczność finansowania ubytku składek ubezpieczeniowych w 

ZUS wynikającego z przekazywania ich do OFE, w związku z czym, o ile nie wystąpią inne czynniki równowaŜące ten efekt 

(np. bardzo duŜe przychody z prywatyzacji i/lub bardzo silna aprecjacja złotego), dług w ujęciu nominalnym rośnie nawet 

jeśli budŜet państwa jest zrównowaŜony. 
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niepokojące były prognozy zawarte w strategii na lata 2004-2006, a zatem 

opublikowanej jesienią 2003 r.; wskazywały one, Ŝe relacja długu do PKB 

bardzo zbliŜy się do limitu konstytucyjnego. ZagroŜenie to wymusiło próbę 

podjęcia działań uzdrawiających stan finansów publicznych – właśnie jesienią 

2003 r. powstała pierwsza wersja raportu „Racjonalizacja wydatków 

społecznych”, potocznie nazywanego „Planem Hausnera” (MGPiPS, 2003). 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe nastąpiło to w roku, w którym polska gospodarka nadal 

znajdowała się w fazie spowolnienia gospodarczego, stopa bezrobocia wynosiła 

19,6% (zaledwie 0,3 pkt. proc. mniej niŜ w rekordowym pod tym względem 

2002 r.), zaś luka popytowa była silnie ujemna (-2,9%). Wyraźnie świadczy to o 

procyklicznym charakterze oddziaływania limitów długu publicznego w Polsce, 

które wymuszały podjęcie działań ograniczających deficyt sektora finansów 

publicznych w momencie, kiedy gospodarka znajdowała się w fazie 

spowolnienia. 

    
Tabela 2. Prognozy relacji dług/PKB publikowane w Strategiach Tabela 2. Prognozy relacji dług/PKB publikowane w Strategiach Tabela 2. Prognozy relacji dług/PKB publikowane w Strategiach Tabela 2. Prognozy relacji dług/PKB publikowane w Strategiach 
zarządzania długiem publicznymzarządzania długiem publicznymzarządzania długiem publicznymzarządzania długiem publicznym    
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Dług publ. - realizacja 
(obwieszczenie MF) 

 
45.8 42.3 43.2 47.4 51.6 50.2 47.7 47.7 45.2  

Strat. 2000-2002 1999 +  42.6 41.1 40.4       

Strat. 2001-2003 2000 +   41.6 38.2 35.5      

Strat. 2002-2004 2001 -    49.0 50.3 51.2     

Strat. 2003-2005 2002 -     52.5 53.5 52.6    

Strat. 2004-2006 2003 -      54.8 59.3  59.5    

Strat. 2005-2007 2004 -       56.1  56.8  56.5   

Strat. 2006-2008 2005 -        54.6 54.8 53.9 

Strat. 2007-2009 2006 +         50.6 50.9 

Strat. 2008-2010 2007 +          47.4 
             
Legenda:    

50.0   50% > relacja długu do PKB < 55%  55.0  55% > relacja długu do PKB < 60% 

  

Źródła: Strategie zarządzania długiem publicznym i obwieszczenia relacji długu publicznego 

do PKB – Ministerstwo Finansów – wszystkie wielkości tak jak były publikowane, a zatem bez 

korekt z tytułu późniejszych rewizji PKB, ani zmiany definicji długu odnoszonego do limitów 

(wyłączenie kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji); luka popytowa – 

OECD 
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5. KRAJOWE REGUŁY FISKALNE JAKO SPOSÓB 
NA ZAPOBIEGANIE PROCYKLICZNOŚCI POLITYKI FISKALNEJ  

 

W Rozdziale 2 omówione zostały europejskie reguły fiskalne, jako 

ponadnarodowy mechanizm dyscyplinujący, którego celem jest uniknięcie 

zagroŜeń wynikających z niestabilnej polityki fiskalnej w unii walutowej. 

Inicjatywy mające na celu zapobieganie złej polityce fiskalnej były takŜe 

wielokrotnie podejmowane przez poszczególne kraje, przyjmując formę 

krajowych reguł i instytucji fiskalnych. W kontekście polityki fiskalnej w unii 

walutowej i szczególnego znaczenia jej funkcji stabilizującej, uzasadnione moŜe 

być rozwaŜenie zastosowania krajowych reguł wydatkowych jako dodatkowego 

narzędzia zapobiegającego niekorzystnym tendencjom w finansach publicznych. 

W ostatnim dwudziestoleciu widoczne jest zwiększenie zainteresowania 

regułami fiskalnymi jako mechanizmami ograniczającymi nierozwaŜną politykę 

fiskalną. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku moŜna ponadto 

zaobserwować przyjmowanie przez poszczególne kraje kompleksowych 

pakietów (ustanawiających takŜe ramy instytucjonalne), zmierzających do 

zapewnienia przejrzystości i stabilności finansów publicznych29 (Kopits, 2007). 

Dodatkowym impulsem do opracowania i wdroŜenia reguł fiskalnych była 

integracja gospodarcza i walutowa, przede wszystkim w obrębie krajów 

członkowskich Unii Europejskiej (Ayuso-i-Casals i in., 2006), wymagająca 

zapewnienia dyscypliny fiskalnej.  

Reguły fiskalne moŜna zdefiniować jako ograniczenia swobody prowadzenia 

działań w sferze fiskalnej, które przyjmują formę limitów ilościowych oraz 

odpowiednich ram proceduralnych, instytucjonalnych i kontrolnych w zakresie 

polityki fiskalnej. PoŜądanymi cechami reguł fiskalnych są m.in. prostota, 

przejrzystość, elastyczność, skuteczność w wymuszaniu działań 

dostosowawczych. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe niektóre z wymienionych wyŜej 

poŜądanych cech mogą być ze sobą wzajemnie sprzeczne – np. większą prostotę 

reguły moŜna osiągnąć przy zmniejszeniu elastyczności jej stosowania (Kopits i 

Symansky, 1998). WyróŜnić moŜna reguły proceduralne i numeryczne. Pierwsze 

z nich dotyczą m.in. procedur legislacyjnych, ustanowienia odpowiednich ram 

instytucjonalnych (w zakresie przejrzystości procesu budŜetowego, 

                                                                                                                                    

29 Są to tzw. prawa odpowiedzialności fiskalnej (fiscal responsibility laws). 
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mechanizmów kontrolnych i sankcyjnych), a takŜe jednolitych zasad 

rachunkowości oraz standardów sprawozdawczości w sektorze finansów 

publicznych. Reguły numeryczne polegają natomiast na ustaleniu pewnych 

progowych wartości fiskalnych (Kopits i Symansky, 1998). Najczęstszymi 

regułami tego rodzaju są obostrzenia dotyczące poziomu deficytu oraz długu 

publicznego (w ujęciu nominalnym lub rzadziej skorygowanym cyklicznie). 

Stosowane są takŜe reguły wydatkowe, ujęte często m.in. w ramy limitów 

wieloletnich (medium term budgetary frameworks).  

Jak wspomniano przy okazji omawiania europejskich reguł fiskalnych, zaletą 

reguł ograniczających deficyt finansów publicznych jest ich prostota, natomiast 

powaŜną wadą oddziaływanie procykliczne. Sztywny limit deficytu, w ujęciu 

nominalnym lub w relacji do PKB, nie tworzy zachęty do prowadzenia 

zdyscyplinowanej polityki w fazie oŜywienia gospodarczego, natomiast 

wymusza podjęcie dostosowań fiskalnych w fazie spowolnienia. Podobnie 

oddziałują limity długu publicznego. Aby wyeliminować problem 

procykliczności, podejmowane są próby stosowania reguł opartych na miarach 

deficytu strukturalnego. Przykładem jest Chile, gdzie w 2000 r. wprowadzono 

regułę utrzymywania strukturalnej nadwyŜki 1% PKB (Fiess, 2004). Jednak ze 

względu na niepewność związaną z oceną sytuacji cyklicznej gospodarki, która 

prowadzi do częstych i znacznych rewizji szacunków salda strukturalnego 

finansów publicznych, tego rodzaju rozwiązanie znacznie komplikuje 

egzekwowanie reguły fiskalnej i zmniejsza jej przejrzystość. PowyŜszych wad 

pozbawiona jest reguła wydatkowa, która w przejrzysty sposób zapobiega 

procyklicznemu rozluźnianiu polityki fiskalnej w fazie oŜywienia gospodarczego 

(Andersen i Minarik, 2006; European Commission, 2006). Ponadto ten typ 

reguły fiskalnej w większości przypadków nie jest osadzony w perspektywie 

jednego roku budŜetowego, lecz wieloletniej, zbieŜnej z długością kadencji 

parlamentu, co zwiększa odpowiedzialność władz za przyjęte limity. 

Przyjęcie reguł fiskalnych powinno prowadzić do ograniczenia działań 

dyskrecjonalnych i stabilizacji oczekiwań kształtu prowadzonej polityki 

fiskalnej. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe reguły fiskalne nie są warunkiem 

koniecznym do prowadzenia stabilnej polityki fiskalnej (moŜe wystarczyć 

jedynie wola polityczna; Kopits, 2001). Celem przyjęcia reguł nie zawsze jest 

wykorzystanie ich jako narzędzia powodującego poprawę sytuacji finansów 

publicznych, ale zasygnalizowanie zobowiązania do prowadzenia 
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odpowiedzialnej polityki fiskalnej i zwiększenie korzyści politycznych z tego 

płynących jej w sposób rozsądny (Debrun i Kumar, 2007; Debrun, 2007). Tym 

samym poprawa sytuacji nie jest wynikiem przyjęcia reguł fiskalnych, a 

podjętych wcześniej wysiłków konsolidujących finanse publiczne – 

wprowadzenie reguł słuŜy jedynie do ich zasygnalizowania i utrwalenia. 

Reguły fiskalne stały się dość powszechnie stosowanym instrumentem 

limitowania zakresu nieodpowiedzialnego prowadzenia polityki fiskalnej. Nie 

jest to jednak rozwiązanie pozbawione słabych stron (Kopits i Symansky, 1998). 

W celu wspierania skuteczności reguł istotne jest ustanowienie odpowiednich 

ram instytucjonalnych, a przede wszystkim zapewnienie przejrzystości finansów 

publicznych. Badania wskazują, Ŝe kraje o większej przejrzystości finansów 

publicznych charakteryzują się większą dyscypliną fiskalną i w wielu 

przypadkach odznaczają się takŜe szybkim wzrostem gospodarczym (Craig i 

Kopits, 1998).  

Z literatury wynika, iŜ kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność 

danej reguły fiskalnej jest występowanie wśród elektoratu woli politycznej lub/i 

świadomości konieczności zacieśnienia fiskalnego (Balassone i Franco, 2001). 

Jej brak moŜe prowadzić do odsuwania, zawieszania bądź wprowadzania jedynie 

części aktów prawnych regulujących zakres prowadzenia polityki fiskalnej.  

Badania nad skutecznością reguł fiskalnych w zakresie efektywności w 

zwalczaniu nadmiernych deficytów lub/i długu publicznego wskazują, iŜ reguły 

ograniczają powyŜsze zachowania (Alt i Lowry, 1994; Bohn i Inman, 1996; von 

Hagen, 2005b). NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe nie jest łatwo wykazać 

bezpośredni związek reguł fiskalnych z poprawą sytuacji finansów publicznych, 

m.in. ze względu na wielość czynników wpływających na kształt polityki 

fiskalnej i wiąŜącą się z tym trudność wskazania, w której części są one związane 

z przyjęciem reguły fiskalnej (Hemming i Kell, 2001). Ponadto, jak wskazują 

Debrun (2007) oraz Debrun i Kumar (2007), reguły nie powodują zacieśnienia, 

tylko  sygnalizują jego konieczność. 

Kilkakrotnie podjęto teŜ próbę empirycznej oceny wpływu reguł fiskalnych na 

cykliczność polityki fiskalnej. NajwaŜniejsze spośród tych badań zostały 

omówione poniŜej. 

Fatas i Mihov (2004) na podstawie analizy z wykorzystaniem modelu 

panelowego dla 48 amerykańskich stanów w latach 1963-2000, stwierdzają, Ŝe 
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reguły fiskalne mają istotny wpływ na elastyczność wydatków sektora finansów 

publicznych w stosunku do cyklu. Według autorów, taka zaleŜność ma zarówno 

pozytywne i negatywne efekty. Z jednej strony, polityka fiskalna staje się 

bardziej procykliczna w stanach, w których obowiązują „surowe” reguły 

fiskalne. Ale z drugiej strony, narzucone wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia, 

stanowią skuteczny limit dla działań dyskrecjonalnych i w ten sposób łagodzą 

przebieg cyklu koniunkturalnego. Wyniki badania wskazują, Ŝe ten drugi efekt 

reguł fiskalnych jest silniejszy, co prowadzi autorów do wniosku o istotnej roli 

reguł fiskalnych w ograniczaniu wahań cyklicznych. 

Do podobnego wniosku dochodzi Manasse (2006) na podstawie wyników 

swojego badania, przeprowadzonego dla 49 krajów rozwiniętych i rozwijających 

się dla okresu 1970-2004. Manasse buduje panel oparty na fiskalnej funkcji 

reakcji. Bazując m.in. na artykule Kopitsa i Symansky’ego (1998) wyodrębnia 

kraje i lata, w których obowiązywały reguły fiskalne. Wyniki estymacji modelu 

panelowego z dodatkowymi zmiennymi zero-jedynkowymi reprezentującymi 

obecność reguł fiskalnych doprowadzają Manasse do wniosków o 

antycyklicznym oddziaływaniu reguł na politykę fiskalną. Ponadto, zdaniem 

autora, numeryczne ograniczenia narzucone na instytucje odpowiedzialne za 

politykę fiskalną, przyczyniają się równieŜ przeciętnie do spadku deficytu. Są 

zatem instrumentami stabilizującymi politykę fiskalną zarówno w krótkim jak i 

długim okresie. 

Ayuso-i-Casals i in. (2006), by zbadać wpływ reguł na politykę fiskalną w 25 

krajach UE w okresie 1990-2005, konstruują zmienne w czasie i porównywalne 

pomiędzy poszczególnymi krajami indeksy odzwierciedlające siłę i zakres 

działania poszczególnych typów reguł (nakładanych na wydatki, dochody, 

deficyt i dług). Tworzą je na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przez 

Komisję Europejską w 2006 r. (European Commission, 2006). Poszczególne 

szeregi Indeksów Reguł Fiskalnych umieszczają jako dodatkową zmienną w 

panelowych modelach opartych na fiskalnej funkcji reakcji. Okazuje się, Ŝe 

podczas gdy reguły kształtujące deficyt i dług mają wyraźny pozytywny wpływ 

na saldo, wpływ reguł wydatkowych na poziom wydatków okazał się nieistotny 

statystycznie. W dalszej części badania Ayuso-i-Casals i in. wykorzystują 

kolejny indeks: Indeks Cykliczności Reguł Fiskalnych, który zawiera informację 

o prawdopodobnym wpływie wszystkich obowiązujących w danym państwie, w 

danym roku reguł fiskalnych na cykliczność polityki fiskalnej. Szczegółowa i 
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rozbudowana analiza z wykorzystaniem tego wskaźnika doprowadza autorów 

m.in. do wniosku o antycyklicznym wpływie reguł fiskalnych w krajach, w 

których reguły są konstruowane tak, by nie zakłócać stabilizującej funkcji 

polityki fiskalnej. 

Z kolei Turrini (2008) koncentruje się na analizie wpływu reguł wydatkowych na 

politykę fiskalną. Celem jego badania jest sprawdzenie, czy reguły wydatkowe 

rzeczywiście skutecznie ograniczają ekspansję wydatków w okresach szybkiego 

wzrostu gospodarczego i czy zatem prawdziwa jest teza o ich antycyklicznym 

wpływie na politykę fiskalną. Na podstawie danych z wyŜej wymienionej ankiety 

przeprowadzonej przez Komisję Europejską, dzieli państwa unijne, na te, w 

których w latach 1990-2005, obowiązywały silne i słabe reguły wydatkowe i 

analizuje oddzielnie te dwie grupy państw. Analiza ta potwierdza tezę o istotnej 

roli silnych reguł wydatkowych w ograniczaniu procykliczności polityki fiskalnej 

w okresach dobrej koniunktury. 

W celu zweryfikowania tezy o moŜliwym antycyklicznym oddziaływaniu reguł 

fiskalnych, przeprowadzamy własne badanie, obejmujące reguły wydatkowe 

występujące w krajach OECD. Wykorzystywany w naszej analizie model 

panelowy równieŜ oparty jest na fiskalnej funkcji reakcji. Podobnie, jak czyni to 

w swojej pracy Turinni (2008), a wcześniej równieŜ m.in. Gali i Perotti (2003), 

jako zmienną objaśnianą wybieramy skorygowane cyklicznie wydatki pierwotne 

sektora finansów publicznych. Umieszczamy teŜ w modelu dodatkowe zmienne 

zero-jedynkowe odzwierciedlające okres przygotowania do UGW (lata 1994-

1998) oraz okres obowiązywania PSW (1998-2007), a takŜe zmienną 

reprezentującą wybory parlamentarne (zgodnie z wynikami wielu badań zmienna 

ta okazała się czynnikiem w znaczącym stopniu determinującym poziom 

wydatków i salda sektora finansów publicznych, por. Golinelli i Momigliano, 

2008). Model budujemy dla 24 państw30 na podstawie danych OECD (Economic 

Outlook nr 82). Dane dotyczące reguł wydatkowych obowiązujących w 

analizowanych krajach pochodzą z bazy OECD Budget Practices and Procedures 

Database (por. Załącznik 4). Informacje z tej bazy wykorzystujemy do 

utworzenia kluczowej w tym badaniu zmiennej zero-jedynkowej (nazwanej przez 

nas R), która dla danego kraju przyjmuje wartość 1 w latach obowiązywania 

                                                                                                                                    

30 Wybierając kraje do analizy kierowaliśmy się dostępnością odpowiednio długich szeregów w bazie OECD. Wśród 

analizowanych krajów znalazły się zatem: państwa UE-14 (bez Luksemburga), inne rozwinięte kraje europejskie, które nie 

są członkami Unii: Szwajcaria, Norwegia, Islandia, państwa pozaeuropejskie, dla których odpowiednio długie szeregi są 

dostępne w bazie OECD (Australia,, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, USA), Polska oraz Czechy (jedyny kraj OECD po 

transformacji z regułą wydatkową). 
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reguły wydatkowej. Dane o wyborach parlamentarnych pochodzą z baz 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) oraz 

www.electionguide.org. 

TabelaTabelaTabelaTabela    3333.... Wpływ reguł wydatkowych na cykliczność wydatków  Wpływ reguł wydatkowych na cykliczność wydatków  Wpływ reguł wydatkowych na cykliczność wydatków  Wpływ reguł wydatkowych na cykliczność wydatków 
publicznych publicznych publicznych publicznych     
    

zmienna objaśniana: reguła brak reguły
cyklicznie skorygowane wydatki pierwotne cała próba wydatkowa wydatkowej

LSDV LSDV LSDV GMM LSDV LSDV
zmienne objaśniające (1) (2) (3) (4) (5) (6)
stała 5.49*** 5.59*** 5.46*** 10.92*** 7.33***

(6.60) (5.84) (5.04) (3.78) (6.42)

opóźniona zmienna objaśniana 0.88*** 0.88*** 0.88*** 0.83*** 0.78*** 0.84***
(43.40) (40.05) (35.88) (25.91) (11.91) (31.47)

opóŜniony dług publiczny -0.005 -0.01 -0.01 -0.004 -0.02** -0.01*
(-1.35) (-0.96) (-1.35) (-1.37) (-2.51) (-1.73)

opóźniona luka popytowa 0.05** -0.03 0.08***
(2.45) (0.63) (2.98)

opóźniona luka popytowa*R 0.03 0.02 -0.04
(0.96) (0.83) (-0.49)

opóźniona luka popytowa*(1-R ) 0.06*** 0.06*** 0.05***
(2.75) (2.80) (3.19)

wybory parlamentarne 0.25** 0.25** 0.24** 0.15 0.40** 0.19
(2.43) (2.47) (2.44) (1.21) (2.39) (1.56)

przygotowanie do UGW -0.49*** -0.49* -0.37* -0.52** -0.24 -0.23
(-2.69) (-1.87) (-1.77) (-2.26) (-0.74) (-1.19)

PSW -0.27 -0.26
(-1.53) (-1.25)

liczba obserwacji: 523 523 523 511 116 407
liczba krajów 24 24 24 24 13 24
lata 1980-2007 1980-2007 1980-2007 1980-2007 1991-2007 1980-2007

R2 98.2 98.2 98.2 99.0 98.1
Test Sargana (p-value) - - - 0.24 - -  

 

Metody estymacji: GMM (Arellano i Bond, 1991) instrumentami są opóźnienia zmiennej 

objaśnianej t-2, t-3; LSDV (panelowa metoda najmniejszych kwadratów ze zmiennymi 

sztucznymi), oszacowane współczynniki przy zmiennych zero-jedynkowych, 

reprezentujących poszczególne kraje nie zostały przedstawione w tabeli; w nawiasach 

przedstawione są wartości statystyki t-Studenta; *,** oraz *** oznaczają odpowiednio 

istotność na poziomie 10, 5 i 1%; Test Sargana dla GMM – testuje hipotezę zerową o 

poprawności macierzy instrumentów. 

Źródło wykorzystanych szeregów fiskalnych: OECD Economic Outlook nr 82 (Grudzień 

2007); szereg cyklicznie skorygowanych wydatków pierwotnych utworzony na podstawie 

szeregów wydatków ogółem, kosztów obsługi długu oraz cyklicznego komponentu 

wydatków bieŜących; cyklicznie skorygowane pierwotne wydatki oraz dług publiczny w 

ujęciu w relacji do PKB potencjalnego; zmienne zero-jedynkowe: R – przyjmuje wartość 1 w 

latach, w których działają reguły fiskalne w danych państwie; wybory parlamentarne – 

przyjmuje wartość 1 w roku wyborów; EMU – przyjmuje wartość 1 dla krajów EU-15 w latach 

1994-1998, PSW przyjmuje wartość 1 dla krajów strefy euro w latach 1998-2007. 

 

 

Pierwszy etap badania polega na oszacowaniu ogólnego wariantu modelu 

panelowego (w tabeli 3 kolumna nr 1). Okazuje się, Ŝe oszacowany 

współczynnik reprezentujący zaleŜność pomiędzy luką popytową a cyklicznie 
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skorygowanymi wydatkami pierwotnymi jest dodatni i istotny statystycznie, co 

potwierdza tezę o procykliczności wydatków w badanym okresie 1980-2007. W 

drugiej kolumnie tabeli nr 3 zostały przedstawione wyniki estymacji drugiego 

wariantu modelu, w którym opóźniona luka popytowa jest zastąpiona dwoma 

zmiennymi: pierwszą, utworzoną jako iloczyn opóźnionej luki popytowej i 

zmiennej R oraz drugą: iloczynem opóźnionej luki popytowej i zmiennej zero-

jedynkowej przyjmującej wartość 1 w okresach przeciwnych do zmiennej R. 

Dzięki takiej nowej specyfikacji, moŜliwe staje się określenie znaczenia reguł 

wydatkowych dla relacji pomiędzy luką popytową a cyklicznie skorygowanymi 

wydatkami pierwotnymi. Wyniki estymacji (kolumna 2) potwierdzają tezę o 

istotnej roli reguł wydatkowych w zmniejszaniu procykliczności wydatków 

sektora finansów publicznych. Oszacowany współczynnik przy opóźnionej luce 

popytowej w latach bez reguł jest dodatni, wyŜszy i statystycznie istotny, co 

świadczy o procyklicznej reakcji polityki kształtującej wydatki na cykl. 

Współczynnik przy luce popytowej odnotowanej w latach obowiązywania reguł 

jest niŜszy i nieistotny statystycznie, co świadczyłoby o acykliczności 

dyskrecjonalnej polityki wydatkowej (tj. braku wpływu cyklu na tę politykę).  

Wszystkie pozostałe zmienne przyjmują znaki zgodne z intuicją, ale w 

pierwszym i drugim wariancie modelu (kolumny 1 i 2) dodatkowa zmienna 

reprezentująca działanie PSW jest nieistotna statystycznie, w związku z tym w 

dalszych specyfikacjach została pominięta. Wyniki estymacji modelu bez tej 

zmiennej (kolumna 3 i 4) potwierdzają przedstawione wyŜej wnioski.  

W 5 i 6 kolumnie tabeli 3 przedstawione zostały wyniki estymacji modeli dla 

dwóch oddzielnych podzbiorów obserwacji – dla krajów z regułami 

wyodrębnione zostały lata, w których te reguły obowiązywały i na tych danych 

oszacowano pierwszy model, drugi zaś estymowano na wszystkich pozostałych 

obserwacjach. Te wyniki takŜe potwierdzają tezę o zmniejszającym 

procykliczność wydatków wpływie reguł wydatkowych31. 

 

                                                                                                                                    

31 W celu sprawdzenia, czy zmiana okresu estymacji (1990-2007 a 1980-2007) oraz analizowana grupa państw mają 

wpływ na wyniki badania przeprowadzone zostały dodatkowe estymacje, które takŜe potwierdziły tezę o istotnej roli reguł 

w ograniczaniu procykliczności wydatków (załącznik nr 5).  
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TabelTabelTabelTabela 4a 4a 4a 4.... Badanie wpływu reguł wydatkowych na cykliczność  Badanie wpływu reguł wydatkowych na cykliczność  Badanie wpływu reguł wydatkowych na cykliczność  Badanie wpływu reguł wydatkowych na cykliczność 
wybranych kategorii wydatków oraz strukturalnego salda wybranych kategorii wydatków oraz strukturalnego salda wybranych kategorii wydatków oraz strukturalnego salda wybranych kategorii wydatków oraz strukturalnego salda 
pierwotnegopierwotnegopierwotnegopierwotnego    
    

zmienna objaśniana: nakłady brutto na środki trwałe spoŜycie rządowe pierwotne saldo strukturalne

reguły brak reguł reguły brak reguł reguły brak reguł 
wydatkowe wydatkowych wydatkowe wydatkowych wydatkowe wydatkowych

zmienne objaśniające (1) (2) (3) (4) (5) (6)
stała 2.03*** 1.02*** 4.90*** 1.34*** -2.51*** -1.06***

(6.00) (6.98) (3.85) (3.13) (-3.13) (-2.93)

opóźniona zmienna objaśniana 0.46*** 0.77*** 0.80*** 0.94*** 0.74*** 0.82***
(6.04) (29.76) (14.92) (44.09) (10.01) (30.88)

opóźniony dług publiczny -0.01*** -0.005*** -0.01** -0.0005 0.04*** 0.02***
(-2.75) (-3.63) (-2.16) (-0.28) (3.56) (2.86)

opóźniona luka popytowa 0.00 0.02*** 0.03* 0.04*** -0.09 -0.07**
(-0.05) (2.65) (1.74) (3.81) (-1.62) (-2.37)

liczba obserwacji: 116 406 116 407 116 405
liczba krajów 13 24 13 24 13 24
lata 1991-2007 1980-2007 1991-2007 1980-2007 1991-2007 1980-2007

R2 95.1 96.2 99.2 98.8 83.6 85.9

 

Metody estymacji: LSDV (panelowa metoda najmniejszych kwadratów z FE), oszacowane 

współczynniki przy zmiennych zero-jedynkowych, reprezentujących poszczególne kraje nie 

zostały przedstawione w tabeli; w nawiasach przedstawione są wartości statystyki t-

Studenta; *,** oraz *** oznaczają odpowiednio istotność na poziomie 10, 5 i 1%;  

Źródło wykorzystanych szeregów fiskalnych: OECD Economic Outlook nr 82 (Grudzień 

2007); nakłady brutto na środki trwałe dla Polski i Czech z AMECO; wszystkie zmienne 

fiskalne w ujęciu w relacji do PKB potencjalnego; 

 

 

W tabeli 4 przedstawione zostały dodatkowe oszacowania modeli panelowych, 

za pomocą których badany jest wpływ reguł wydatkowych na reakcję na cykl 

wybranych kategorii wydatkowych oraz pierwotnego deficytu strukturalnego. 

Wyniki tych badań równieŜ potwierdzają wcześniejsze wnioski. Wprawdzie 

korzystne oddziaływanie reguł nie znalazło potwierdzenia dla wydatków na 

spoŜycie publiczne, ale efekt zapobiegania procykliczności wystąpił w 

przypadku wydatków inwestycyjnych, które w sytuacji konieczności podjęcia 

dostosowań fiskalnych, często bywają ograniczane w pierwszej kolejności. 

Zastosowanie reguły wydatkowej moŜe zapobiegać tym negatywnym 

tendencjom. Wniosek ten moŜe być istotny dla sytuacji Polski, w warunkach 

potrzeby zapewnienia odpowiedniego współfinansowania inwestycji 

finansowanych ze środków UE, równieŜ w warunkach spowolnienia 

gospodarczego. Wniosek ten ma równieŜ odniesienie do prezentowanych w 

rozdziale drugim argumentów dotyczących niekorzystnego wpływu europejskich 

reguł fiskalnych na realizację przez nowe kraje członkowskie poŜądanych 

inwestycji w infrastrukturę publiczną.  
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 Jak wspominaliśmy w pierwszej części opracowania, polityka fiskalna w danym 

kraju determinowana jest w znaczącym stopniu przez czynniki polityczne i 

instytucjonalne. Przebieg procesu tworzenia i wdraŜania w Ŝycie wszelkich 

aktów prawnych dotyczących spraw fiskalnych w danym państwie (zwłaszcza 

ustawy budŜetowej) ma istotne znaczenie dla sytuacji finansów publicznych w 

tym kraju (por. Hallerberg M. i in., 2004). Ostateczny kształt i efekty tworzonych 

regulacji zaleŜą bowiem w ogromnym stopniu od liczby i rodzaju instytucji, 

które brały udział w procesie legislacyjnym. Pojawia się zatem pytanie, czy 

model kształtowania polityki fiskalnej ma wpływ na efektywność reguł 

fiskalnych w zmniejszaniu procykliczności polityki fiskalnej.  

Hallerberg i von Hagen (1999) wyróŜniają dwa modele kształtowania polityki 

fiskalnej: kontraktowy i delegacyjny. W modelu delegacyjnym, typowym dla 

krajów o dwupartyjnym systemie politycznym, kompetencje decyzyjne 

przekazywane są jednej instytucji, na ogół ministrowi finansów, który jest mniej 

podatny na wpływ poszczególnych grup interesu niŜ ministrowie w pozostałych 

resortach. Minister finansów ma wówczas najsilniejszą władzę i kontrolę przez 

cały proces tworzenia budŜetu państwa (czy innej waŜnej dla finansów 

publicznych regulacji). W modelu kontraktowym, typowym dla krajów o 

systemach wielopartyjnych i rządach koalicyjnych, pierwszy etap tworzenia 

budŜetu polega na negocjacjach między partiami koalicyjnymi i ustaleniu 

wspólnych najwaŜniejszych załoŜeń, celów i ram tworzonej ustawy. Zadaniem 

ministra finansów jest jedynie monitorowanie i prowadzenie całego procesu 

tworzenia budŜetu. W tym modelu bardzo silną pozycję ma cały parlament, który 

monitoruje i zatwierdza proces tworzenia budŜetu państwa.  

Hallerberg i von Hagen (2006) klasyfikują Polskę jako kraj kontraktowy. 

Kierując się definicją Hallerberga i von Hagena (1999), wybraliśmy jeszcze 11 

innych krajów OECD, w których w ostatnim dwudziestoleciu funkcjonował 

model kontraktowy32. Aby zbadać efektywność reguł wydatkowych w krajach z 

kontraktowym modelem kształtowania polityki fiskalnej, przeprowadzamy 

analogiczne badanie oparte na fiskalnej funkcji reakcji dla powyŜszych dwunastu 

państw. Tabela 5 zawiera wyniki estymacji poszczególnych wariantów modelu. 

Tak jak poprzednio, dołączamy trzy dodatkowe zmienne zero-jedynkowe, jednak 

tym razem wszystkie okazały się nieistotne statystycznie (kolumna 1 i 2).  

                                                                                                                                    

32 Są to: Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Holandia, Islandia, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy w 

latach 1985-1996.  
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Parametr oszacowany przy opóźnionej luce popytowej w pierwszym wariancie 

modelu (kolumna nr 1) jest nieistotny, co świadczyłoby o braku wpływu zmian 

koniunktury na zmiany dyskrecjonalne cyklicznie skorygowanych wydatków 

pierwotnych. Nieistotne są teŜ współczynniki szacowane metodą najmniejszych 

kwadratów ze sztucznymi zmiennymi (LSDV), przy opóźnionej luce popytowej 

w latach z regułami i bez (kolumna 2 i 3). Istotnie statystyczny i dodatni okazał 

się natomiast parametr przy opóźnionej luce popytowej w latach bez reguł 

fiskalnych, w modelu oszacowanym metodą GMM.  

    
Tabela 5Tabela 5Tabela 5Tabela 5.... Wpływ reguł wydatkowych na cykliczność wydatków  Wpływ reguł wydatkowych na cykliczność wydatków  Wpływ reguł wydatkowych na cykliczność wydatków  Wpływ reguł wydatkowych na cykliczność wydatków 
sektora finansów publicznych w krajasektora finansów publicznych w krajasektora finansów publicznych w krajasektora finansów publicznych w krajach, w których obowiązuje ch, w których obowiązuje ch, w których obowiązuje ch, w których obowiązuje 
kontraktowy model kształtowania polityki fiskalnejkontraktowy model kształtowania polityki fiskalnejkontraktowy model kształtowania polityki fiskalnejkontraktowy model kształtowania polityki fiskalnej    
    

zmienna objaśniana: reguła brak reguły
cyklicznie skorygowane wydatki pierwotne cała próba wydatkowa wydatkowej

LSDV LSDV LSDV GMM LSDV LSDV
zmienne objaśniające (1) (2) (3) (4) (5) (6)
stała 6.45*** 6.53*** 6.54*** 14.14*** 10.60***

(4.62) (4.66) (4.80) (3.00) (5.03)

opóźniona zmienna objaśniana 0.88*** 0.88*** 0.88*** 0.64*** 0.73*** 0.80***
(29.80) (29.65) (30.57) (22.47) (7.20) (18.66)

opóźniony dług publiczny -0.01* -0.01** -0.02*** -0.02 -0.03** -0.02***
(-1.96) (-1.99) (-2.71) (-1.17) (-2.60) (-2.82)

opóźniona luka popytowa 0.04 -0.02 0.07*
(1.24) (-0.31) (1.77)

opóźniona luka popytowa*R 0.01 0.03 0.01
(0.21) (0.49) (0.06)

opóźniona luka popytowa*(1-R ) 0.06 0.06 0.07***
(1.40) (1.55) (4.37)

wybory parlamentarne 0.12 0.12
(0.70) (0.71)

przygotowanie do UGW -0.31 -0.34
(-0.98) (-1.07)

PSW -0.19 -0.17
(-0.61) (-0.54)

liczba obserwacji: 253 253 253 246 65 189
liczba krajów 12 12 12 12 7 12
lata 1980-2007 1980-2007 1980-2007 1980-2007 1991-2007 1980-2007

R2 97.3 97.3 97.3 98.0 97.4
Test Sargana (p-value) - - - 0.57 - -  

 

Wszystkie uwagi identyczne, jak w tabeli 3. 

 

Istotną róŜnicę w reakcji wydatków na cykl, przy obowiązywaniu reguł 

wydatkowych i ich braku, widać teŜ na podstawie estymacji oddzielnych modeli 

dla dwóch podgrup obserwacji, utworzonych tak jak w poprzednim badaniu. 

Parametr przy opóźnionej luce popytowej jest dodatni i istotny statystycznie dla 

krajów i lat bez reguł wydatkowych (kolumna 6), co świadczy o procykliczności 

polityki wydatkowej. Ten sam parametr dla podpróby, w której reguły fiskalne 

obowiązywały okazał się nieistotny i ujemny. MoŜna zatem wnioskować, Ŝe 

polityka wydatkowa w krajach kontraktowych w latach, w których 
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obowiązywały reguły wydatkowe była w badanym okresie mniej procykliczna 

niŜ w pozostałych. Wyniki róŜnych wariantów naszych badań dają podstawę do 

przyjęcia tezy o istotnej roli reguł wydatkowych w ograniczaniu wahań 

cyklicznych.  

Wyniki naszych badań wskazują zatem, Ŝe obok obniŜenia deficytu 

strukturalnego do poziomu zabezpieczającego swobodne działanie 

automatycznych stabilizatorów, dodatkowym narzędziem, jakie Polska mogłaby 

wykorzystać do zapobieŜenia procykliczności polityki fiskalnej po przystąpieniu 

do strefy euro, jest przyjęcie reguły wydatkowej. Jak dotąd jedyną próbę 

wprowadzenia reguły nakładającej ograniczenia na wydatki publiczne w Polsce 

stanowiła tzw. „reguła Belki”, zgodnie z którą wydatki budŜetu państwa miały 

rosnąć w tempie nie wyŜszym niŜ inflacja plus 1 punkt procentowy. Regułę tę 

przyjęto w momencie opracowywania projektu budŜetu państwa na rok 2002, 

jednak juŜ przy pracach nad budŜetem na rok 2003, po dymisji ministra finansów 

Marka Belki, reguła została porzucona i realna dynamika wydatków budŜetu 

została załoŜona na poziomie 2,2%. W krajach, w których reguły wydatkowe 

działają z powodzeniem przez szereg lat, zwykle są one oparte na regulacjach 

prawnych lub teŜ porozumieniach politycznych, którym nadawana jest wysoka 

ranga. Tego rodzaju mechanizmy pozwalają zapewnić przestrzeganie reguł 

pomimo presji politycznej na wzrost wydatków.  

Jak wspomniano wcześniej, polski system polityczny, w którym rządy mają 

charakter koalicyjny lub mniejszościowy, jest typowy dla krajów o 

kontraktowym modelu prowadzenia polityki fiskalnej. Przy takich 

uwarunkowaniach, skuteczna moŜe okazać się reguła polegająca na przyjęciu 

przez koalicję rządową, na początku jej kadencji, wieloletniego limitu wydatków 

publicznych, który będzie odgrywał wiodącą rolę w pracach nad 

przygotowaniem budŜetów na kolejne lata. Taki model jest z powodzeniem 

stosowany m.in. w Holandii i Szwecji. Hallerberg i von Hagen, autorzy o 

uznanym dorobku badawczym w dziedzinie reguł i instytucji fiskalnych, zbadali 

uwarunkowania polityki fiskalnej w Polsce oraz jej ramy prawne (Hallerberg i 

von Hagen, 2006) i przedstawili propozycje reform w tym zakresie, wskazując 

właśnie na przykład Szwecji jako wzór do naśladowania. Autorzy ci postulują 

przyjęcie w Polsce Paktu dla Stabilności Fiskalnej, będącego trzyletnią umową 

polityczną, wyznaczającą ramy wydatków publicznych i mającą moc prawną. 

Zgodnie z ich propozycją, punktem wyjścia corocznej procedury przygotowania 



IIII    POLITYKA FISKALNA W POLITYKA FISKALNA W POLITYKA FISKALNA W POLITYKA FISKALNA W KRAJU NALEśĄCYM DO SKRAJU NALEśĄCYM DO SKRAJU NALEśĄCYM DO SKRAJU NALEśĄCYM DO STREFY EUROTREFY EUROTREFY EUROTREFY EURO    ––––    WNIOSKIWNIOSKIWNIOSKIWNIOSKI DLA POLSKI DLA POLSKI DLA POLSKI DLA POLSKI    

 51515151

budŜetu byłoby wyznaczenie limitów wydatków dla dysponentów budŜetowych, 

zgodnych z wieloletnimi celami zapisanymi w Pakcie. 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Opracowanie stanowi próbę wyciągnięcia wniosków z teorii oraz 

dotychczasowej praktyki dla polityki fiskalnej Polski po przystąpieniu do strefy 

euro. Uczestnictwo we wspólnym obszarze walutowym niesie ze sobą dwa 

istotne uwarunkowania dla polskiej polityki fiskalnej. Z jednej strony są to 

europejskie reguły fiskalne (Pakt Stabilności i Wzrostu), którym Polska juŜ 

podlega. Reguły te stanowią próbę zapobieŜenia ryzykom dla wspólnej polityki 

pienięŜnej, jakie mogłyby wynikać z nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej 

prowadzonej przez jeden z krajów członkowskich UGW. Z drugiej strony, jest to 

wzrost znaczenia funkcji stabilizacyjnej polityki fiskalnej, w sytuacji, kiedy 

polityka pienięŜna nie będzie juŜ reagowała na ewentualne szoki asymetryczne 

dotykające polską gospodarkę. Ze względu na powaŜne wady dyskrecjonalnych 

działań fiskalnych jako narzędzia stabilizującego, szczególnego znaczenia 

nabiera w tym kontekście umoŜliwienie swobodnego działania automatycznych 

stabilizatorów koniunktury. W przeszłości w krajach europejskich działanie takie 

było zakłócane przez procykliczne oddziaływanie dyskrecjonalnej polityki 

fiskalnej, w duŜej mierze wynikające z czynników o charakterze politycznym, ale 

takŜe z podejmowania nieskutecznych prób dyskrecjonalnych działań 

stabilizujących. 

Po wprowadzeniu europejskich reguł fiskalnych nastąpiła znacząca poprawa 

sytuacji finansów publicznych krajów UGW, choć jak wskazują niektórzy 

autorzy, nie dotyczyło to wszystkich krajów członkowskich. Ponadto, jak 

pokazujemy, w tym samym czasie podobna poprawa miała miejsce równieŜ w 

innych krajach rozwiniętych, a zatem trudno ją jednoznacznie uznać za efekt 

wprowadzenia PSW.  

Wprowadzeniu fiskalnych kryteriów Traktatu z Maastricht towarzyszyły obawy 

wielu ekonomistów, Ŝe sztywne ograniczenie deficytu sektora finansów 

publicznych do 3% PKB moŜe prowadzić do procyklicznego oddziaływania 

polityki fiskalnej. Stąd teŜ w ostatnich latach w literaturze poświęcono wiele 

miejsca na badania cykliczności polityki fiskalnej przed i po wprowadzeniu 
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europejskich reguł. Badania te raczej nie potwierdziły podnoszonych obaw i 

krytyk – wiele z nich wskazuje, Ŝe od momentu utworzenia UGW kraje do niej 

naleŜące nie prowadzą procyklicznej polityki fiskalnej, podczas gdy w 

przeszłości miało to miejsce. 

MoŜe to wynikać z faktu, Ŝe wierne przestrzeganie zasad Paktu Stabilności i 

Wzrostu wcale nie oznacza zachęty do prowadzenia polityki procyklicznej. 

Zaleca się w nim bowiem osiągnięcie salda strukturalnego finansów publicznych 

zapewniającego niezbędny margines bezpieczeństwa, pozwalający na swobodne 

antycykliczne działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury, bez 

przekroczenia przez deficyt wartości referencyjnej.  

W naszym badaniu zbadaliśmy empirycznie, czy realizacja powyŜszego 

zalecenia rzeczywiście pozwala na uniknięcie procyklicznego oddziaływania 

dyskrecjonalnej polityki fiskalnej. W tym celu przeanalizowaliśmy cykliczność 

polityki fiskalnej w krajach naleŜących do UGW, z wyróŜnieniem państw i lat, w 

których był zapewniony wspomniany wyŜej margines bezpieczeństwa. Wyniki 

wyraźnie pokazują, Ŝe w krajach, które stwarzały odpowiednie pole manewru dla 

działania automatycznych stabilizatorów, dyskrecjonalna polityka fiskalna była 

acykliczna, dzięki czemu antycykliczne oddziaływanie automatycznych 

stabilizatorów nie było zakłócone. Tymczasem kraje utrzymujące zbyt wysoki 

deficyt strukturalny prowadziły procykliczną politykę fiskalną, co mogło mieć 

związek z koniecznością dokonywania jej zacieśnienia w fazie spowolnienia 

gospodarczego, po to, aby deficyt nominalny nie przekroczył wartości 

referencyjnej 3% PKB. 

W tym kontekście przeanalizowana została równieŜ polityka fiskalna w Polsce. 

Pomimo znacznego postępu w ograniczaniu nierównowagi finansów 

publicznych, jaki dokonał się w ostatnich latach, deficyt strukturalny pozostaje 

nadmierny z punktu widzenia zapewnienia marginesu bezpieczeństwa dla 

swobodnego działania automatycznych stabilizatorów fiskalnych. Istnieją 

równieŜ podstawy, by stwierdzić, Ŝe polityka fiskalna w Polsce bywała w 

przeszłości procykliczna. Co więcej, czynnikiem przyczyniającym się do 

procykliczności polityki fiskalnej moŜe być obowiązująca w Polsce reguła długu 

publicznego, która wymusza zacieśnienie fiskalne w fazie spowolnienia 

gospodarczego. W czasie spowolnienia gospodarczego, jakie miało miejsce w 
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latach 2001-200533, prognozy długu publicznego zamieszczane w strategiach 

zarządzana długiem, wskazywały na ryzyko przekroczenia przez relację długu do 

PKB kolejnych progów ostroŜnościowych wyznaczonych w Ustawie o finansach 

publicznych i konieczność podjęcia stosownych dostosowań.  

W ostatnim rozdziale zwróciliśmy uwagę na krajowe reguły fiskalne, jako 

dodatkowy czynnik ograniczający występowanie niepoŜądanych tendencji w 

finansach publicznych, których źródłem jest presja polityczna. Jak wskazuje 

teoria, niektóre typy krajowych reguł fiskalnych mogą zapobiegać 

procykliczności polityki fiskalnej. Obok reguł limitujących saldo strukturalne 

finansów publicznych, których wadą jest niewystarczająca prostota i 

przejrzystość, szczególnie skuteczne w ograniczeniu procykliczności powinny 

być reguły wydatkowe. Aby zweryfikować tę hipotezę empirycznie, 

przeprowadziliśmy badania cykliczności wydatków publicznych w 24 krajach 

OECD, wyróŜniając kraje i okresy, w których obowiązywały reguły wydatkowe. 

Badanie jednoznacznie potwierdziło, Ŝe kraje, w których obowiązują reguły 

wydatkowe prowadzą mniej procykliczną politykę fiskalną. 

Wnioski te zostały potwierdzone przy wykorzystaniu róŜnych specyfikacji 

modelu. W kilku z nich, badana próba krajów została ograniczona do tych o 

kontraktowym systemie kształtowania polityki fiskalnej, typowym dla krajów z 

wielopartyjnymi systemami politycznymi i rządami koalicyjnymi, a zatem 

podobnych do Polski. Ponadto, przeprowadzone badanie wykazało, Ŝe reguły 

wydatkowe zapobiegają takŜe procyklicznemu kształtowaniu się wydatków 

inwestycyjnych, które w sytuacji konieczności podjęcia dostosowań fiskalnych, 

często bywają ograniczane w pierwszej kolejności.  

Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna sformułować pewne wnioski dla 

polskiej polityki fiskalnej w kontekście przystąpienia Polski do strefy euro i 

związanego z tym wzrostu znaczenia tej polityki, jako narzędzia stabilizującego 

szoki asymetryczne. Jak wynika z teorii, ale równieŜ – co pokazało nasze badanie 

– z praktyki, aby zapewnić swobodne działanie automatycznych stabilizatorów 

koniunktury bez naruszania wartości referencyjnej deficytu, konieczne jest 

obniŜenie deficytu strukturalnego finansów publicznych do poziomu 

zapewniającego margines bezpieczeństwa.  

                                                                                                                                    

33 Określenie „spowolnienie gospodarcze” odwołuje się w tym kontekście do okresu, w którym zgodnie z szacunkami 

OECD, luka popytowa była ujemna. 
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Jak wskazują wyniki analiz innych autorów, a takŜe naszych własnych, istnieją 

podstawy aby stwierdzić, Ŝe polityka fiskalna w Polsce bywała procykliczna, w 

szczególności w fazie oŜywienia gospodarczego II połowy lat 90-tych. W tym 

kontekście, dodatkowym narzędziem zapobiegającym występowaniu takich 

tendencji, moŜe być przyjęcie krajowej reguły wydatkowej. Jak pokazuje 

przeprowadzone przez nas badanie, zarówno w szerokiej grupie krajów OECD, 

jak i w węŜszej, obejmującej kraje o zbliŜonym do polskiego modelu 

kształtowania polityki fiskalnej, tego rodzaju reguły skutecznie eliminowały 

procykliczność dyskrecjonalnej polityki fiskalnej.  

W świetle powyŜszych wyników, poŜądane wydaje się przyjęcie w Polsce reguły 

wydatkowej, która stanowiłaby dodatkowe narzędzie zapobiegające 

procykliczności dyskrecjonalnej polityki fiskalnej, co będzie miało szczególnie 

znaczenie po przystąpieniu do strefy euro i rezygnacji z krajowej polityki 

pienięŜnej. Co więcej, wyniki naszego badania wskazują, Ŝe reguła wydatkowa 

moŜe takŜe zapobiegać sytuacji, w której procykliczne zacieśnienie polityki 

fiskalnej w warunkach spowolnienia gospodarczego dotyczy w pierwszej 

kolejności wydatków inwestycyjnych. Wniosek ten moŜe być istotny dla sytuacji 

Polski w kontekście potrzeby zapewnienia odpowiedniego współfinansowania 

inwestycji finansowanych ze środków UE, równieŜ w warunkach spowolnienia 

gospodarczego.  

Kształt reguły wydatkowej powinien być oparty na przykładzie państw, gdzie 

tego rodzaju reguły się sprawdziły, a w szczególności tych spośród nich, gdzie, 

podobnie jak w Polsce, funkcjonuje kontraktowy model polityki fiskalnej. 

Praktyka tych krajów wskazuje, Ŝe skuteczne reguły wydatkowe zwykle 

występują w postaci wiąŜących, wieloletnich limitów wydatków publicznych, 

które następnie stanowią punkt wyjścia przy pracach nad rocznymi budŜetami na 

kolejne lata. Limity te mają często formę umów politycznych, przyjmowanych na 

okres kadencji koalicji rządzącej. 
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ZAŁĄCZNIK 1 
CYKLICZNIE SKORYGOWANE SALDA SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH W UGW-12: REALIZACJA A POZIOM 
ZACHOWUJĄCY MARGINES BEZPIECZEŃSTWA 
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Źródło: OECD Economic Outlook nr 82 oraz Public Finance in EMU 2007 (European 

Commission) 

 

 
ZAŁĄCZNIK 2 
DANE ESA’95 I DANE KASOWE O SYTUACJI SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

Powszechnie stosowanym źródłem danych o sytuacji sektora finansów 

publicznych Polski, tak, jak i innych krajów UE, są dane w ujęciu ESA’95 

kompilowane przez urzędy statystyczne krajów członkowskich, a następnie 

weryfikowane i publikowane przez Eurostat. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe przed 

przystąpieniem Polski do UE sytuacja wyglądała inaczej – nie wszystkie 

kategorie dochodów i wydatków w ujęciu ESA’95 były dostępne, dane nie 

podlegały ścisłej weryfikacji Eurostatu, zaś metodologia ich kompilacji nie 

odpowiadała w pełni standardom obowiązującym kraje członkowskie UE. 

Świadczyć mogą o tym m.in. dostępne oceny jakości danych fiskalnych ESA’95 

sprzed akcesji Polski do UE i z pierwszych lat po akcesji (m.in. Economic and 

Financial Committee 2004 i 2005, European Central Bank 2004b, European 

Commission, 2003). Aby zmienić ten stan rzeczy, Główny Urząd Statystyczny 
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podjął prace nad zmianą metodologii, którym towarzyszyło powołanie w 2004 r. 

Zespołu do spraw Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych (z 

udziałem przedstawicieli GUS, Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku 

Polskiego), którego zadaniem było uzgodnienie metodologii opracowywania 

danych fiskalnych według standardów ESA’95 dla Polski (Rada Ministrów RP, 

2006). Efektem zmian metodologicznych wprowadzonych przez GUS był szereg 

rewizji danych fiskalnych przeprowadzonych zwłaszcza dla lat 2004-2005. 

Mając świadomość tego, Ŝe precyzyjne stosowanie nowych metodologii 

statystycznych do danych historycznych jest coraz trudniejsze w miarę cofania 

się w przeszłość (m.in. ze względu na ograniczoną dostępność danych 

źródłowych) oraz, Ŝe nawet niewielkie korekty w poziomie deficytu mogą 

istotnie wpływać na wnioski co do zmiany poziomu deficytu z roku na rok, 

zdecydowaliśmy się w naszej analizie cykliczności polityki fiskalnej dla lat 

1995-2003 wykorzystać skorygowane dane kasowe. 

Punktem wyjścia przy ich opracowaniu były wielkości deficytu sektora finansów 

publicznych w ujęciu kasowym, publikowane przez Ministerstwo Finansów w 

sprawozdaniach z wykonania budŜetu państwa. Zostały one następnie 

skorygowane o następujące pozycje: 

 

−    rekompensaty wypłacane w latach 2000-2004 z tytułu okresowego 

niepodwyŜszania wynagrodzeń w sferze budŜetowych oraz świadczeń 

emerytalno-rentowych w latach 1991-1992 

−    wpływy z UMTS 

−    transfer składek z FUS do OFE 

−    wpływy z prywatyzacji uwzględnione jako dochody sektora finansów 

publicznych 

−    przyrost zobowiązań wymagalnych 

−    poŜyczki z budŜetu państwa dla FUS i Kas Chorych 

−    kredyty bankowe zaciągane przez Agencję Rynku Rolnego. 
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Oprócz sprawozdań z wykonania budŜetu państwa, źródłem danych do wyŜej 

wymienionych korekt były Analizy wykonania budŜetu państwa i załoŜeń polityki 

pienięŜnej opracowywane przez NIK. (NajwyŜsza Izba Kontroli, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2001, 2002, 2003) 

 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Wynik kasowy -7 932 -11 983 -13 560 -14 301 -19 914 -21 474 -38 192 -45 952 -44 612 

Wynik skoryg. -8 432 -12 769 -13 749 -18 758 -30 134 -36 673 -49 895 -58 357 -58 584 
Wynik pierwotny 5 927 1 632 2 544 -847 -10 982 -18 054 -28 098 -33 092 -33 306 

  

 
ZAŁĄCZNIK 3 
BADANIE PROCYKLICZNOŚCI POLITYKI FISKALNEJ W KRAJACH 
CEE-5 
 

zmienna objaśniana:
pierwotne saldo strukturalne

LSDV LSDV GMM LSDV GMM

zmienne objaśniające (1) (2) (3) (4) (5)
stała -2.47** -6.66** -6.57***

(-2.21) (-2.65) (-2.95)

opóźniona zmienna objaśniana 0.34*** 0.12 0.11*** 0.12 0.04
(2.83) (0.67) (5.12) (0.63) (0.78)

opóźniony dług publiczny 0.03 0.14* 0.18*** 0.14* 0.24***
(1.24) (1.82) (5.90) (1.97) (5.44)

opóźniona luka popytowa -0.02 0.06 0.07** 0.09 -0.14
(-0.11) (0.33) (2.31) (0.49) (-1.14)

wybory parlamentarne -1.07 -0.27
(-1.60) (-0.66)

liczba obserwacji: 37 37 32 37 32
zmienne krajowe nie tak tak tak tak

R2 32.8 53.6 56.9
test Sargana (p-value) 0.26 0.32  

 

Metody estymacji: GMM (uogólniona metoda momentów, por. Arellano i Bond, 1991) 

instrumentami są opóźnienia zmiennej objaśnianej od t-2 do  t-4; LSDV (panelowa metoda 

najmniejszych kwadratów z FE), oszacowane współczynniki przy zmiennych zero-

jedynkowych, reprezentujących poszczególne kraje nie zostały przedstawione w tabeli; w 

nawiasach przedstawione są wartości statystyki t-Studenta; *,** oraz *** oznaczają 

odpowiednio istotność na poziomie 10, 5 i 1%; Test Sargana dla GMM – testuje hipotezę 

zerową o poprawności macierzy instrumentów. 

Źródło wykorzystanych szeregów: AMECO 2008; zmienne fiskalne w ujęciu w relacji do PKB 

potencjalnego; zmienna zero-jedynkowa: wybory parlamentarne – przyjmuje wartość 1 w 

roku wyborów. 
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ZAŁĄCZNIK 4  
REGUŁY WYDATKOWE W BADANYCH KRAJACH 

 

PoniŜej przedstawiono zestawienie krajów, w których stosowane są reguły 

fiskalne w procesie budŜetowym. Wykorzystano przy tym dane z bazy OECD 

„Budget Practices and Procedures Database 2007”, opracowanej na podstawie 

ankiet państw członkowskich tej organizacji. Wśród 89 głównych kategorii pytań 

kwestionariusza, poświęconego szczegółowym aspektom procesu budŜetowego, 

zawarte było pytanie (nr 14) dotyczące rodzajów reguł fiskalnych 

ograniczających politykę fiskalną. Mimo, iŜ zgodnie z kwestionariuszem Stany 

Zjednoczone nie stosują obecnie reguły wydatkowej, była ona obecna w 

przeszłości. W 1990 r. został przyjęty Budget Enforcement Act, który 

obowiązywał do 2002 r. 

Okres obowiązywania reguł został przyjęty przede wszystkim na podstawie 

European Commission (2003), wykorzystano takŜe inne opracowania. W 

przypadku Stanów Zjednoczonych, mimo iŜ stosowna regulacja wygasała, 

przyjęto, iŜ obowiązywała do 1998 r., gdyŜ po tej dacie przewidziane w niej 

mechanizmy cięcia wydatków nie były uruchamiane (Lienert i Jung 2004). 
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Nazwa kraju 
Okres 

obowiązywania 
Reguła 

Czechy 2004- Limit nominalnego wzrostu wydatków 
Dania 1998- Limit realnego wzrostu wydatków (spoŜycie 

sektora publicznego). 
Finlandia 1991- Limit realnego wzrostu wydatków (wyłączone są z 

nich niektóre kategorie wydatków, m.in.: obsługa 
zadłuŜenia, zasiłki dla bezrobotnych, 
współfinansowanie projektów unijnych, 
inwestycje finansowe). 

Francja 1998- Limit realnego wzrostu wydatków sektora general 
government w perspektywie wieloletniej 

Hiszpania 2003- Limit wydatków budŜetu państwa określany (nie 
obejmuje wydatków charakterze finansowym) 

Holandia 1994- Limity realnego wzrostu wydatków  
Islandia 2004- Limit realnego wzrostu wydatków 
Japonia 2002- Utrzymanie lub obniŜenie relacji wydatków SFP 

do PKB do 38% PKB w 2006 r. Osiągnięcie 
nadwyŜki pierwotnej na początku okresu 2010-
2019.  

Kanada 1992- Nominalny limit wydatków budŜetowych 
Stany 
Zjednoczone 

1991-1998 Wydatki federalne zostały podzielone na dwie 
grupy: elastyczne (dyskrecjonalne) i sztywne. 
Pierwsza z tych kategorii podlegała limitowaniu. 
W przypadku przekroczenia limitu dla danej 
kategorii podlegały one cięciom (sekwestracji). 
Przyjęcie zmian legislacyjnych zwiększających 
wydatki sztywne, powinno być związane z 
odpowiednim zwiększeniem dochodów. 

Szwajcaria 2003- Limit nominalnej wielkości wydatków, równy 
prognozowanej wielkości dochodów, 
skorygowanych o wahania cykliczne  

Szwecja 1997- Limit nominalnego wzrostu wydatków 
budŜetowych i wydatków na emerytury, nie 
wypłacanych przez budŜet. 

Włochy 2002- Limit nominalnego wzrostu wydatków 
pierwotnych 

  

 

 

Źródło: Źródło: Źródło: Źródło: European Commission (2003), European Commission (2006), OECD Budget Practices 

and Procedures Database (2007), Lienert i Moo-Kyung (2004), Ministry of Finance of Finland 

(2007), Baza danych Banku Światowego Country Budget Laws, von Hagen (2005a), OECD 

Economic Outlook No. 81, Annett (2007) 
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ZAŁĄCZNIK 5 
BADANIE WPŁYWU REGUŁ WYDATKOWYCH NA CYKLICZNOŚĆ 
SKORYGOWANYCH CYKLICZNIE WYDATKÓW PIERWOTNYCH – 
DODATKOWE ESTYMACJE, NA INNYCH PRZEDZIAŁACH 
CZASOWYCH I GRUPACH PAŃSTW 
 

 

zmienna objaśniana:
zmienna objaśniana: państwa z regułami wydatkowymi wszystkie państwa
cyklicznie skorygowane wydatki pierwotne w latach, w których reguły w latach bez reguł

nie obowiązywały

zmienne objaśniające (1) (2) (3) (4)
stała 8.53*** 7.37*** 10.75*** 10.59***

(3.37) (2.95) (6.71) (6.68)

opóźniona zmienna objaśniana 0.79*** 0.81*** 0.77*** 0.77***
(12.15) (12.73) (19.94) (20.17)

opóźniony dług publiczny 0.00 0.01 -0.02** -0.01**
(0.21) (0.65) (-2.43) (-2.01)

opóźniona luka popytowa 0.13** 0.07 0.06* 0.04
(2.18) (1.20) (1.86) (1.00)

wybory parlamentarne 0.09 0.24*
(0.38) (1.67)

przygotowanie do UGW -0.94** -0.46**
(-2.61) (-2.27)

liczba obserwacji: 103 103 268 268
liczba krajów 13 13 24 24
lata 1990-2007 1990-2007 1990-2007 1990-2007

R2 98.6 98.7 98.2 98.3  

 

Metody estymacji: LSDV (panelowa metoda najmniejszych kwadratów z FE), oszacowane 

współczynniki przy zmiennych zero-jedynkowych, reprezentujących poszczególne kraje nie 

zostały przedstawione w tabeli; w nawiasach przedstawione są wartości statystyki t-

Studenta; *,** oraz *** oznaczają odpowiednio istotność na poziomie 10, 5 i 1%;  

Źródło wykorzystanych szeregów fiskalnych: OECD Economic Outlook nr 82 (Grudzień 

2007); wszystkie zmienne fiskalne w ujęciu w relacji do PKB potencjalnego;  
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STRESZCZENIE 

 

Synchronizacja cykli koniunkturalnych stanowi tzw. „meta” kryterium 

optymalności wspólnych obszarów walutowych, czyli syntetyczny wskaźniki 

tego, czy korzyści wynikające z partycypacji krajów w unii monetarnej 

przewyŜszają koszty związane z utratą przez nie niezaleŜnej polityki pienięŜnej i 

kursowej jako narzędzi akomodacji szoków.  

W niniejszym artykule pojęta została próba określenia zbieŜności cyklu 

gospodarki polskiej z cyklem strefy euro jako całości w latach 1996-2008 na tle 

pozostałych państw regionu oraz krajów członkowskich strefy. Analiza 

przeprowadzona została przy pomocy szeregu technik ekonometrycznych: (1) 

algorytmu datowania cykli Bry i Boschan (1971), (2) jedno- i 

wielowymiarowych modeli przełącznikowych Markowa, (3) dekompozycji 

szoków na popytowe i podaŜowe (Blanchard i Quah, 1989), (4) dekompozycji 

szoków na symetryczne i asymetryczne.  

Wyniki analizy wskazują, iŜ w zakresie cykli „klasycznych” zbieŜność cyklu 

polskiego z cyklem strefy euro jako całości jest znaczna – jest średnio najwyŜsza 

spośród krajów regionu  i nie odbiega od najsilniej zsynchronizowanych krajów 

członkowskich strefy euro. Co więcej, dane empiryczne pozytywnie weryfikują 

                                                                                                                                    

1 Narodowy Bank Polski, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, Karolina.Konopczak@mail.nbp.pl. 
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hipotezę o istnieniu wspólnego czynnika, odpowiedzialnego za synchronizację 

cyklu w Polsce i największych krajach członkowskich strefy euro. Analiza 

symetryczności szoków strukturalnych i odpowiedzi na nie wskazuje, iŜ średnio 

niŜszy stopień synchronizacji cykli krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 

porównaniu do krajów członkowskich strefy euro wynika z bardzo niskiej 

zbieŜności szoków, dotykających te gospodarki oraz strefę euro jako całość. Z 

kolei reakcje gospodarek na szoki jednostkowe są – z nielicznymi wyjątkami – 

bardzo zbliŜone we wszystkich krajach objętych analizą. NajwyŜsza spośród 

państw regionu synchronizacja Polski ze strefą euro moŜe być rezultatem 

znacznej symetrii reakcji gospodarki względem strefy euro jako całości – w 

przeciwieństwie do większości państw regionu – na szoki wspólne.  

 

WPROWADZENIE 

 

Stopień synchronizacji cykli koniunkturalnych jest powszechnie utoŜsamiany w 

literaturze z prawdopodobieństwem spełnienia kryteriów optymalności obszarów 

walutowych (Böwer, 2006). Innymi słowy, stopień zbieŜności cyklicznej jest 

syntetycznym wskaźnikiem, pozwalającym odpowiedzieć na pytanie, czy 

korzyści wynikające z partycypacji krajów w unii monetarnej przewyŜszają 

koszty związane z utratą przez nie niezaleŜnej polityki pienięŜnej i kursowej jako 

narzędzi akomodacji szoków. Istotna w tym zakresie jest równieŜ analiza 

symetryczności szoków i odpowiedzi na szoki w poszczególnych gospodarkach, 

czyli tzw. „synchronizacja netto” – ta część zbieŜności, która wynika z 

podobnych odpowiedzi na podobne szoki.  

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania z zakresu 

zbieŜności cyklicznej gospodarki polskiej ze strefą euro na tle pozostałych 

krajów regionu oraz krajów członkowskich strefy. Dzięki zastosowaniu 

róŜnorodnej metodyki – algorytm datowania cykli oparty na definicji Burnsa i 

Mitchella (1946), modele przełącznikowe Markowa, strukturalne modele 

wektorowej autoregresji – moŜliwe było zbadanie zjawiska synchronizacji 

cyklicznej w wielu wymiarach, w tym: (1) analiza zbieŜności punktów 

zwrotnych tzw. cykli „klasycznych”, reprezentujących okresy bezwzględnego 
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wzrostu lub spadku poziomu aktywności gospodarczej, (2) weryfikacja hipotezy 

o istnieniu wspólnego czynnika, determinującego przebieg cyklu w Polsce i 

największych gospodarkach strefy euro, (3) analiza symetrii szoków 

strukturalnych dotykających poszczególne gospodarki, (4) analiza podobieństwa 

reakcji gospodarek na szoki jednostkowe oraz na szoki wspólne dla całej 

strefy euro. 

  

1. METODYKA 
1.1. ANALIZA ZBIEśNOŚCI CYKLI KLASYCZNYCH 

 

Badania nad synchronizacją prowadzone są w ramach dwóch definicji cykli 

koniunkturalnych – „klasycznej” oraz „wzrostowej” (growth cycle) czy inaczej 

„odchyleniowej” (deviation cycle). Pierwsza, której podstawę stanowi koncepcja 

cyklu Burnsa i Mitchella (1946), zakłada badanie dynamiki aktywności 

gospodarczej w ujęciu absolutnym, zaś druga, bardziej współczesna – 

koncentruje się na cyklach odchyleniowych, czyli na odchyleniach bieŜącej 

aktywności gospodarczej od trendu. RóŜnica definicji w sposób istotny rzutuje na 

przebieg cyklu, zidentyfikowanego przy pomocy opartych na nich metod. Cykle 

„klasyczne” reprezentują zidentyfikowane recesje i ekspansje, czyli okresy 

bezwzględnego wzrostu lub spadku poziomu analizowanej miary aktywności 

gospodarczej. Z kolei w ramach cykli „wzrostowych” wyodrębniane są okresy, w 

których następował spadek lub wzrost dynamiki aktywności w stosunku do 

potencjału. Z tego względu na podstawie metodyki cykli „odchyleniowych” 

moŜliwa jest identyfikacja spowolnienia mimo dodatniego tempa wzrostu 

aktywności.  

Analizowane w niniejszym artykule cykle „klasyczne” pod względem 

popularności ustępują we współczesnych zastosowaniach empirycznych cyklom 

„odchyleniowym”. Tym niemniej, pewne cechy tego podejścia sprawiają, iŜ jest 

ono niezbędnym uzupełnieniem analizy synchronizacji cykli „wzrostowych”. Po 

pierwsze, zastosowanie cykli „odchyleniowych” jest nierozłącznie związane z 

wyborem rodzaju trendu (stochastyczny, deterministyczny) i techniki jego 

ekstrakcji z wyjściowego szeregu, zaś wybór ten ma przełoŜenie na uzyskiwane 

wyniki (Darvas i Vadas, 2005). Tego elementu subiektywizmu pozbawione są 
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cykle „klasyczne”. Co więcej, stanowią one równieŜ waŜniejszą informację z 

punktu widzenia polityki pienięŜnej (Harding i Pagan, 1999).  

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Algorytmy datowania cykliAlgorytmy datowania cykliAlgorytmy datowania cykliAlgorytmy datowania cykli    

 

W zakresie cykli „klasycznych” – będących przedmiotem niniejszej analizy – we 

współczesnych zastosowaniach empirycznych dominują dwa podejścia – 

pierwsze stanowi kontynuację działalności National Bureau of Economic 

Research (NBER), drugie zaś wykorzystuje zaproponowany przez 

Hamiltona (1989) model przełącznikowy Markowa. Działalność w zakresie 

datowania cykli dla gospodarki Stanów Zjednoczonych NBER rozpoczęto w 

latach dwudziestych dwudziestego wieku. Stosowana metodyka uległa 

formalizacji zgodnie z uszczegółowieniem definicji w zakresie minimalnej 

długości trwania całego cyklu i jego poszczególnych faz, dokonanym przez 

Burnsa i Mitchella (1946). Od lat osiemdziesiątych działa w ramach NBER ciało 

kolegialne – Business Cycle Dating Committee – które identyfikuje punkty 

zwrotne na zasadzie konsensusu między członkami. W celu automatyzacji 

procedury datowania cykli stosowanej przez NBER Bry i Boschan (1971) 

opracowali algorytm odwołujący się bezpośrednio do definicji Burnsa i Mitchella 

przeznaczony dla danych o częstotliwości miesięcznej. Harding i Pagan (1999) 

dostosowali go do danych kwartalnych. Według tego ostatniego algorytmu 

identyfikacja punktów zwrotnych dokonywana jest na podstawie następujących 

reguł (gdzie ty∆  oznacza dynamikę produktu lub innej miary aktywności 

ekonomicznej): 

 

−    w okresie t cykl koniunkturalny osiąga szczyt, jeŜeli: 

 

( ) ( ){ }2112 ,, ++−− ∆∆>∆<∆∆= ttttt yyyyyt  
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−    w okresie t cykl koniunkturalny osiąga dołek, jeŜeli: 

 

( ) ( ){ }2112 ,, ++−− ∆∆<∆>∆∆= ttttt yyyyyt  

 

Zapis ten oznacza, Ŝe w danym okresie miał miejsce zwrot cyklu, jeŜeli 

dynamika produktu była w nim wyŜsza (lub odpowiednio niŜsza) niŜ 

maksymalnie dwa kwartały wcześniej i dwa kwartały później. Podejście to jest 

kompatybilne  z powszechnie stosowaną definicją, w myśl której recesja (lub 

oŜywienie) ma miejsce, gdy aktywność gospodarcza spada (rośnie) przez dwa 

kwartały. W przypadku danych miesięcznych maksima i minima lokalne 

wyznacza się w analogiczny sposób – dynamika produktu w danym okresie jest 

porównywana z pięcioma wcześniejszymi i późniejszym miesiącami. Dodatkowo 

algorytm nakłada dodatkowe restrykcje (censoring procedures) w zakresie 

minimalnej długości trwania kaŜdej z faz (dwa kwartały w procedurze Hardinga i 

Pagana oraz sześć miesięcy w algorytmie Bry i Boschan) oraz całego cyklu 

(odpowiednio piętnaście miesięcy i pięć kwartałów), a takŜe zakłada 

przemienność występowania szczytów i dołków.  

 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Modele przełącznikowe Markowa Modele przełącznikowe Markowa Modele przełącznikowe Markowa Modele przełącznikowe Markowa     

 

Bardziej współczesnym podejściem do identyfikacji punktów zwrotnych cykli 

koniunkturalnych jest zastosowanie modeli przełącznikowych Markowa (Markov 

Switching Models). Za jego prekursorów uznać moŜna Goldfelda i 

Quandta (1973), jednak szersze zainteresowanie wśród badaczy wzbudziło 

dopiero rozszerzenie modelu zaproponowane przez Hamiltona (1989). U 

podstaw tej metodyki leŜy załoŜenie o nieliniowej naturze analizowanego 

zjawiska – parametry procesu generującego dynamikę wzrostu gospodarczego 

róŜnią się w zaleŜności od realizacji innego, ukrytego procesu, czyli od fazy 

cyklu koniunkturalnego. Jest to więc model ze zmiennymi parametrami, przy 

czym w poszczególnych podokresach (zidentyfikowanych fazach cyklu) zmienna 
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objaśniana generowana jest przez proces liniowy. Zmiany pomiędzy tymi 

liniowymi modelami mają charakter dyskretny. Nieobserwowalnym procesem 

sterującym zmianami faz („przełączeniami”) jest jednorodny łańcuch Markowa 

(oznaczany jako St) o M stanach (reŜimach) i macierzy prawdopodobieństw 

przejścia P. Wymiar przestrzeni stanów jest w praktyce określany a priori lub 

wybierany na zasadzie dyskryminacji między konkurencyjnymi modelami na 

podstawie kryterium największej wiarygodności. We wcześniejszych pracach 

przyjmowano zwykle dwie moŜliwe realizacje łańcucha, oznaczające 

odpowiednio recesję i oŜywienie. Bardziej współczesne analizy zakładają 

istnienie trzech stanów – obok dwóch podstawowych równieŜ okresu bardzo 

silnego wzrostu. Artis i in. (2004b) istnienie dodatkowego stanu uzasadniają 

zjawiskiem konwergencji poziomów PKB między krajami o róŜnym stopniu 

rozwoju. W ramach Unii Europejskiej faza bardzo silnego wzrostu była 

szczególnie istotna dla relatywnie mniej rozwiniętych krajów Europy 

południowej – Włoch, Hiszpanii i Portugalii i nie zaobserwowano jej wystąpienia 

od końca lat siedemdziesiątych.  

W najogólniejszej postaci model przełącznikowy moŜna zapisać w następujący 

sposób (gdzie ∆yt oznacza wektor dynamiki produktu lub innej miary aktywności 

gospodarczej, zaś Xt macierz zmiennych objaśniających): 
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PowyŜszy zapis implikuje, Ŝe zarówno wyraz wolny równania, jak i parametry 

przy zmiennych objaśniających, a takŜe zmienność dynamiki wzrostu zaleŜą od 

stanu, w którym znajduje się łańcuch Markowa. Zastosowanie opisanej metodyki 

pozwala na uchwycenie asymetryczności występującej pomiędzy fazami cyklu w 

zakresie długości trwania, zmienności i amplitudy. W zastosowaniach 

empirycznych tylko część parametrów jest zaleŜna od stanu, w którym znajduje 

się łańcuch. W zaleŜności od tego, które parametry są zmienne, wyróŜnia się 

róŜne typy modeli przełącznikowych – o zmiennej średniej (oznaczany jako 

MSM – mean), wyrazie wolnym równania regresji (MSI – intercept), 
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parametrach autoregresyjnych (MSA – autoregressive parameters), zmienności 

wyrazu wolnego (MSH – heteroscedasticity). W praktyce zestaw regresorów 

ogranicza się zwykle do opóźnionych szeregów zmiennej objaśnianej, czyli 

model ma charakter autoregresyjny, co zwyczajowo zapisywane jest jako 

MS(M)-AR(p) (M stanów łańcucha, proces autoregresyjny rzędu p): 

 

)()(...)()( 11 tpttptttt SySySSy
tt

εφφα +∆++∆+=∆ −−  

 

W badaniach cykli koniunkturalnych wykorzystuje się najczęściej modele ze 

zmiennym wyrazem wolnym lub wersję modelu, w której średnia dynamika 

produktu zaleŜy od fazy cyklu (Krozlig, 2003). Wersję tę zaproponował 

Hamilton (1989) i ma ona następującą postać: 
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Zakłada się dodatkowo, Ŝe średni wzrost w fazie ekspansji jest dodatni, zaś w 

czasie recesji – ujemny lub przynajmniej, Ŝe w pierwszym stanie jest wyŜszy niŜ 

w drugim.  

Modele przełącznikowe estymowane są metodą największej wiarygodności za 

pomocą opracowanej przez Hamiltona (1994) wersji algorytmu maksymalizacji 

wartości oczekiwanej (expectation maximisation). Za jej pomocą parametry 

równań regresji, macierz (lub macierze) wariancji-kowariancji składnika 

losowego oraz macierz przejścia łańcucha szacowane są w sposób iteracyjny tak, 

aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo realizacji otrzymanego szeregu 

dynamiki produktu. Za pomocą algorytmu zaproponowanego przez Kima (1994) 

dla kaŜdej obserwacji moŜna wyliczyć prawdopodobieństwo tego, Ŝe została ona 

wygenerowana przez proces o specyfikacji charakterystycznej dla danego stanu 

łańcucha, czyli prawdopodobieństwo tego, Ŝe w danym okresie gospodarka była 
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w określonej fazie cyklu koniunkturalnego. Są to tzw. wygładzone 

prawdopodobieństwa (smoothed probability), wyznaczane przy uŜyciu 

wszystkich dostępnych obserwacji2. Na ich podstawie poszczególnym 

obserwacjom przypisywana jest określona faza cyklu. Przyporządkowanie 

dokonywane jest na zasadzie najwyŜszego prawdopodobieństwa spośród 

wszystkich moŜliwych reŜimów, co w przypadku łańcucha o dwóch stanach 

oznacza, Ŝe danemu okresowi przypisywana jest dana faza, jeŜeli jej 

prawdopodobieństwo przekracza 0,5. Ten prosty algorytm bywa korygowany 

zgodnie z załoŜeniami o minimalnej długości faz (Maciejowska i 

Zwiernik, 2006).  

 

1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. Miary synchronizacji cykli klasycznych Miary synchronizacji cykli klasycznych Miary synchronizacji cykli klasycznych Miary synchronizacji cykli klasycznych     

 

W zakresie badań nad synchronizacją cykli „klasycznych” najpowszechniejszymi 

wskaźnikami są indeks zgodności (concordance index) Hardinga i Pagana (2002) 

oraz indeks dyfuzji (diffusion index) zaproponowany przez Artisa i in. (2002). 

Pierwszy wskaźnik odzwierciedla procentowy udział liczby okresów, w których 

dwa szeregi są w tym samym stanie (recesja lub ekspansja) w długości próby i 

ma następującą postać (gdzie Sit jest binarnym szeregiem, odzwierciedlającym 

stan cyklu w okresie t w kraju i): 
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Indeks dyfuzji stanowi uogólnienie poprzedniego wskaźnika na grupę więcej niŜ 

dwóch krajów – odzwierciedla procent gospodarek, które są w tym samym 

stanie, w którym znajduje się cała grupa (np. strefa euro)3. W najprostszej postaci 

                                                                                                                                    

2 W odróŜnieniu od prawdopodobieństw filtrowanych (filter probability), szacowanych dla kaŜdego okresu na  

podstawie obserwacji od początku próby do tego okresu włącznie.  
3 Identyfikacja punktów zwrotnych grupy jako całości dokonywana jest na podstawie zagregowanego produktu. 
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wskaźnik dla N gospodarek ma następującą postać (oznaczenia analogicznie do 

indeksu zgodności):  
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Alternatywną miarą jest współczynnik kontyngencji Pearsona (contingency 

coefficient), będący miarą zaleŜności między dwiema zmiennymi jakościowymi.  

W ramach analizy synchronizacji cykli zidentyfikowanych na podstawie modeli 

przełącznikowych szacowanych oddzielnie dla poszczególnych krajów, 

najczęściej stosowane wskaźniki to współczynnik korelacji między szeregami 

wygładzonych prawdopodobieństw bycia w recesji dla poszczególnych krajów 

oraz indeks zgodności i dyfuzji dla binarnych szeregów otrzymanych dzięki 

przypisaniu kaŜdemu okresowi najbardziej prawdopodobnego stanu.  

    

1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4. Istotność wspólnego czynnika determinującego fluktuacje Istotność wspólnego czynnika determinującego fluktuacje Istotność wspólnego czynnika determinującego fluktuacje Istotność wspólnego czynnika determinującego fluktuacje 

gospodarcze w grupie krajówgospodarcze w grupie krajówgospodarcze w grupie krajówgospodarcze w grupie krajów    

    

Na weryfikację hipotezy o istnieniu wspólnego czynnika, odpowiedzialnego za 

synchronizację cykli koniunkturalnych w grupie krajów pozwala 

wielowymiarowe rozszerzenie modelu Hamiltona – przełącznikowy model 

wektorowej autoregresji (MS-VAR), o następującej postaci: 
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Wektor zmiennych endogenicznych modelu ∆yt zawiera dynamiki aktywności 

gospodarczej dla poszczególnych krajów objętych badaniem. Jako pierwszy, 



IIIIIIII    ANALIZA ZBIEśNOŚCI CANALIZA ZBIEśNOŚCI CANALIZA ZBIEśNOŚCI CANALIZA ZBIEśNOŚCI CYKLU KONIUNKTURALNEGYKLU KONIUNKTURALNEGYKLU KONIUNKTURALNEGYKLU KONIUNKTURALNEGO GOSPODARKI POLSKIEO GOSPODARKI POLSKIEO GOSPODARKI POLSKIEO GOSPODARKI POLSKIEJ ZE STREFĄ J ZE STREFĄ J ZE STREFĄ J ZE STREFĄ 

EURO EURO EURO EURO NA TLE KRAJÓW EUROPYNA TLE KRAJÓW EUROPYNA TLE KRAJÓW EUROPYNA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO ŚRODKOWO ŚRODKOWO ŚRODKOWO----WSCHODNIEJ ORAZ PAŃSWSCHODNIEJ ORAZ PAŃSWSCHODNIEJ ORAZ PAŃSWSCHODNIEJ ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH TW CZŁONKOWSKICH TW CZŁONKOWSKICH TW CZŁONKOWSKICH 

STREFY STREFY STREFY STREFY     

 77777777

model dwuwymiarowy zastosował Phillips (1991), trójwymiarowy – 

Filardo i Gordon (1994), zaś wielowymiarowego rozszerzenia dokonał 

Krolzig (1997). Odzwierciedleniem hipotezy o istnieniu wspólnego czynnika jest 

załoŜenie, iŜ przełączenia między stanami odbywają się równocześnie dla 

wszystkich krajów, czyli rządzi nimi wspólny łańcuch Markowa. Specyfikacja 

modelu pozwala na oszacowanie dla kaŜdego kraju średniej dynamiki produktu 

w obu stanach. Hipoteza o wspólnym czynniku weryfikowana jest poprzez test 

istotności róŜnicy między średnią dynamiką produktu w obu stanach dla 

poszczególnych gospodarek.  

 

1.2. ANALIZA SYMETRYCZNOŚCI SZOKÓW I ODPOWIEDZI 
NA SZOKI 

 

Podejściem do badania synchronizacji odmiennym wobec analizy cykli 

koniunkturalnych w ramach ich „klasycznej” i „odchyleniowej” definicji jest 

analiza symetryczności szoków oraz symetryczności reakcji gospodarek na szoki. 

Badania te najczęściej prowadzone są w ramach strukturalnych modeli 

wektorowej autoregresji (sVAR), a w ostatnich latach takŜe przy uŜyciu 

dynamicznych modeli czynnikowych (dynamic factor models). Ten nurt badań 

pozwala na wyabstrahowanie miary „netto” synchronizacji, czyli tej części 

wspólnych fluktuacji, których źródłem są szoki wspólne (de Haan i in., 2005). 

Podejście to nadaje się szczególnie do analizy optymalności obszarów 

walutowych, poniewaŜ pozwala na ocenę podobieństwa gospodarek grupy 

krajów w zakresie zdolności do absorpcji szoków i szybkości dostosowań, czyli 

kluczowych parametrów w przypadku rezygnacji z narzędzi stabilizacyjnych, 

związanej ze wstąpieniem do unii walutowej. 

 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Dekompozycja Blancharda i Quah Dekompozycja Blancharda i Quah Dekompozycja Blancharda i Quah Dekompozycja Blancharda i Quah     

 

Najczęściej stosowaną metodyką wyodrębniania szoków strukturalnych jest 

dekompozycja Blancharda i Quah (1989). Polega ona na identyfikacji szoków 
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popytowych i podaŜowych ze względu na ich konsekwencje w róŜnym 

horyzoncie czasowym dla dynamiki produktu i inflacji.4 Pierwszy raz podejście 

to wykorzystano do badania synchronizacji w pracach Bayoumi (1991) oraz 

Bayoumi i Eichengreen (1992). Standardowo w tego typu analizach identyfikacja 

szoków przebiega w ramach dwurównaniowego modelu sVAR z tempem 

wzrostu PKB (∆yt) i poziomu cen (∆pt) jako zmiennymi endogenicznymi: 
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Zakłada się, Ŝe składniki losowe modelu εyt i εpt są niezaleŜnymi gaussowskimi 

białymi szumami i oznaczają odpowiednio szok podaŜowy i popytowy. Są to 

szoki strukturalne, będące „pierwotnymi” (primitive) siłami sprawczymi w 

gospodarce. Model w postaci wektorowej moŜna zapisać jako: 
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Model moŜe być szacowany jedynie w postaci zredukowanej (VAR). Zakładając 

odwracalność macierzy Γ ma on następującą postać: 

 

                                                                                                                                    

4 Blanchard i Quah (1989) zamiast poziomu cen uwzględnili w swoim modelu stopę bezrobocia. Zmiany w oryginalnym 

modelu dokonał Bayoumi (1991).  
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Składniki losowe równań modelu zredukowanego są ze sobą skorelowane. Przy 

załoŜeniu stacjonarności model moŜna zapisać w postaci nieskończonej 

wektorowej średniej ruchomej (MA( ∞ )): 
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Składniki losowe modelu zredukowanego nie mają interpretacji ekonomicznej – 

stanowią liniową kombinację szoków strukturalnych (popytowych i 

podaŜowych), jako Ŝe tte ε1−Γ= . Wykorzystując tę równość, model moŜna 

zapisać za pomocą szoków strukturalnych: 
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Zapis ten oznacza, Ŝe dynamika produktu i poziomu cen determinowana jest 

przez bieŜące i przeszłe realizacje dwóch rodzajów szoków strukturalnych – 

popytowego i podaŜowego5. Elementy macierzy Di stanowią odpowiedzi ceteris 

                                                                                                                                    

5 Blanchard i Quah (1989) zakładają, Ŝe zachowanie systemu gospodarczego kształtowane jest przez m szoków, przy czym 

kaŜdy z nich moŜna zakwalifikować jako popytowy lub podaŜowy.  
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paribus poszczególnych zmiennych na jednostkowe szoki (odpowiednio 

popytowe i podaŜowe), które miały miejsce i okresów wcześniej.  

Aby otrzymać szeregi szoków popytowych i podaŜowych oraz wartości 

odpowiedzi na impuls, konieczna jest identyfikacja modelu sVAR poprzez 

nałoŜenie odpowiednich restrykcji na nieznane parametry modelu. Metodyka 

Blancharda i Quah polega na przyjęciu obok standardowych restrykcji 

(niezaleŜność szoków, standaryzacja ich wariancji) zestawu załoŜeń odnośnie do 

wpływu szoków na gospodarkę. Zgodnie z nim pozytywny szok popytowy 

prowadzi do zwiększenia produktu i poziomu cen w krótkim okresie, a w długim 

– jedynie do wzrostu cen, zaś pozytywny szok podaŜowy prowadzi zarówno w 

krótkim, jak i długim okresie do wzrostu produktu i spadku poziomu cen. Z racji 

tego, Ŝe przedstawiony system składa się tylko z dwóch zmiennych, konieczne 

jest nałoŜenie (poza ortonormalizacją szoków) tylko jednej restrykcji6 zgodnej z 

przyjętymi załoŜeniami: 
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NałoŜenie powyŜszej restrykcji zerowej oznacza, Ŝe szok popytowy nie ma 

długookresowego wpływu na dynamikę produktu. Reszta restrykcji nie jest 

potrzebna do identyfikacji systemu dwurównaniowego. Metodykę Blancharda i 

Quah moŜna rozszerzyć poprzez dodanie innych zmiennych do oryginalnego 

modelu ze stopą wzrostu produktu i inflacją. Do najczęściej uwzględnianych 

dodatkowych zmiennych naleŜy realna krótkoterminowa stopa procentowa i 

realny efektywny kurs walutowy, dzięki którym moŜliwa jest analiza odpowiedzi 

na impuls polityki pienięŜnej – zjawiska niezwykle istotnego z punktu widzenia 

optymalności wspólnych obszarów walutowych.  

                                                                                                                                    

6 Liczba restrykcji dla systemu z n zmiennymi wynosi n2. W analizowanym modelu naleŜy ich w związku z tym nałoŜyć 

cztery – dwie to standaryzacja wariancji szoków, zaś trzecia to ortogonalizacja, czyli załoŜenie o niezaleŜności szoku 

podaŜowego i popytowego.  
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Analiza symetryczności szoków dla pary krajów polega na wyznaczeniu 

bilateralnych współczynników korelacji między szeregami szoków odpowiednio 

popytowych (εpt) i podaŜowych (εyt). Symetryczność reakcji gospodarek na 

wspólny szok analizowana jest przy pomocy szeregów reakcji odpowiednio 

inflacji i produktu dla poszczególnych krajów na jednostkowy dodatni szok 

popytowy i podaŜowy. 

 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Dekompozycja na szoki symetryczne i asymeDekompozycja na szoki symetryczne i asymeDekompozycja na szoki symetryczne i asymeDekompozycja na szoki symetryczne i asymetryczne tryczne tryczne tryczne     

 

Rozszerzeniem metodyki Blancharda i Quah jest dekompozycja dynamiki 

produktu i ogólnego poziomu cen na komponenty symetryczne (wspólne) i 

asymetryczne (specyficzne dla danego kraju), a dopiero w ich ramach na szoki 

podaŜowe i popytowe. MoŜliwe staje się to po uwzględnieniu w wyjściowym 

modelu, szacowanym oddzielnie dla kaŜdego kraju, zmiennych 

odzwierciedlających wspólne dla całej grupy szoki, takich jak tempo wzrostu 

PKB dla grupy jako całości czy ceny ropy (Kouparitsas, 1999). Przykładowo, w 

pracy Ide i Moës (2003) wektor zmiennych endogenicznych modelu VAR dla 

kaŜdego kraju zawiera tempo wzrostu jego realnego PKB ( areaeuroy _∆ ) i krajowy 

wskaźnik inflacji – deflator PKB ( areaeurop _∆ ) oraz analogiczne szeregi dla strefy 

jako całości (odpowiednio iy∆ i ip∆ ). W reprezentacji nieskończonej wektorowej 

średniej ruchomej kaŜda z tych zmiennych jest kombinacją bieŜących i 

opóźnionych wartości czterech szoków strukturalnych – wspólnego szoku 

popytowego (
common

Dε ) i podaŜowego (
common

Sε ) (szoki symetryczne) oraz ich 

odpowiedników idiosynkratycznych (
specificcountry

D
−ε  oraz 

specificcountry
S
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)(Laij oznacza nieskończony wielomian opóźnień. 

 

Autorzy nakładają restrykcje w celu identyfikacji dwóch par szoków:  

 

−    symetrycznych i asymetrycznych (przy załoŜeniu, Ŝe w długim okresie 

zmienne dla strefy jako całości determinowane są jedynie szokami 

symetrycznymi):  )(13 La  = )(14 La  = )(23 La  = )(24 La =  0 

−    popytowych i podaŜowych (dekompozycja Blancharda i Quah):            

)(12 La  = )(32 La  = )(34 La =  0 

 

2. WYNIKI ANALIZY EMPIRYCZNEJ7777 

 

W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych 

analiz zbieŜności cyklicznej oraz symetryczności szoków i odpowiedzi 

gospodarek na szoki. Na początku opisane zostały dane, na podstawie których 

oszacowane zostały poszczególne modele.  

 

2.1. DANE 

 

W analizie empirycznej jako miary aktywności gospodarczej wykorzystano 

następujące dane: (1) miesięczne szeregi produkcji przemysłowej w cenach 

stałych z 2000 roku, (2) kwartalne szeregi Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 

cenach stałych z 2000 roku.   

                                                                                                                                    
7 Wszystkie tabulogramy z wynikami analizy wraz z pełną diagnostyką modeli dostępne są u autorki artykułu.  
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PKB i produkcja przemysłowa naleŜą do najczęściej stosowanych wskaźników 

aktywności gospodarczej stosowanych w badaniach nad synchronizacją cykli 

koniunkturalnych. Ze względu na własności szeregów, analizy na podstawie tych 

dwóch agregatów są wobec siebie w duŜym stopniu komplementarne. Produkt 

Krajowy Brutto jest najbardziej inkluzywną miarą aktywności gospodarczej, 

jednak wielu autorów wskazuje na problemy związane z tym miernikiem – niska 

(kwartalna) częstotliwość danych, krótkie szeregi, częste rewizje dokonywane 

przez urzędy statystyczne i mała zmienność w porównaniu do alternatywnych 

wskaźników. Z tego względu jako alternatywa stosowane są najczęściej 

miesięczne dane dotyczące produkcji przemysłowej. Zdaniem de Haana i 

in. (2005) uŜycie tej zmiennej jest mało przekonujące, gdyŜ stanowi ona około 

20-30% zagregowanego produktu krajów rozwiniętych, co nie pozwala na 

wyciąganie na jej podstawie reprezentatywnych wniosków dotyczących całości 

aktywności gospodarczej. Jest ona takŜe bardziej zmienna niŜ sam produkt. Tym 

niemniej wpływ przemysłu na całą gospodarkę jest więcej niŜ proporcjonalny 

względem jego udziału w produkcie, jako Ŝe zmiany aktywności w tym sektorze 

rzutują na inne gałęzie – handel i transport, zaś szeregi mają większą 

częstotliwość i są zwykle dłuŜsze niŜ w przypadku PKB. 

W modelach wektorowej autoregresji jako zmienną odzwierciedlającą dynamikę 

ogólnego poziomu cen uŜyto inflacji HICP (Harmonized Index of Consumer 

Prices). Zmienna ta wydaje się właściwsza od stosowanego równieŜ w 

podobnych badaniach deflatora PKB, jako Ŝe uwzględnia zmiany cen towarów 

importowanych, które są istotnym kanałem transmisji szoków koniunkturalnych.    

Analizą objęto następujące kraje: (1) kraje członkowskie strefy euro (stan na 

koniec 2007 roku) – Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Słowenia oraz (2) 

kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które w 2004 roku wstąpiły do Unii 

Europejskiej – Polska, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja i Węgry.  

Wszystkie dane pochodziły z bazy danych Eurostatu i obejmowały okres od 

pierwszego kwartału (lub w przypadku danych miesięcznych od stycznia) 1996 

roku do pierwszego kwartału (odpowiednio czerwca) 2008 roku. Ze względu na 

braki danych (do 1999 roku w przypadku Czech, Estonii, Litwy, Węgier, 

Słowacji i Słowenii i do 2001 roku dla Austrii i Łotwy) szeregi produkcji 
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przemysłowej są dla niektórych krajów krótsze. Dane zostały oczyszczone z 

wahań sezonowych i ze względu na liczbę dni roboczych. 

 

2.2. ANALIZA ZBIEśNOŚCI FAZ CYKLU KLASYCZNEGO 
ZIDENTYFIKOWANEGO NA PODSTAWIE ALGORYTMU 
BRY-BOSCHAN 

 

Celem identyfikacji punktów zwrotnych cyklu klasycznego, do danych 

dotyczących produkcji przemysłowej zastosowany został algorytm Bry-Boschan. 

Zidentyfikowany cykl dla gospodarki strefy euro oraz dla gospodarki polskiej 

przedstawiony jest odpowiednio na rysunkach 1 i 2. Wartości indeksu zgodności 

(rysunek 3) w poszczególnych krajach objętych analizą wskazują, iŜ Polska 

naleŜy do grupy państw o cyklach w największym stopniu zbieŜnych z cyklem 

referencyjnym strefy euro – nie ustępuje w tym zakresie Niemcom, Włochom 

czy Hiszpanii, których gospodarki były w tej samej fazie cyklu, co strefa euro 

jako całość w co najmniej 80% okresów. Spośród krajów Europy Środkowo-

Wschodniej do grupy najlepiej zsynchronizowanych gospodarek naleŜy równieŜ 

Łotwa. NajniŜsze wartości indeksów zgodności zanotowano w przypadku Litwy, 

Irlandii i Portugalii. Tym niemniej wartości te są równieŜ relatywnie duŜe. 

NaleŜy jednak pamiętać, iŜ wynika to równieŜ po części z faktu, iŜ gospodarki na 

ogół przez większość czasu znajdują się w fazie ekspansji.  
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Rys 1. Cykl koniunkturalny strefy euro zidentyfikowany na Rys 1. Cykl koniunkturalny strefy euro zidentyfikowany na Rys 1. Cykl koniunkturalny strefy euro zidentyfikowany na Rys 1. Cykl koniunkturalny strefy euro zidentyfikowany na 
podstawie algorytmu Brypodstawie algorytmu Brypodstawie algorytmu Brypodstawie algorytmu Bry----Boschan na danych dotyczących Boschan na danych dotyczących Boschan na danych dotyczących Boschan na danych dotyczących 
produkcji przemysłowej produkcji przemysłowej produkcji przemysłowej produkcji przemysłowej w latach 1996w latach 1996w latach 1996w latach 1996----2007 2007 2007 2007     
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

Rys 2. Cykl koniunkturalny gospodarki polskiej zidentyfikowany na Rys 2. Cykl koniunkturalny gospodarki polskiej zidentyfikowany na Rys 2. Cykl koniunkturalny gospodarki polskiej zidentyfikowany na Rys 2. Cykl koniunkturalny gospodarki polskiej zidentyfikowany na 
podstawie algorytmu Brypodstawie algorytmu Brypodstawie algorytmu Brypodstawie algorytmu Bry----Boschan na danych dotyczących Boschan na danych dotyczących Boschan na danych dotyczących Boschan na danych dotyczących 
produkcji przemysłowej w latach 1996produkcji przemysłowej w latach 1996produkcji przemysłowej w latach 1996produkcji przemysłowej w latach 1996----2007 2007 2007 2007     

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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Rys 3. ZbieŜność faz cykli klasycznych (algorytm BryRys 3. ZbieŜność faz cykli klasycznych (algorytm BryRys 3. ZbieŜność faz cykli klasycznych (algorytm BryRys 3. ZbieŜność faz cykli klasycznych (algorytm Bry----Boschan) Boschan) Boschan) Boschan) 
poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996----2008200820082008    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 

 

 
2.3. ANALIZA ZBIEśNOŚCI CYKLU KLASYCZNEGO 

ZIDENTYFIKOWANEGO NA PODSTAWIE MODELU 
PRZEŁĄCZNIKOWEGO MARKOWA 

 

Do datowania cykli koniunkturalnych poszczególnych krajów zastosowany 

został jednowymiarowy model przełącznikowy Markowa. Modele oszacowane 

zostały dla danych dotyczących zarówno PKB, jak i produkcji przemysłowej. 

Specyfikacja modelu dobrana została na podstawie wartości kryteriów 

informacyjnych oraz własności zidentyfikowanego cyklu8 dla danych 

dotyczących strefy euro. Rząd autoregresji wyznaczony został na podstawie 

procedury „from general to specific”. Celem uzyskania porównywalnych 

wyników zastosowana została identyczna specyfikacja dla wszystkich krajów 

objętych analizą. A priori przyjęto dwa moŜliwe stany gospodarki – recesję i 

ekspansję.  

                                                                                                                                    
8 Ze względu na automatyzm  i ateoretyczość procedury istnieje ryzyko, iŜ zidentyfikowany cykl  nie będzie odzwierciedlał 

stylizowanych faktów dotyczących wahań koniunkturalnych.  
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2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. Produkcja przemysłowaProdukcja przemysłowaProdukcja przemysłowaProdukcja przemysłowa    

    

W przypadku modelu szacowanego na danych dotyczących produkcji 

przemysłowej w ostatecznej specyfikacji zaleŜnymi od stanu parametrami były 

wyraz wolny równania regresji oraz zmienność składnika losowego. Rząd 

autoregresji został wyznaczony na 3, przy czym celem uwzględniania efektu 

bazy do modelu dołączono 12-te opóźnienie produkcji przemysłowej, co 

znaczenie poprawia wartości kryteriów informacyjnych. Rysunki 4 i 5 

przedstawiają prawdopodobieństwa poszczególnych faz cyklu (Regime 1 oznacza 

recesję, Regime 2 – ekspansję) odpowiednio w strefie euro oraz w Polsce.  

    
Rys 4. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 4. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 4. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 4. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie 
modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu produkcji modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu produkcji modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu produkcji modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu produkcji 
przemysłowej w latach 1996przemysłowej w latach 1996przemysłowej w latach 1996przemysłowej w latach 1996----2008200820082008    
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Źródło: Opracowanie własne 
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Rys 5. Cykl gospodarki polskiejRys 5. Cykl gospodarki polskiejRys 5. Cykl gospodarki polskiejRys 5. Cykl gospodarki polskiej zidentyfikowany na podstawie  zidentyfikowany na podstawie  zidentyfikowany na podstawie  zidentyfikowany na podstawie 
modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu produkcji modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu produkcji modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu produkcji modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu produkcji 
przemysłowej w latach 1996przemysłowej w latach 1996przemysłowej w latach 1996przemysłowej w latach 1996----2008200820082008    
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Źródło: Opracowanie własne 

Rys 6. Skorelowanie współczynników prawdopodobieństw recesji Rys 6. Skorelowanie współczynników prawdopodobieństw recesji Rys 6. Skorelowanie współczynników prawdopodobieństw recesji Rys 6. Skorelowanie współczynników prawdopodobieństw recesji 
(modele przełącznikowe Markowa (modele przełącznikowe Markowa (modele przełącznikowe Markowa (modele przełącznikowe Markowa –––– produkcja przemys produkcja przemys produkcja przemys produkcja przemysłowa) w łowa) w łowa) w łowa) w 
poszczególnych krajach i strefie euro jako całości w latach 1996poszczególnych krajach i strefie euro jako całości w latach 1996poszczególnych krajach i strefie euro jako całości w latach 1996poszczególnych krajach i strefie euro jako całości w latach 1996----
2008200820082008    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 
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Analiza skorelowania prawdopodobieństw recesji w poszczególnych krajach i 

strefie euro jako całości (rysunek 6) wskazuje na duŜe zróŜnicowanie pod tym 

względem. NajwyŜsze współczynniki osiągnęły Finlandia, Belgia, Niemcy i 

Włochy. Polska wykazuje w tym zakresie nieco niŜszy stopień synchronizacji, 

tym niemniej wyŜszy od Francji – kraju powszechnie uznawanego za silnie 

zbieŜny ze strefą euro jako całością. NajniŜszy stopień korelacji spośród państw 

członkowskich charakteryzuje Holandię, Luksemburg, Francję i Grecję. Spośród 

krajów Europy Środkowo-Wschodniej jako jedyne istotnie dodatnie 

skorelowanie z cyklem referencyjnym wykazują – oprócz Polski – Czechy i 

Słowacja.  

Rys 7. ZbieŜność faz cykli klasycznych (modele przełącznikowe Rys 7. ZbieŜność faz cykli klasycznych (modele przełącznikowe Rys 7. ZbieŜność faz cykli klasycznych (modele przełącznikowe Rys 7. ZbieŜność faz cykli klasycznych (modele przełącznikowe 
Markowa Markowa Markowa Markowa –––– produkcja przemysłowa) poszczególnych krajów ze  produkcja przemysłowa) poszczególnych krajów ze  produkcja przemysłowa) poszczególnych krajów ze  produkcja przemysłowa) poszczególnych krajów ze 
strefą euro w latach 1996strefą euro w latach 1996strefą euro w latach 1996strefą euro w latach 1996----2008200820082008    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

ZbieŜność cykli zidentyfikowanych na podstawie modelu przełącznikowego 

Markowa dla produkcji przemysłowej (rysunek 7) jest w większym stopniu 

zróŜnicowana niŜ w przypadku zastosowania algorytmu datującego. Tym 

niemniej równieŜ w tym przypadku Polska naleŜy do czołówki państw – obok 

Niemiec i Belgii – pod względem synchronizacji ze strefą euro. Do gospodarek 

najmniej zbieŜnych względem cyklu referencyjnego naleŜą Holandia, Węgry, 
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Grecja i – co zaskakujące – Francja. Co ciekawe, średnio kraje Europy 

Środkowo-Wschodniej wydają się nie ustępować krajom członkowskim strefy 

euro w tym zakresie. SpostrzeŜenie to potwierdza zbliŜona w obu grupach 

wartość indeksu dyfuzji (rysunek 8).  

 

Rys 8. ZbieŜność faz cyklu (modele przełącznikowe Markowa Rys 8. ZbieŜność faz cyklu (modele przełącznikowe Markowa Rys 8. ZbieŜność faz cyklu (modele przełącznikowe Markowa Rys 8. ZbieŜność faz cyklu (modele przełącznikowe Markowa ––––    
produkcja przemysłowaprodukcja przemysłowaprodukcja przemysłowaprodukcja przemysłowa) ze strefą euro w grupie państw ) ze strefą euro w grupie państw ) ze strefą euro w grupie państw ) ze strefą euro w grupie państw 
członkowskich i nowych krajach członkowskich strefy euro (NMS8) członkowskich i nowych krajach członkowskich strefy euro (NMS8) członkowskich i nowych krajach członkowskich strefy euro (NMS8) członkowskich i nowych krajach członkowskich strefy euro (NMS8) 
w latach 1996w latach 1996w latach 1996w latach 1996----2008200820082008    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. Produkt Krajowy BruttoProdukt Krajowy BruttoProdukt Krajowy BruttoProdukt Krajowy Brutto    

    

W przypadku modelu przełącznikowego szacowanego na danych dotyczących 

PKB rząd modelu autoregresyjnego wynosi 2, zmiennymi parametrami są 

ponownie wariancja składnika losowego oraz wyraz wolny równania. Rysunki 9 

i 10 przedstawiają prawdopodobieństwa poszczególnych faz cyklu (Regime 1 – 

recesja, Regime 2 – ekspansja) odpowiednio dla Polski i strefy euro.  
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Rys 9. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 9. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 9. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 9. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie 
modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu PKB w latach modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu PKB w latach modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu PKB w latach modelu przełącznikowego Markowa dla szeregu PKB w latach 
1996199619961996----2008200820082008    
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Rys 10. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 10. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 10. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie Rys 10. Cykl gospodarki strefy euro zidentyfikowany na podstawie 
modelu przmodelu przmodelu przmodelu przełącznikowego Markowa dla szeregu PKB w latach ełącznikowego Markowa dla szeregu PKB w latach ełącznikowego Markowa dla szeregu PKB w latach ełącznikowego Markowa dla szeregu PKB w latach 
1996199619961996----2008200820082008    
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu    

 



IIIIIIII    ANALIZA ZBIEśNOŚCI CANALIZA ZBIEśNOŚCI CANALIZA ZBIEśNOŚCI CANALIZA ZBIEśNOŚCI CYKLU KONIUNKTURALNEGYKLU KONIUNKTURALNEGYKLU KONIUNKTURALNEGYKLU KONIUNKTURALNEGO GOSPODARKI POLSKIEO GOSPODARKI POLSKIEO GOSPODARKI POLSKIEO GOSPODARKI POLSKIEJ ZE STREFĄ J ZE STREFĄ J ZE STREFĄ J ZE STREFĄ 

EURO EURO EURO EURO NA TLE KRAJÓW EUROPYNA TLE KRAJÓW EUROPYNA TLE KRAJÓW EUROPYNA TLE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO ŚRODKOWO ŚRODKOWO ŚRODKOWO----WSCHODNIEJ ORAZ PAŃSWSCHODNIEJ ORAZ PAŃSWSCHODNIEJ ORAZ PAŃSWSCHODNIEJ ORAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH TW CZŁONKOWSKICH TW CZŁONKOWSKICH TW CZŁONKOWSKICH 

STREFY STREFY STREFY STREFY     

 92929292    

    
Rys 11. Skorelowanie współczynników prawdopodobieństw recesji Rys 11. Skorelowanie współczynników prawdopodobieństw recesji Rys 11. Skorelowanie współczynników prawdopodobieństw recesji Rys 11. Skorelowanie współczynników prawdopodobieństw recesji 
(modele przełącznikowe Markowa (modele przełącznikowe Markowa (modele przełącznikowe Markowa (modele przełącznikowe Markowa –––– PKB) w poszczególnych krajach  PKB) w poszczególnych krajach  PKB) w poszczególnych krajach  PKB) w poszczególnych krajach 
i strefie ei strefie ei strefie ei strefie euro jako całości w latach 1996uro jako całości w latach 1996uro jako całości w latach 1996uro jako całości w latach 1996----2008200820082008    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

Wyniki skorelowania prawdopodobieństw recesji w przypadku modelu 

szacowanego na PKB (rysunek 11) są nieco odmienne w stosunku do produkcji 

przemysłowej. Polska jest bowiem jedynym krajem regionu istotnie dodatnio 

skorelowanym ze strefą euro jako całością. Co więcej, równieŜ niektóre spośród 

państw członkowskich strefy euro – Belgia, Finlandia, Holandia – wykazują 

nieistotną korelację. W przypadku Grecji oraz Litwy zanotowano istotne ujemne 

współczynniki korelacji. Najsilniejsze skorelowanie występuje w przypadku 

Włoch, Słowenii, Luksemburga i Austrii.  
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Rys 12. ZbieŜność faz cykli klasycznych (modele przełącznikowe Rys 12. ZbieŜność faz cykli klasycznych (modele przełącznikowe Rys 12. ZbieŜność faz cykli klasycznych (modele przełącznikowe Rys 12. ZbieŜność faz cykli klasycznych (modele przełącznikowe 
Markowa Markowa Markowa Markowa –––– PKB) poszczególnych krajów ze strefą eu PKB) poszczególnych krajów ze strefą eu PKB) poszczególnych krajów ze strefą eu PKB) poszczególnych krajów ze strefą euro w latach ro w latach ro w latach ro w latach 
1996199619961996----2008200820082008    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

W zakresie zgodności faz cyklu koniunkturalnego ze strefą euro (rysunek 12) 

Polska naleŜy do grupy gospodarek zbieŜnych w relatywnie duŜym stopniu – na 

poziomie Niemiec czy Hiszpanii. NajwyŜsze indeksy zgodności zanotowano w 

przypadku Włoch, Luksemburga i Austrii. W przeciwieństwie do modelu 

szacowanego na danych dotyczących produkcji przemysłowej średnia zbieŜność 

cykli z cyklem referencyjnym jest niŜsza wśród krajów Europy Środkowo-

Wschodniej niŜ w obrębie krajów członkowskich (rysunek 13).  
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Rys 13. ZbieŜność faz cyklu (modele przełącznikowe Markowa Rys 13. ZbieŜność faz cyklu (modele przełącznikowe Markowa Rys 13. ZbieŜność faz cyklu (modele przełącznikowe Markowa Rys 13. ZbieŜność faz cyklu (modele przełącznikowe Markowa ––––    
PKB) ze strefą euro w grupie państw członkowskich i nowych PKB) ze strefą euro w grupie państw członkowskich i nowych PKB) ze strefą euro w grupie państw członkowskich i nowych PKB) ze strefą euro w grupie państw członkowskich i nowych 
krajach członkowskich strefy euro (NMS8) w latach 1996krajach członkowskich strefy euro (NMS8) w latach 1996krajach członkowskich strefy euro (NMS8) w latach 1996krajach członkowskich strefy euro (NMS8) w latach 1996----2008200820082008    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

2.4. WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTNIENIU WSPÓLNEGO 
CZYNNIKA DETERMINUJĄCEGO PRZEBIEG CYKLU W 
GRUPIE KRAJÓW 

 

Za pomocą przełącznikowego modelu wektorowej autoregresji (MS-VAR) 

zbadano, czy cykl koniunkturalny zidentyfikowany na podstawie przełączeń 

wspólnego łańcucha oszacowanego na podstawie danych dotyczących produkcji 

przemysłowej w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Polsce jest w stanie 

poprawnie odzwierciedlić fluktuacje aktywności gospodarczej w poszczególnych 

krajach. W tym celu przeprowadzony został test równości średnich temp wzrostu 

produkcji przemysłowej w fazie ekspansji i recesji wspólnego cyklu. Wyniki 

testu (tabela 1) wskazują, iŜ we wszystkich objętych analizą krajach naleŜy 

odrzucić hipotezę zerową testu o równości średnich przy wszystkich 

stosowanych w literaturze poziomach istotności. Tym samym dane empiryczne 

pozytywnie weryfikują hipotezę o wspólnym czynniku determinującym przebieg 

fluktuacji aktywności gospodarczej w Polsce oraz trzech największych krajach 

strefy euro. 
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Tab 1. Test istotności średnich dla tempa wzrostu produkcji Tab 1. Test istotności średnich dla tempa wzrostu produkcji Tab 1. Test istotności średnich dla tempa wzrostu produkcji Tab 1. Test istotności średnich dla tempa wzrostu produkcji 
przemysłowej w fazie recesji i ekspansji w poszczególnych krajach. przemysłowej w fazie recesji i ekspansji w poszczególnych krajach. przemysłowej w fazie recesji i ekspansji w poszczególnych krajach. przemysłowej w fazie recesji i ekspansji w poszczególnych krajach.     
    

Kraj 

Średnie tempo wzrostu 
produkcji przemysłowej statystyka t-Studenta p-value 

faza ekspansji faza recesji 

Niemcy 4,14% -0,25% 11,9 <0,0000 

Francja 2,32% -0,17% 7,02 <0,0000 

Włochy 1,30% -1,45% 6,4 <0,0000 

Polska 9,48% 2,93% 8,4 <0,0000 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

Przykładowe porównanie wyników estymacji analogicznego modelu dla Litwy 

(tabela 2) wskazuje, iŜ w przypadku tego kraju wspólny cykl nieprawidłowo 

identyfikuje okresy wyŜszej i niŜszej aktywności gospodarczej, jako Ŝe średnie 

tempo wzrostu litewskiej produkcji przemysłowej w zidentyfikowanej fazie 

ekspansji jest niŜsze niŜ w fazie recesji.  

Tab 2. Średnie tempa wzrostu produkcji przemysłowej w fazie Tab 2. Średnie tempa wzrostu produkcji przemysłowej w fazie Tab 2. Średnie tempa wzrostu produkcji przemysłowej w fazie Tab 2. Średnie tempa wzrostu produkcji przemysłowej w fazie 
ekspansji i recesji dla modelu szacowanego dla danych ekspansji i recesji dla modelu szacowanego dla danych ekspansji i recesji dla modelu szacowanego dla danych ekspansji i recesji dla modelu szacowanego dla danych 
dotyczących Niemiec, Francji, Włoch i Litwy.  dotyczących Niemiec, Francji, Włoch i Litwy.  dotyczących Niemiec, Francji, Włoch i Litwy.  dotyczących Niemiec, Francji, Włoch i Litwy.      
    

Kraj 
Średnie tempo wzrostu produkcji przemysłowej 

faza ekspansji faza recesji 

Niemcy 5,08% 0,23% 

Francja 2,07% 0,15% 

Włochy 1,46% -1,31% 

Litwa 4,30% 9,35% 
  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 
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2.5. ANALIZA SYMETRYCZNOŚCI SZOKÓW I ODPOWIEDZI 

NA SZOKI 

 

W niniejszym rozdziale omówione zostaną wyniki korelacji wyodrębnionych na 

podstawie dwóch strukturalizacji (Blancharda i Quah oraz dekompozycji na 

szoki symetryczne i asymetryczne) szoków strukturalnych dotykających 

gospodarki oraz korelacji odpowiedzi aktywności gospodarczej w 

poszczególnych krajach na te szoki. W przypadku niektórych krajów modele 

VAR okazały się niestabilne (Węgry, Słowenia i Słowacja w dekompozycji 

Blancharda i Quah), w związku z czym oszacowanie współczynnika korelacji 

funkcji odpowiedzi na impuls ze strefą euro było w tych przypadkach 

niemoŜliwe.  

 

2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1. Analiza symetryczności szoków strukturalnychAnaliza symetryczności szoków strukturalnychAnaliza symetryczności szoków strukturalnychAnaliza symetryczności szoków strukturalnych    

    

Rys 14. Korelacja szoków popytowych (dekompozycja BlanchardaRys 14. Korelacja szoków popytowych (dekompozycja BlanchardaRys 14. Korelacja szoków popytowych (dekompozycja BlanchardaRys 14. Korelacja szoków popytowych (dekompozycja Blancharda----
Quah) pQuah) pQuah) pQuah) poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996oszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996oszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996oszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996----2008200820082008    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 
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Rys 15. Korelacja szoków podaŜowych (dekompozycja BlanchardaRys 15. Korelacja szoków podaŜowych (dekompozycja BlanchardaRys 15. Korelacja szoków podaŜowych (dekompozycja BlanchardaRys 15. Korelacja szoków podaŜowych (dekompozycja Blancharda----
Quah) poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996Quah) poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996Quah) poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996Quah) poszczególnych krajów ze strefą euro w latach 1996----2008200820082008    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

W przeciwieństwie do wyników analizy zbieŜności cyklicznej, w zakresie 

szoków popytowych i podaŜowych kraje Europy Środkowo-Wschodniej są w 

znacznie mniejszym stopniu skorelowane ze strefą euro jako całością niŜ kraje 

członkowskie (rysunek 14 i 15). Jedynym krajem regionu wykazującym istotną 

dodatnią korelację jest Estonia. Polska jest w zakresie obu szoków skorelowana 

dodatnio, ale nieistotnie. Wśród krajów strefy euro występuje relatywnie duŜa 

heterogeniczność wyników. Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, a takŜe 

Finlandia są w obu przypadkach silnie dodatnio zsynchronizowane ze strefą euro 

jako całością. Spośród państw członkowskich w zakresie obu szoków nieistotne 

skorelowanie wykazują Grecja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia.     
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2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2. Analiza podobieństwa reakcji gospodarek na szoki Analiza podobieństwa reakcji gospodarek na szoki Analiza podobieństwa reakcji gospodarek na szoki Analiza podobieństwa reakcji gospodarek na szoki 

strukturalnestrukturalnestrukturalnestrukturalne    

 

Rys 16. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na szok Rys 16. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na szok Rys 16. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na szok Rys 16. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na szok 
popytowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 1996popytowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 1996popytowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 1996popytowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 1996----2008 2008 2008 2008 
(dekompozycja Blancharda(dekompozycja Blancharda(dekompozycja Blancharda(dekompozycja Blancharda----Quah)Quah)Quah)Quah)    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

Reakcje PKB na jednostkowy szok popytowy są w niemal wszystkich krajach 

objętych analizą bardzo podobne do odpowiedzi PKB strefy euro (rysunek 16). 

Jedynym wyjątkiem jest Łotwa, w przypadku której występuje istotna ujemna 

korelacja. Fakt ten spowodowany jest sytuacją gospodarczą w tym kraju pod 

koniec próby, kiedy to spadkowi dynamiki PKB towarzyszył wzrost dynamiki 

poziomu cen. Funkcja reakcji na impuls modelu oszacowanego bez 

uwzględnienia ostatnich kwartałów jest zbliŜona dla tej gospodarki do 

pozostałych krajów.     
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Rys 17. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na szok Rys 17. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na szok Rys 17. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na szok Rys 17. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na szok 
podaŜowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 1996podaŜowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 1996podaŜowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 1996podaŜowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 1996----2008 2008 2008 2008 
(dekompozycja Blancharda(dekompozycja Blancharda(dekompozycja Blancharda(dekompozycja Blancharda----Quah)Quah)Quah)Quah)    
    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

W przypadku szoków podaŜowych reakcje wszystkich gospodarek są istotnie 

dodatnio skorelowane z odpowiedziami PKB strefy euro jako całości (rysunek 

17). W przypadku większości z nich współczynniki korelacji bliskie są jedności. 

Wyjątek w tym zakresie stanowią jedynie Polska i Belgia.  
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2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3. Analiza reakcji gospodarek na szok wspólnyAnaliza reakcji gospodarek na szok wspólnyAnaliza reakcji gospodarek na szok wspólnyAnaliza reakcji gospodarek na szok wspólny    

    

Rys 18. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na Rys 18. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na Rys 18. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na Rys 18. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na 
wspólny szok popytowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach wspólny szok popytowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach wspólny szok popytowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach wspólny szok popytowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 
1996199619961996----2008 2008 2008 2008     

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

    
Rys 19. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na Rys 19. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na Rys 19. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na Rys 19. Korelacja odpowiedzi PKB poszczególnych krajów na 
wspólny szok podaŜowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach wspólny szok podaŜowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach wspólny szok podaŜowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach wspólny szok podaŜowy z reakcją gospodarki strefy euro w latach 
1996199619961996----2008 2008 2008 2008     
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

 

W zakresie reakcji PKB na wspólne szoki (rysunek 18 i 19) występuje znaczna 

heterogeniczność krajów objętych analizą. W ramach krajów członkowskich 

odpowiedzi są bardzo silnie skorelowane ze strefą euro jako całością. Jedynym 

wyjątkiem pod tym względem jest Grecja, której reakcja jest silnie ujemnie 

skorelowana. Zastanawiająca jest równieŜ nieznaczna dodatnia korelacja 

odpowiedzi na wspólny szok popytowy w przypadku Niemiec – największej 

gospodarki składającej się na strefę euro. Spośród krajów Europy Środkowo-

Wschodniej najwyŜszą korelację w zakresie reakcji na oba szoki wykazuje 

Polska. Kraj ten tylko nieznacznie ustępuje pod tym względem państwom 

członkowskich strefy euro. Istotnie dodatnia korelacja w obu przypadkach 

występuje równieŜ w przypadku Estonii.  

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW  

 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iŜ gospodarka polska – na tle krajów 

regionu, jak równieŜ krajów członkowskich strefy euro – wykazuje duŜy stopień 

synchronizacji z cyklem strefy jako całości. W zakresie zbieŜności cykli 

klasycznych, czyli zgodności faz cyklu, w której znajduje się dany kraj i 

gospodarka referencyjna (strefa euro), Polska naleŜy do czołówki krajów 

objętych analizą. Co więcej, cykl wspólny dla Polski oraz największych 

gospodarek strefy euro (Niemiec, Francji i Włoch) prawidłowo odzwierciedla 

fluktuacje polskiej aktywności gospodarczej, co świadczy o tym, iŜ istnieje 

wspólny czynnik odpowiedzialny za synchronizację cykliczną w ramach tej 

grupy państw. Tym niemniej, niepokojącym zjawiskiem jest nieistotne 

skorelowanie szoków strukturalnych dotykających Polskę i gospodarkę 

referencyjną. Fakt ten – przy braku autonomicznych narzędzi akomodacji 

szoków w postaci kursu walutowego i polityki pienięŜnej na poziomie kraju – 

moŜe stanowić koszt partycypacji Polski w strefie euro. NaleŜy jednak pamiętać, 

iŜ samo wstąpienie do unii walutowej, a takŜe przeprowadzane w okresie 

przygotowawczym reformy strukturalne niezbędne do spełnienia kryteriów 
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nominalnych, wiąŜe się z uspójnieniem części szoków, w tym wynikających ze 

wspólnej polityki pienięŜnej i  z koordynacji polityki fiskalnej (Pakt Stabilności i 

Wzrostu). Co więcej, problem ten występuje równieŜ w przypadku większości 

małych gospodarek strefy (Grecja, Portugalia, Irlandia, Luksemburg, Austria, 

Holandia, Belgia). Odpowiedzi gospodarki polskiej na szoki są silnie dodatnio 

skorelowane z reakcjami strefy euro jako całości. Dotyczy to zarówno 

odpowiedzi na szoki jednostkowe, jak i szoki wspólne, pochodzące z gospodarki 

referencyjnej. W związku z tym – w kontekście uspójnienia części szoków wraz 

z przystąpieniem do unii walutowej – moŜna przypuszczać, iŜ nastąpi proces 

konwergencji cyklicznej, zaś kryteria optymalności wspólnych obszarów 

walutowych okaŜą się w przypadku Polski endogeniczne.   

W ramach państw członkowskich występuje znaczna heterogeniczność pod 

względem synchronizacji ze strefą euro jako całością. Do zbieŜnych w 

największym stopniu gospodarek naleŜą – zgodnie z wynikami większości badań 

– Niemcy oraz Włochy. W przeciwieństwie do wyników wielu innych analiz, 

Francja wykazuje umiarkowany stopień zbieŜności cyklu ze strefą euro jako 

całością. NajniŜszy stopień synchronizacji z cyklem referencyjnym występuje w 

przypadku Grecji i Portugalii. Z kolei dla Belgii, Holandii, Finlandii czy Irlandii 

wyniki nie są jednoznaczne.  

Analiza symetryczności szoków popytowych i podaŜowych, dotykających 

gospodarkę strefy euro jako całości i poszczególne kraje członkowskie wskazuje, 

iŜ tylko w przypadku części z nich występuje istotna dodatnia korelacja. W 

zakresie obu typów szoków jako jedyne dodatnią korelację wykazują Francja, 

Hiszpania, Niemcy i Włochy, czyli kraje o największym udziale w gospodarce 

strefy euro, a takŜe Finlandia. W przypadku Grecji, Portugalii, Luksemburga i 

Irlandii w zakresie obu typów szoków korelacja z szokami dotykającymi strefy 

euro jest statystycznie nieistotna. Z kolei odpowiedzi gospodarek na jednostkowe 

szoki strukturalne są we wszystkich krajach członkowskich strefy euro bardzo 

podobne. RównieŜ reakcje gospodarek na szoki wspólne wykazują bardzo duŜy 

stopień skorelowania ze strefą euro jako całością. Jedynym wyjątkiem w tym 

zakresie jest Grecja, w przypadku której odpowiedzi na szoki wspólne mają 

przeciwny kierunek niŜ w pozostałych państwach członkowskich.  
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STRESZCZENIE 

 

Wprowadzeniu euro w Polsce towarzyszą oczekiwania osiągnięcia przez banki 

długoterminowych korzyści, m.in. eliminacji ryzyka walutowego i moŜliwości 

wykorzystania efektu skali. Jednak w początkowej fazie proces ten będzie 

wymagał poniesienia przez sektor bankowy dodatkowych kosztów operacyjnych 

oraz utraty części dochodów, głównie z operacji wymiany walut. Koszty 

przygotowania organizacyjnego banków do zmiany systemów informatycznych i 

rozliczeń bezgotówkowych oraz wprowadzenie euro do obiegu gotówkowego 

będą uzaleŜnione, m.in. od długości okresu podwójnego obiegu walutowego. Ich 

przybliŜoną wartość szacuje się na około 0,14% PKB w przypadku 

dwutygodniowego oraz około 0,20% PKB i 0,26% PKB, odpowiednio, w 

przypadku dwumiesięcznego i półrocznego okresu wycofywania złotego. Koszty 

te mogą być ograniczone poprzez zmniejszenie wolumenu obrotu gotówkowego i 

zwiększenie wykorzystania kart płatniczych i bankowości internetowej w 

transakcjach bankowych oraz poprzez przeprowadzenie kampanii 

upowszechniającą w społeczeństwie wiedzę o wprowadzanych do obiegu 

banknotach i monetach euro.  

Wyeliminowanie operacji wymiany euro/złoty w wyniku wejścia Polski do strefy 

euro spowoduje utratę przez banki części dochodów z tytułu operacji 

walutowych, a ich przybliŜoną wartość moŜna ocenić na około 0,18% PKB. 

Eliminacja operacji wymiany euro/złoty moŜe stać się źródłem zwiększonej 

konkurencji na ograniczonym juŜ rynku walutowym nie tylko ze strony banków 

                                                                                                                                    

1 Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Finansowego 
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polskich, ale i zagranicznych centrów finansowych specjalizujących się w 

obsłudze przedsiębiorstw spoza strefy euro.  

Wejście Polski do strefy euro moŜe równieŜ wywołać inne istotne zmiany w 

strukturze kosztów banków, jednak ich oszacowanie jest utrudnione ze względu 

na duŜą zmienność parametrów określających te procesy. Wyliczone w badaniu 

wartości dodatkowych kosztów i utraconych dochodów banków mają charakter 

przybliŜeń, choć z drugiej strony wskazują na rozmiar moŜliwych do poniesienia 

kosztów, jakie pojawią się w trakcie wprowadzania euro w Polsce. 

 

WSTĘP 

 

Wprowadzenie w dniu 1 stycznia 1999 r. wspólnej waluty w 11 krajach 

członkowskich zapoczątkowało trzeci i ostatni etap tworzenia Unii Gospodarczej 

i Walutowej. Proces ten przebiegał w dwóch fazach. W pierwszej, obejmującej 

lata 1999 - 2001, euro funkcjonowało wyłącznie w formie bezgotówkowego 

zapisu na rachunkach bankowych. W tym teŜ okresie euro zostało przyjęte przez 

kolejne państwo, Grecję. W drugiej fazie, rozpoczynającej się 1 stycznia 2002 r., 

euro zostało wprowadzone do obiegu gotówkowego. Rozszerzenie Unii 

Europejskiej stało się impulsem do dalszego rozwoju unii monetarnej i włączania 

do niej nowych krajów członkowskich. Słowenia (2007) oraz Cypr i Malta 

(2008) stały się jej kolejnymi członkami.  

W przypadku wejścia kraju do strefy euro cięŜar przygotowania i wprowadzenia 

wspólnej waluty do obiegu gotówkowego i rozliczeń bezgotówkowych spoczywa 

na sektorze bankowym. Stąd teŜ proces ten będzie dla polskich banków 

powaŜnym wyzwaniem. Oczekuje się, Ŝe z jednej strony moŜe on stworzyć nowe 

perspektywy dla rozwoju oferty produktowej i wykorzystania efektów skali, z 

drugiej natomiast stanie się źródłem dodatkowych kosztów operacyjnych, utraty 

części dochodów oraz zwiększonej presji konkurencyjnej (NBP, 2004). 

Doświadczenia krajów strefy euro wskazują, Ŝe zaistniałe zmiany w strukturze 

kosztów i przychodów banków były zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim 

efektem wdroŜenia w tych krajach nowej waluty (Danthine i in., 2000). 
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Celem niniejszego opracowania jest obliczenie przybliŜonych wielkości zmian 

kosztów operacyjnych i dochodów z operacji wymiany walut, jakie mogą 

wyniknąć przy wprowadzaniu euro w Polsce. Prezentacja tego zagadnienia 

została podzielona na dwa etapy. W pierwszym przedstawiono doświadczenia 

państw aktualnie tworzących strefę euro. Analiza obejmuje proces tworzenia 

obszaru euro, zarówno w początkowym okresie, tj. lata 1999 – 2002, jak i w 

trakcie włączania do unii monetarnej jej trzech nowych członków w latach 2007 

– 2008. Doświadczenia tych krajów zostały wykorzystane do oszacowania 

przybliŜonych wskaźników, jakie moŜna zastosować w analizie sektora 

bankowego w Polsce.  

W drugim etapie opracowania dokonano obliczeń przybliŜonych wartości tych 

wielkości w okresie jednego roku. W badaniach skoncentrowano się na dwóch 

kategoriach: koszty operacyjne i utracone dochody z operacji wymiany walut. Do 

wyliczeń zastosowano zagregowane dane polskiego sektora bankowego na 

koniec 2007 r. pochodzące z bazy danych NBP oraz wyniki badania NBP nt. 

rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce 

(NBP, 2007).  

Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe przybliŜona wartość dodatkowych kosztów 

operacyjnych, jakie w sektorze bankowym mogą wyniknąć z tytułu przebudowy 

systemów informatycznych oraz wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego i 

rozliczeń bezgotówkowych, przy zastosowaniu okresu podwójnego obiegu 

walutowego moŜe wynieść około: 0,14% PKB; 0,20% PKB i 0,26% PKB w 

przypadku, odpowiednio: dwutygodniowego, dwumiesięcznego i półrocznego 

okresu. Wielkości te mogą zostać obniŜone w przypadku skrócenia okresu 

podwójnego obiegu gotówkowego złotego i euro oraz zmniejszenia wolumenu 

obrotu gotówkowego i zwiększenia wykorzystania kart płatniczych i bankowości 

internetowej w transakcjach bankowych oraz przeprowadzenia kampanii 

upowszechniającej w społeczeństwie wiedzę o wprowadzanych do obiegu 

banknotach i monetach euro. 

Badania rozmiaru utraconych dochodów banków z tytułu wyeliminowania 

operacji wymiany euro/złoty wskazują, Ŝe wejście Polski do strefy euro moŜe 

spowodować redukcję tych dochodów o ok. 0,18% PKB. Straty te będą 

odczuwane szczególnie w pierwszym roku po wprowadzeniu euro. Do 

czynników, które mogą równieŜ wpływać na zmiany dochodów z operacji 
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wymiany walut naleŜy zaliczyć zwiększoną konkurencję ze strony banków 

zagranicznych i moŜliwość utraty walutowej obsługi przedsiębiorstw 

międzynarodowych na rzecz europejskich centrów finansowych. 

 Wprowadzenie euro w Polsce moŜe równieŜ wywołać inne zmiany w strukturze 

dochodów banków. Jednak ich oszacowanie jest utrudnione brakiem 

odpowiednich danych oraz faktem, Ŝe parametry te charakteryzują się duŜą 

zmiennością w czasie (Waschiczek, 1999; EC, 2007). Do najistotniejszych 

przyczyn zmian w dochodach banków moŜna zaliczyć zwiększenie konkurencji i 

konwergencję stóp procentowych powodujące zmniejszenie dochodów 

odsetkowych (Cabral i in., 2002). Innym waŜnym czynnikiem mogącym wpłynąć 

na poziom kosztów i dochodów w bankach po przyjęciu euro jest rozwój rynków 

korporacyjnych papierów dłuŜnych mogący zmniejszyć popyt na kredyt 

bankowy. Jednak z drugiej strony wzrost liczby emisji tych papierów 

wartościowych moŜe stać się źródłem nowych przychodów z tytułu opłat za 

obsługę emisji papierów wartościowych (ECB, 1999).  

Prezentacja wyników przeprowadzonych badań została podzielona na 

następujące rozdziały. Pierwszy koncentruje się na wynikach dotychczasowych 

analiz prowadzonych dla sektorów bankowych krajów strefy euro. W kolejnych 

zaprezentowano efekty kosztowe i dochodowe wynikające z wprowadzenia euro. 

W części kalkulacyjnej dokonano symulacji zmian kosztów operacyjnych i 

dochodów z operacji wymiany walut w sektorze bankowym mających miejsce w 

trakcie hipotecznego wprowadzenia euro w Polsce. Całość opracowania zamyka 

analiza rezultatów i wnioski z badań. 

 

1. PRAWNE REGULACJE I ZASADY WPROWADZANIA EURO 

 

Jednym z najwaŜniejszych osiągnięć Jednolitego Aktu Europejskiego z 17 lutego 

1986 r. reformującego struktury Unii Europejskiej było zobowiązanie krajów 

członkowskich do utworzenia do 1992 r. jednolitego rynku finansowego. Sposób 

realizacji tego zobowiązania regulowała Druga Dyrektywa Bankowa2 z 15 

                                                                                                                                    

2 Second Banking Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and 

administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and amending Directive 

77/780/EEC, Dz.U. L 386 z 30.12.1989 r., s. 1 – 13. 
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grudnia 1989 r., wprowadzająca zasadę jednego paszportu dla instytucji 

finansowych mających siedzibę w krajach członkowskich. Dla potrzeb 

monitorowania procesu liberalizacji wspólnotowego rynku finansowego w 1994 

r. został utworzony Europejski Instytut Walutowy (EIW) z siedzibą we 

Frankfurcie. Jego zadaniem było koordynowanie europejskiej polityki 

monetarnej i przygotowanie zasad funkcjonowania wspólnotowej waluty.  

W grudniu 1995 r. Rada Europy na posiedzeniu w Madrycie zaakceptowała 

„euro” jako nazwę dla nowej waluty oraz wyznaczyła procedury i kalendarz 

wymiany walut krajowych. Przyjęto równieŜ ramy prawne dla utworzenia i 

funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego oraz ustalono kryteria, jakie 

miały być stosowane przy przyjmowaniu nowych członków strefy euro. Decyzje 

te stały się zwieńczeniem procesu liberalizacji rynku finansowego na obszarze 

Unii Europejskiej.  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 1 stycznia 1999 r. w 11 krajach 

członkowskich euro stało się oficjalną walutą. W styczniu 2001 r. do grupy tych 

krajów dołączyła Grecja. W pierwszej fazie wprowadzania euro, tj. do końca 

2001 r. nowa waluta funkcjonowała wyłącznie w zapisach księgowych. W tym 

czasie banki miały prawo prowadzić rachunki i rozliczenia zarówno w euro, jak i 

w walutach krajowych. 

 Pełne przyjęcie euro w 12 krajach członkowskich nastąpiło 1 stycznia 2002 r. 

Od tego dnia wszystkie rachunki bankowe mogły być prowadzone wyłącznie w 

euro, a nowe banknoty i monety zostały skierowane do obiegu gotówkowego. W 

efekcie okresowo w obrocie gotówkowym funkcjonowały dwie waluty: euro i 

waluta krajowa. W większości państw członkowskich okres ten trwał do 28 

lutego 2002 r. Po tej dacie waluty narodowe krajów strefy euro przestały być 

prawnymi środkami płatniczymi. Jednocześnie kaŜdy z banków centralnych dał 

moŜliwość wymiany pozostawionych banknotów i monet w swoich placówkach i 

w bankach komercyjnych. Najczęściej okres ten dla monet wynosił dwa lata, a 

dla banknotów 10 i więcej lat (ECB, 2002). 

Wraz z rozszerzeniem w 2004 r. Unii Europejskiej nowe kraje członkowskie 

przyjmowały plany przygotowawcze do wypełnienia kryteriów konwergencji i 

wprowadzenia euro. Pierwszym z nich była Słowenia3, która w 2007 r. dołączyła 

                                                                                                                                    

3 EBC, 2006, „Raport o konwergencji”, maj 2006. 



IIIIIIIIIIII    ANALIZA KOSZTÓW DZIAANALIZA KOSZTÓW DZIAANALIZA KOSZTÓW DZIAANALIZA KOSZTÓW DZIAŁANIA ŁANIA ŁANIA ŁANIA ORAZ DOCHODÓW Z OPERORAZ DOCHODÓW Z OPERORAZ DOCHODÓW Z OPERORAZ DOCHODÓW Z OPERACJI WYMIANY WALUT WACJI WYMIANY WALUT WACJI WYMIANY WALUT WACJI WYMIANY WALUT W    

SEKTORZE BANKOWYM Z SEKTORZE BANKOWYM Z SEKTORZE BANKOWYM Z SEKTORZE BANKOWYM Z TYTUŁU WPROWADZENIA TYTUŁU WPROWADZENIA TYTUŁU WPROWADZENIA TYTUŁU WPROWADZENIA EUROEUROEUROEURO    

 111111111111    

do unii monetarnej. W kolejnym roku uczyniły to: Cypr i Malta4. Włączenie 

nowych krajów do unii monetarnej stało się podstawą do znowelizowania 

rozporządzenia wyznaczającego ramy prawne procesu wprowadzania wspólnej 

waluty5. Na jego podstawie kraje członkowskie mogą wprowadzać euro według 

trzech scenariuszy (Ciszak i in., 2008): 

 

1)    Scenariusz z okresem przejściowym (maksymalnie trzyletnim), w 

którym w pierwszym etapie euro funkcjonuje wyłącznie w zapisach 

księgowych. Okres przejściowy kończy się wraz z wprowadzeniem euro 

do obiegu gotówkowego i rozpoczęciem wycofywania waluty krajowej;  

2)    Scenariusz „big bang” z okresem stopniowego wycofywania, polegający 

na jednoczesnym przyjęciu euro i wymianie pieniądza gotówkowego z 

zastosowaniem okresu podwójnego obiegu gotówkowego, trwającego 

nie dłuŜej niŜ jeden rok;  

3)    Scenariusz „big bang”, polegający na jednoczesnym przyjęciu euro i 

wymianie waluty krajowej na euro w obrocie gotówkowym. 

 

Proces przyjęcia euro w trzech ostatnich krajach miał inny charakter niŜ w 

przypadku pierwszej grupy państw, gdzie daty przyjęcia euro i wprowadzenia do 

obiegu gotówkowego były przesunięte o trzy lata. Nowe kraje unii monetarnej 

zastosowały scenariusz, polegający na jednoczesnym przyjęciu euro i 

wprowadzeniu banknotów i monet euro do obiegu gotówkowego oraz 

stopniowym wycofywaniu swych walut krajowych. W przypadku Słowenii okres 

podwójnego obiegu walutowego wynosił 14 dni, a w przypadku Cypru i Malty 

jeden miesiąc. Po tym czasie posiadaczom słoweńskich tolarów, maltańskich 

lirów i cypryjskich funtów pozostawiono moŜliwość ich wymiany w kasach 

banku centralnego i banków komercyjnych. Okres wymiany monet ustalono na 

jeden rok, a banknotów na dziesięć lat. 

 

                                                                                                                                    

4 EBC, 2007, „Raport o konwergencji”, maj 2007.  
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2169/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w 

sprawie wprowadzania euro, Dz.U. L 346 z 29.12.2005, s. 1-5. 
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2. PRZYJĘCIE EURO A KOSZTY OPERACYJNE SEKTORA 
BANKOWEGO 

 

W sektorze bankowym krajów strefy euro wprowadzaniu wspólnej waluty 

towarzyszyły dodatkowe koszty operacyjne. W największym stopniu wynikało to 

z potrzeby przezbrojenia sprzętu liczącego i sortującego banknoty i monety oraz 

modernizacji sprzętu komputerowego i systemów informatycznych. 

Dostosowania do nowych banknotów wymagały urządzenia znajdujące się na 

terenie placówek bankowych, a takŜe zainstalowane w bankomatach. 

Dodatkowo, w trakcie operacji wymiany walut, banki ponosiły znaczne koszty 

transportu i przechowywania nowej waluty. Podobne koszty wynikały z 

konieczności wycofania z obiegu gotówkowego waluty krajowej. 

Zwiększone koszty osobowe w bankach to efekt prowadzenia szkoleń na temat 

rozpoznawania nowych banknotów i monet oraz obsługi zmodyfikowanych 

systemów księgowych i rozliczeń bankowych. Raporty z dotychczas 

przeprowadzonych operacji wymiany walut wskazują, Ŝe największe nasilenie 

prac przypadało na ostatni kwartał przed i pierwszy kwartał po dacie oficjalnego 

wprowadzania euro. Zmuszało to banki do okresowego zwiększenia zatrudnienia 

dla rozładowania skumulowanych w krótkim czasie zadań (ECB, 2002; Bank of 

Slovenia, 2007). 

W czwartym kwartale 2001 r. banki komercyjne poniosły wysokie koszty na 

transport nowej waluty z banków centralnych oraz zabezpieczenie jej we 

własnych placówkach. Banki centralne tylko w ograniczonym stopniu 

refinansowały tego rodzaju koszty. Działały zgodnie ze stanowiskiem ministrów 

finansów Unii Europejskiej z 16 października 2000 r. wskazującym, Ŝe 

długoterminowe korzyści, jakie kaŜdy podmiot gospodarczy uzyska z 

wprowadzenia euro są znacznie większe od jednorazowych kosztów 

ponoszonych w momencie wymiany walut. Kierując się tymi przesłankami 

Europejski Bank Centralny uznał, Ŝe wszelkie tego typu koszty powinny być 

pokrywane bezpośrednio przez zainteresowane banki, pozostawiając jednak 

sprawę sposobu ich refundacji do indywidualnej decyzji kaŜdego kraju (EBC, 

2002). 
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Banki centralne w zróŜnicowany sposób podchodziły do tego problemu. Wiele z 

nich uznało, Ŝe koszty zabezpieczenia przed rabunkiem tak znacznych wartości 

są dla banków komercyjnych zbyt duŜym obciąŜeniem i dla ich zmniejszenia 

wprowadziło częściową refundację bankom za przechowanie, szczególnie monet, 

wymagających duŜej przestrzeni do składowania. Charakterystyczną skalę 

wynagradzania banków komercyjnych przyjął niemiecki Bundesbank, który 

uzaleŜnił to od długości okresu przechowywania nowej waluty (zob. tab. 1).  

Niektóre banki centralne refundowały równieŜ część kosztów transportu i 

przechowywania wycofywanej krajowej waluty. W tym teŜ wypadku najbardziej 

premiowano sortowanie, przechowywanie i transport monet (zob. tab. 1). 

Ogółem, w okresie do 1 marca 2002 r. do banków komercyjnych skierowano 7,5 

mld sztuk banknotów euro o wartości 248,9 mld euro oraz 35,8 mld sztuk monet 

o wartości 11,5 mld euro. Jednocześnie, według statystyk na 31.12.2001 r., banki 

komercyjne miały do zebranie i wycofania z obiegu 116 mld sztuk monet walut 

krajowych o łącznej wartości 16,3 mld euro (ECB, 2002). 

Tabela 1. Opłaty banków centralnych dla banków komercyjnych za Tabela 1. Opłaty banków centralnych dla banków komercyjnych za Tabela 1. Opłaty banków centralnych dla banków komercyjnych za Tabela 1. Opłaty banków centralnych dla banków komercyjnych za 
transport i przechowywanie wprowadzanych oraz wycofywanych transport i przechowywanie wprowadzanych oraz wycofywanych transport i przechowywanie wprowadzanych oraz wycofywanych transport i przechowywanie wprowadzanych oraz wycofywanych 
banknotów i monetbanknotów i monetbanknotów i monetbanknotów i monet    
    

Kraj Wielkość opłat 

Niemcy • 3,6% wartości banknotów euro przekazanych we wrześniu 2001 r. 

• 2,4% wartości banknotów euro przekazanych w październiku 2001 r. 

• 1,2% wartości banknotów euro przekazanych w listopadzie 2001 r. 

Belgia • 0,01 euro za przekazany 1 banknot euro  

• 0,50 euro za przekazany 1 worek monet euro 

• Zwrot kosztów sortowania i transportu wycofywanych monet waluty belgijskiej 

Holandia • 6% wartości wycofywanych monet waluty holenderskiej  

• Zwrot kosztów transportu wycofywanych monet waluty holenderskiej 

Irlandia  • 0,1% wartości wycofywanych banknotów waluty irlandzkiej  

• 4,44 euro za 1 worek wycofywanych monet waluty irlandzkiej 

Portugalia • 0,035 euro za przekazany 1 banknot euro  

Hiszpania • 2,444 euro za 1 tys. szt. przekazywanych monet  

• 7,322 euro za 1 tys. szt. przekazywanych banknotów euro  

Źródło: ECB, “Evaluation of the 2002 cash changeover”, April 2002, s. 17-18.  
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Przekazane przez banki centralne banknoty i monety euro zostały wprowadzone 

do obiegu gotówkowego poprzez bankomaty i kasy bankowe. Nową walutę 

najczęściej dystrybuowano w formie pakietów, zawierających zestaw banknotów 

i monet o najczęściej uŜywanych w danym kraju nominałach. W początkowym 

okresie przy doborze nominałów banknotów euro brano pod uwagę dwa główne 

czynniki, tj. częstość ich stosowania w codziennych płatnościach oraz zbieŜność 

wymiarów zewnętrznych z wymiarami dotychczasowych banknotów. Z punktu 

widzenia kosztowego bardziej istotnym był drugi czynnik, gdyŜ wiązał się z 

przezbrojeniem urządzeń obrotu gotówkowego. Dla usprawnienia procesu 

wprowadzania nowej waluty większość krajów w początkowym etapie 

wprowadziła do obiegu tylko dwa lub trzy banknoty euro o wymiarach 

najbardziej zbliŜonych do banknotów wycofywanej waluty krajowej (zob. tab. 2). 

Uznano, Ŝe takie rozwiązanie ułatwi bankom stopniową adaptację urządzeń 

liczących i sortujących w kasach oraz w bankomatach oraz umoŜliwi w sposób 

płynny dostosowanie ich do obsługi pełnej gamy nominałów nowej waluty.  

Tabela 2. Podstawowe nominały banknotów euro skierowanych do Tabela 2. Podstawowe nominały banknotów euro skierowanych do Tabela 2. Podstawowe nominały banknotów euro skierowanych do Tabela 2. Podstawowe nominały banknotów euro skierowanych do 
obiegu na początku 2002 r.obiegu na początku 2002 r.obiegu na początku 2002 r.obiegu na początku 2002 r.    
 

Kraj Nominały euro Kraj Nominały euro 

Austria 10, 100 Holandia 5, 10, 20, 50 

Belgia 5, 20, 50 Irlandia 5, 10, 20 

Finlandia 20, 50 Luksemburg 20, 50, 100 

Francja 10, 20, 50 Niemcy 5, 10, 20, 50 

Grecja 5, 10, 20, 50 Portugalia 5, 10, 20, 50 

Hiszpania 10, 20, 50 Włochy 10, 20, 50 
 

 

Źródło: Gruber, T. and Ritzberger-Grunwald, D. 2005, “The Euro Changeover”, s. 68. 

 

Kolejnym obciąŜeniem dla banków była konieczność prawnego zabezpieczania 

banknotów i monet euro pobranych z banku centralnego w ramach przygotowań 

do wymiany walut. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego w 

sprawie zasad wymiany walut banknoty i monety euro były własnością banku 

centralnego do końca 2001 r., a banki pobierając je powinny ponosić koszt 
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zabezpieczenia ich przed ryzykiem kradzieŜy. EBC zobowiązał krajowe banki 

centralne do pobierania od banków komercyjnych zabezpieczenia finansowego, 

odpowiedniego do wartości przekazanej im waluty6.  

Sposób realizacji tego zalecenia EBC pozostawił do indywidualnej decyzji 

kaŜdego z banków centralnych. Krajem, który wykorzystał ten przepis do 

przyspieszenia procesu wymiany walut była Austria (Gruber i in., 2005). Bank 

Austrii wydając bankom komercyjnym banknoty i monety euro zobowiązywał je 

do składania zabezpieczenia prawnego na okres nie tylko do końca 2001 r., ale aŜ 

do momentu zwrotu równowartości wycofywanej waluty krajowej do banku 

centralnego. Celem, jaki chciał w ten sposób osiągnąć było jak największe 

skrócenie okresu wycofywania waluty krajowej i jednoczesne obniŜenie 

całkowitych kosztów tej operacji. WydłuŜony okres utrzymywania 

zabezpieczenia oznaczał dla banków częściową utratę przychodów finansowych. 

W ich interesie było zatem jak najsprawniejsze przeprowadzenie procesu 

wymiany walut. Osiągnięcie tego celu potwierdzają statystyki Banku Austrii i 

EBC, które wskazują, Ŝe po dwóch tygodniach około 90% transakcji 

gotówkowych w Austrii przeprowadzano wyłącznie w euro. W tym samym 

czasie nasycenie obiegu gotówkowego walutą euro dla całego obszaru unii 

monetarnej wynosiło około 55% (zob. tab. 3). 

                                                                                                                                    

6 Guideline of the European Central Bank of 10 January 2001adopting certain provisions on the 2002 cash changeover, 

(ECB/2001/1). 
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Tabela 3. Udział banknotów euro w całkowitej sumie banknotów w Tabela 3. Udział banknotów euro w całkowitej sumie banknotów w Tabela 3. Udział banknotów euro w całkowitej sumie banknotów w Tabela 3. Udział banknotów euro w całkowitej sumie banknotów w 
trakcie wymiany walut w 2002r.trakcie wymiany walut w 2002r.trakcie wymiany walut w 2002r.trakcie wymiany walut w 2002r.    
    

Data 
Banknoty euro 

(mln euro) 
Banknoty waluty 

krajowej (mln euro) 

Banknoty w obiegu 
– ogółem (mln 

euro) 

Udział banknotów 
euro w obiegu 

(%) 

31-12-2001 0 270.018 270.018 0 

01-01-2002 132.972 270.018 402.990 33,0% 

08-01-2002 175.743 210.105 385.848 45,5% 

15-01-2002 199.348 163.145 362.495 55,0% 

22-01-2002 209.992 126.993 336.985 62,3% 

29-01-2002 217.312 100.376 317.688 68,4% 

01-02-2002 224.166 88.757 312.922 71,6% 

08-02-2002 233.761 71.673 305.434 76,5% 

15-02-2002 238.693 57.668 296.361 80,5% 

22-02-2002 241.383 46.344 287.727 83,9% 

28-02-2002 246.513 38.618 285.131 86,5% 
 

Źródło: ECB, “Evaluation of the 2002 cash changeover”, April 2002, s. 100.  

 

Przy ustalaniu harmonogramu wprowadzania euro do obiegu gotówkowego kraje 

członkowskie w zróŜnicowany sposób podchodziły do długości okresu 

stopniowego wycofywania waluty krajowej. W zdecydowanej większości 

wykorzystywano jego maksymalny dwumiesięczny wymiar. Jednak kilka państw 

znacznie go skróciło. W Holandii trwał on do 27 stycznia a w Irlandii do 9 lutego 

2002 r. Z kolei Niemcy całkowicie zrezygnowały z jego zastosowania. W ich 

przypadku niemiecka marka przestała być prawnym środkiem płatniczym juŜ 1 

stycznia 2002 r. (NBP, 2001). 

Okresy podwójnego obiegu walutowego w przypadku ostatnich trzech krajów 

strefy euro były znacznie krótsze. W Słowenii krajowa waluta przestała być 

prawnym środkiem płatniczym począwszy od 15 stycznia 2007 r., a na Cyprze i 

Malcie od 1 lutego 2008 r. Jednocześnie banki centralne wyznaczyły okres 

jednego roku na wymianę monet oraz dziesięciu lat na wymianę banknotów. 

Skrócenie okresu wycofywania krajowej waluty z obiegu gotówkowego w tych 

krajach wynikało z faktu, Ŝe duŜa część społeczeństwa posiadała banknoty i 
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monety wspólnej waluty jeszcze przed datą jej oficjalnego przyjęcia. Wielu 

mieszkańców tych krajów uzyskiwało dochody w euro pracując w Austrii, 

Grecji, czy we Włoszech. W przypadku Słowenii w momencie przyjęcia euro 

około 40% mieszkańców posiadało juŜ banknoty tej waluty w kwocie 

wystarczającej na pokrycie codziennych płatności (Ciszak i in., 2008). 

Oceniając liczbę wycofywanych banknotów naleŜy pamiętać o zasadzie 

pozostawiania przez ludność pewnej ich części dla celów numizmatycznych lub 

na pamiątkę. W Austrii podczas wymiany waluty około 5% monet i banknotów 

austriackich szylingów nigdy nie zostało zwróconych do kas bankowych. Z kolei 

w Irlandii do połowy 2002 r. nie wycofano około 40% banknotów 

pięciofuntowych i około 25% dziesięciofuntowych (Kelly, 2003; Bie, 2002).  

Wspólną cechą procesu wprowadzania euro we wszystkich krajach było dąŜenie 

ludności i podmiotów gospodarczych do jak najszybszej wymiany gotówki. W 

trakcie wymiany walut w Austrii po 2 tygodniach około 90% transakcji 

gotówkowych przeprowadzano wyłącznie w euro. W Słowenii taki poziom 

nasycenia banknotami euro nastąpił juŜ po 3 dniach. Dla długości okresu 

wymiany walut duŜe znaczenie miała skala wykorzystania kart płatniczych i 

rachunków internetowych w przeprowadzaniu transakcji płatniczych. Częstsze 

stosowanie rozliczeń bezgotówkowych umoŜliwiło redukcję kosztów 

operacyjnych, gdyŜ banki mogły zaoszczędzić na liczbie urządzeń sortujących i 

liczących gotówkę. W takiej sytuacji mniejsze były teŜ koszty transportu oraz 

zabezpieczania wprowadzanej i wycofywanej waluty. Mając na względzie 

obniŜenie tego rodzaju kosztów ponoszonych przez sektor bankowy, banki 

centralne samodzielnie, jak i poprzez banki komercyjne prowadziły kampanię 

promującą stosowanie bezgotówkowych form płatności (Gruber i in., 2005).  

W literaturze znanych jest niewiele prac analizujących wielkości dodatkowych 

kosztów, jakie banki poniosły w trakcie wprowadzania euro. Spośród 15 krajów 

strefy euro, tylko Bank Austrii (Dirschmid i in., 2001) oraz Bank Słowenii (Bank 

of Slovenia, 2007) dokonały oszacowania przybliŜonych wielkości kosztów 

operacyjnych i utraconych dochodów. Bank Austrii dla oszacowania 

dodatkowych kosztów operacyjnych wykorzystał model obliczeniowy 

opracowany przez firmę Deloitte & Touche Consulting Group oraz wyniki badań 

ankietowych prowadzonych wśród banków austriackich przez Austriacką Izbę 

Gospodarczą i badań ankietowych przeprowadzonych przez banki centralne 
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Finlandii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii (zob. tab. 4). 

Obliczenia wskazują, Ŝe wartość dodatkowych kosztów, jakie sektor bankowy w 

Austrii poniósł w trakcie wprowadzania euro zawiera się w przedziale od 0,1% 

do 0,3% PKB.  

    
Tabela 4. Oszacowanie kosztów wymiTabela 4. Oszacowanie kosztów wymiTabela 4. Oszacowanie kosztów wymiTabela 4. Oszacowanie kosztów wymiany walut w krajach strefy any walut w krajach strefy any walut w krajach strefy any walut w krajach strefy 
euroeuroeuroeuro    
    

Kraj Instytucja 
Gospodarka 

krajowa  
Sektor bankowy  

Sektor 
niefinansowy  

Austria1)  

Banki centralne 
krajów UE (2001) 

0,3 – 0,8% PKB  

 

0,1 – 0,3% PKB 

 
 

Eurocommerce 
(1997) 

  
1,3 – 1,4% 
SprzedaŜ a) 

Goldman Suchs 
(2001) 

  0,5 – 1% SprzedaŜ 

Austriacka Izba 
Gospodarcza (1996) 

0,7% PKB 0,3% PKB 0,15% PKB 

Holandia2) 
Bank Holandii 

(2002) 
  1% SprzedaŜ 

Slowenia3) 
Bank Słowenii 

(2007) 
 0,14% PKB  

 

Uwagi: a. SprzedaŜ roczna. 

Źródło: 1. Dirschmid i in., 2001, “Economic Aspects of the Euro Cash Changeover in 

Austria”, s. 212. 

2. Folkertsma, 2002, “Smooth euro changeover, higher prices? Results of a survey among 

Dutch retailers”, s. 7. 

3. Bank of Slovenia, 2007, „Financial Stability Review”, s. 67. 

 

W przypadku Słowenii bank centralny tego kraju dokonał oszacowania 

dodatkowych kosztów operacyjnych wykorzystując w tym celu wyniki ankiety 

prowadzonej wśród banków komercyjnych. Bank Słowenii ocenia przybliŜoną 

wartość kosztów ponoszonych w okresie przygotowawczym do wprowadzenia 

euro na około 44 mln euro. Odnosząc to do wartości produktu krajowego brutto7 

w 2006 r. moŜna z duŜym przybliŜeniem stwierdzić, Ŝe koszty banków 

komercyjnych w Słowenii ponoszone na przygotowanie wymiany walut 

stanowiły 0,14% PKB tego kraju (zob. tab. 4). Inny uzyskany wniosek tego 

badania stwierdza, Ŝe banki oraz przedsiębiorstwa sektora realnego największe 

dodatkowe koszty operacyjne poniosły w roku bezpośrednio poprzedzającym 

wprowadzenie nowej waluty.  

                                                                                                                                    

7 Według Urzędu Statystycznego Słowenii wartość PKB za 2006 r. wyniosła 30,45 mld euro: www.stat.si. 
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Proces wprowadzania waluty euro w wielu obszarach był zbieŜny z procesem 

denominacji złotego przeprowadzonym w Polsce w latach 1995 – 19968. W 

trakcie przygotowań do wymiany pieniądza, nowe banknoty i monety zostały w 

czwartym kwartale 1994 r. przetransportowane do ponad 600 placówek 

Narodowego Banku Polskiego i 18 duŜych banków komercyjnych. Podobnie jak 

w przypadku wprowadzania banknotów euro, w pierwszych miesiącach do 

obiegu wprowadzono wszystkie nominały monet i tylko trzy nominały 

banknotów: 10 zł, 20 zł i 50 zł9. O wyborze takiego zestawu banknotów i monet 

zadecydował fakt ich najczęstszego stosowania w codziennych płatnościach. 

Pozostałe dwa nominały banknotów: 100 zł i 200 zł wprowadzono do obiegu 1 

czerwca 1995 r10.  

Tempo wymiany nowej waluty było znacznie niŜsze niŜ miało to miejsce w 

przypadku wprowadzania euro. Po pierwszym roku nasycenie obrotu 

gotówkowego nowymi banknotami wynosiło 53,3%, a nowymi monetami 57,6% 

(NBP, 1996). Tak niskie tempo tego procesu wynikało z dwóch przyczyn. Bank 

centralny w 1994 r. nie posiadał do dyspozycji wystarczającej liczby banknotów, 

a ich produkcję kontynuowano w trakcie denominacji. Ponadto proces wymiany 

pieniądza został zaplanowany na dwa lata, co motywowało do stopniowego i 

ograniczonego wycofywania starej waluty. W rezultacie w ostatnim dniu 

denominacji, tj. na koniec 1996 r. w obiegu gotówkowym funkcjonowało 96,6% 

nowych banknotów i 92,4% nowych monet (NBP, 1997). Posiadacze starej 

waluty zachowali prawo jej wymiany w placówkach banku centralnego do końca 

2010 r. Bank centralny nie prowadził szczegółowej analizy kosztów 

operacyjnych, jakie sektor bankowy ponosił w trakcie tej operacji. Jednak wiele 

doświadczeń zebranych w podsumowującym opracowaniu Narodowego Banku 

Polskiego moŜe być wykorzystanych w procesie przygotowywania i 

przeprowadzania wymiany nowej waluty euro (Marski i in., 1998; NBP, 1994). 

 

                                                                                                                                    

8 Denominacja została przeprowadzona na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego, Dz. U. nr 84, poz. 

386. 
9 Zarządzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 1994 r., MP nr 64, poz. 575.  
10 Zarządzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 maja 1995 r., MP nr 25, poz. 306. 
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3. PRZYJĘCIE EURO A DOCHODY Z OPERACJI WYMIANY 
WALUT 

 

Jednym z największych obciąŜeń, jakich banki doświadczyły bezpośrednio po 

przyjęciu euro, okazała się utrata części dochodów z operacji wymiany walut 

oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe. Z 

działalności bankowej zostały wyeliminowane operacje wymiany: euro – waluta 

krajowa, a takŜe operacje zabezpieczenia przed ryzykiem zmian kursu wymiany 

tych par walut. Beneficjentami tej sytuacji stały się przedsiębiorstwa i osoby 

prywatne oszczędzające na kosztach transakcyjnych. Jednak dla banków straty te 

uznawane są za jeden z największych negatywnych efektów wprowadzenia euro 

(ECB, 1999). Wysoka koncentracja rynku wymiany walut, jaka ma miejsce w 

większości krajów strefy euro powoduje, Ŝe efekt ten zazwyczaj ograniczony jest 

do wąskiej grupy banków. Dlatego teŜ dla tych banków przyjęcie euro jest 

czynnikiem mogącym w istotny sposób wpłynąć na poziom dochodowości.  

Analiza wpływu wprowadzenia euro na działalność banków austriackich 

wskazuje, Ŝe oprócz poniesienia dodatkowych kosztów operacyjnych, 

największych strat doznały one w wyniku wyeliminowania duŜej części operacji 

walutowych (Hubmer, 1999). Wraz z wycofaniem austriackiego szylinga i walut 

innych krajów strefy euro, zniknął rynek ich wzajemnej wymiany, a takŜe rynek 

instrumentów pochodnych bazujących na tych parach walut.  

Bank Austrii oszacował te straty na 6 mld szylingów austriackich (tj. około 440 

mln euro), co odpowiada 4% wyniku działalności bankowej sektora bankowego. 

Tak duŜe straty wynikały ze struktury transakcji walutowych skoncentrowanej na 

walutach krajów, które w 1999 r. weszły do strefy euro. W 1998 r. w bankach 

austriackich na pary tych walut przypadało około 70% transakcji rynku 

kasowego oraz 20% transakcji rynku walutowych instrumentów pochodnych. 

Banki silnie zaangaŜowane w tym segmencie rynku odczuły o wiele bardziej 

utratę przychodów z operacji wymiany walut, niŜ te, które prowadziły transakcje 

wymiany austriackiego szylinga z walutami krajów spoza strefy euro.  

Innym czynnikiem sprzyjającym utracie części dochodów z pozycji wymiany 

była lokalizacja małych banków austriackich wzdłuŜ granicy państwowej z 

krajami strefy euro. W przeszłości banki te uzyskiwały znaczne dochody z 
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obsługi walutowej zagranicznych turystów. Wejście Austrii do unii monetarnej 

oznaczało dla nich całkowitą utratę duŜej części ich dochodów (Hubmer, 1999).  

Konsolidacja w sektorze bankowym i dąŜenie do wykorzystania efektu skali są 

kolejnymi czynnikami, które w sytuacji zawęŜenia rynku walutowego mogą być 

źródłem strat w mniejszych instytucjach bankowych. Dla duŜych 

wielonarodowych korporacji wszystkie kraje unii monetarnej traktowane są 

często jako jeden obszar gospodarczy. Z tego teŜ względu wiele amerykańskich i 

azjatyckich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w kilku 

krajach Unii Europejskiej stara się konsolidować całość obsługi bankowej w 

ramach jednego rachunku. Przedsiębiorstwa te do współpracy wybierają 

najczęściej bank posiadający placówki w krajach, w których prowadzą one 

działalność gospodarczą. W efekcie duŜe korporacje podnoszą presję 

konkurencyjną, zarówno na rynku operacji walutowych, jak i w pozostałych 

segmentach rynku bankowego (zarządzanie aktywami i pasywami, obsługa 

emisji papierów dłuŜnych i inne), wprowadzając dodatkowe ryzyko obniŜenia 

dochodowości małych i średnich banków (ECB, 1999). 

 

4. OSZACOWANIE ZMIAN KOSZTÓW DZIAŁANIA 
I DOCHODÓW Z OPERACJI WYMIANY WALUT SEKTORA 
BANKOWEGO Z TYTUŁU WPROWADZENIA EURO 

 

Przyjęcie euro przez Polskę moŜe w istotny sposób wpłynąć na działalność 

sektora bankowego. Znajdzie to zapewne odbicie w bilansach i rachunkach 

zysków i strat banków. Dwa czynniki, jakie będą miały waŜne znaczenie dla 

poziomu kosztów i dochodów banków to: wzrost wartości kosztów operacyjnych 

i utrata dochodów z operacji wymiany walut.  

Dla obliczenia tych wielkości w polskim systemie bankowym przyjęto załoŜenie, 

Ŝe proces wprowadzania euro obejmuje dwa lata. Pierwszy jest okresem 

przygotowania systemów informatycznych i rozliczeń bezgotówkowych, 

szkolenia pracowników i przystosowywania urządzeń obsługujących obieg 

gotówkowy w euro. Z kolei drugi jest okresem stopniowego wycofywania 

złotego i wprowadzenia do obiegu gotówkowego nowych banknotów i monet. 
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Dane bilansowe zastosowane do obliczeń są wielkościami zagregowanymi dla 

całego systemu bankowego na koniec 2007 r.  

 
A. DODATKOWE KOSZTY OPERACYJNE BANKÓW  

 

Dla oszacowania dodatkowych kosztów operacyjnych wykorzystano metody 

obliczeniowe zastosowane przy oszacowaniu tych kosztów przez Bank Austrii 

oraz wskaźniki kosztowe bazujące na wynikach badań ankietowych wśród 

banków w Słowenii. Banki centralne tych krajów, jako jedyne w strefie euro 

podjęły się zadania oceny skali zmian w strukturze kosztów i dochodów sektora 

bankowego, jakie wynikły w procesie wprowadzania wspólnej waluty. Pomimo 

duŜej dysproporcji pomiędzy rozmiarem sektora bankowego w Polsce i w obu 

tych krajach wyniki tych analiz pozostają jedynymi wyznacznikami dla 

prowadzenia odpowiednich badań w polskim sektorze bankowym.  

W przypadku Austrii do oceny wielkości dodatkowych kosztów posłuŜono się 

modelem opracowanym przez firmę Deloitte & Touche Consulting Group. 

Ponadto wykorzystano wyniki badań ankietowych prowadzonych przez 

Austriacką Izbę Gospodarczą wśród banków austriackich oraz badań 

przeprowadzonych przez banki centralne Finlandii, Holandii, Niemiec, Szwecji i 

Wielkiej Brytanii. W przypadku Słowenii oszacowania wskaźników kosztowych 

bazują na wynikach badań ankietowych prowadzonych przez bank centralny 

wśród banków komercyjnych.  

Dla oszacowania kosztów operacyjnych w Polsce przyjęto scenariusz 

zakładający wspólną datę przyjęcia euro i wymiany pieniądza gotówkowego oraz 

zastosowanie okresu stopniowego wycofywania złotego o zróŜnicowanej 

długości, tj.: 

 

−    2 tygodnie, 

−    2 miesiące, 

−    6 miesięcy.  
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Ostateczne ustalenie długości tego okresu zaleŜeć będzie od wielu czynników, 

które aktualnie trudno jest precyzyjnie wyznaczyć, m.in. od stopnia nasycenia 

obiegu gotówkowego banknotami i monetami euro, czy moŜliwości i skali 

wykorzystania rozliczania się z kontrahentami zagranicznymi bezpośrednio w 

euro11. Kolejnym aspektem koniecznym do uwzględnienia przy określaniu 

optymalnej długości okresu podwójnego obiegu walutowego jest pozytywna 

korelacja wartości dodatkowych kosztów operacyjnych i długości tego okresu. 

WydłuŜanie obiegu dwuwalutowego zwiększa całkowite koszty operacyjne 

powstałe w trakcie wprowadzania euro. Zgodnie z obliczeniami firmy Deloitte & 

Touche Consulting Group (Dirschmid i in., 2001; Fluch, 2007), całkowity koszt 

wymiany walut ponoszony przez przedsiębiorstwa sektora handlu detalicznego w 

zaleŜności od długości podwójnego obiegu walutowego wynosił: 

 

−    1,1% wartości rocznej sprzedaŜy przy braku tego okresu, 

−    1,3 – 1,4% wartości rocznej sprzedaŜy przy dwumiesięcznym okresie, 

−    1,8% wartości rocznej sprzedaŜy przy półrocznym okresie. 

 

Dokonując oszacowań wartości dodatkowych kosztów operacyjnych w polskim 

sektorze bankowym wykorzystano uśrednione koszty z siedmiu krajów UE oraz 

zaleŜność zmian kosztów operacyjnych od długości okresu obiegu 

dwuwalutowego, jaką firma Deloitte & Touche Consulting Group określiła w 

stosunku do przedsiębiorstw sektora detalicznego.  

W przypadku Słowenii wartość dodatkowych kosztów operacyjnych, jakie banki 

poniosły z tytułu wprowadzenia euro przy dwutygodniowym okresie 

wycofywania tolara, wyniosła 0,14% produktu krajowego brutto tego kraju. 

Z kolei Bank Austrii bazując na wynikach badań banków centralnych pięciu 

krajów UE i Austriackiej Izby Gospodarczej oraz zakładając dwumiesięczny 

okres podwójnego obiegu gotówkowego oszacował, Ŝe wartość dodatkowych 

                                                                                                                                    

11 Przyjęcie 15 kwietnia 2008 r. przez Radę Ministrów RP nowelizacji ustawy prawo dewizowe umoŜliwiające 

przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Polsce dokonywanie rozliczeń takŜe i w innych walutach niŜ polski złoty bez 

konieczności uzyskiwania kaŜdorazowego zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego – komunikat Ministerstwa 

Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2008 r. na stronie: www.mg.gov.pl . 
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kosztów operacyjnych, jakie austriacki sektor poniósł z tytułu wprowadzenia 

euro zawiera się w przedziale od 0,1 do 0,3% produktu krajowego brutto. 

Wykorzystując wartości średnich wskaźników oszacowań kosztów operacyjnych 

oraz tempo ich zmian w czasie moŜna przyjąć, Ŝe przybliŜona wartość 

dodatkowych kosztów operacyjnych wynikających z tytułu wprowadzenia euro, 

w zaleŜności do długości okresu podwójnego obiegu walutowego moŜe wynieść: 

 

−    0,14% PKB – przy dwutygodniowym okresie12, 

−    0,20% PKB – przy dwumiesięcznym okresie dwuwalutowym13, 

−    0,26% PKB – przy półrocznym okresie dwuwalutowym14. 

 

Przy przyjęciu wartości produktu krajowego brutto15 za 2007 r. wynoszącej 1.163 

mld zł przybliŜone wartości dodatkowych kosztów operacyjnych w Polsce mogą 

wynosić: 

 

−    1,6 mld zł – przy dwutygodniowym okresie przejściowym,  

−    2,3 mld zł – przy dwumiesięcznym okresie przejściowym, 

−    3,0 mld zł – przy półrocznym okresie przejściowym. 

 

Zestawienie obliczonych wielkości kosztów zawarte są w tabeli 5.  

                                                                                                                                    

12 Wartość uwzględniająca oszacowanie Banku Słowenii.  
13 Wartość uwzględniająca uśrednioną wartość z oszacowań bazujących na badaniach w sześciu krajów UE z 

zastosowaniem tempa wzrostu kosztów operacyjnych w czasie zdefiniowanego przez firma Deloitte & Touche. 
14 Wartość uwzględniająca uśrednioną wartość z oszacowań bazujących na badaniach w sześciu krajów UE z 

zastosowaniem tempa wzrostu kosztów operacyjnych w czasie zdefiniowanego przez firma Deloitte & Touche. 
15 Według wstępnych oszacowań GUS PKB za 2007 r. wynosi: 1.163 mld zł; dane ze strony internetowej: www.stat.gov.pl. 
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Tabela 5. Tabela 5. Tabela 5. Tabela 5. PrzybliŜona wielkość dodatkowych kosztów operacyjnych PrzybliŜona wielkość dodatkowych kosztów operacyjnych PrzybliŜona wielkość dodatkowych kosztów operacyjnych PrzybliŜona wielkość dodatkowych kosztów operacyjnych 
ponoszonych przez sektor bankowy zponoszonych przez sektor bankowy zponoszonych przez sektor bankowy zponoszonych przez sektor bankowy z tytułu wprowadzenia euro w  tytułu wprowadzenia euro w  tytułu wprowadzenia euro w  tytułu wprowadzenia euro w 
PolscePolscePolscePolsce    
    

Długość okresu 

przejściowego 
Wskaźnik oszacowania 

Koszty operacyjne 

(mld zł) 

2 tygodnie 0,14% PKB 1,6  

2 miesiące 0,20% PKB 2,3 

6 miesięcy 0, 26% PKB 3,0 
          

Źródło: obliczenia własne 

 

B. UTRACONE DOCHODY Z OPERACJI WYMIANY WALUT  

 

W momencie przyjęcia euro przez Polskę stanie się ono walutą krajową i 

wyeliminuje operacje wymiany walut euro/złoty zarówno z rynku kasowego, jak 

i z rynku walutowych instrumentów pochodnych. Zmiana ta będzie miała istotne 

znaczenie dla dochodów banków. 

Wyniki badań NBP zawarte w raporcie “Wyniki badania obrotów w kwietniu 

2007 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych 

w Polsce” wskazują, Ŝe pomiędzy kwietniem 2004 r. a kwietniem 2007 r. główna 

relacja wymiany na rynku krajowym zmieniła się z pary dolar/złoty na 

euro/złoty. Wzrósł równieŜ udział euro w strukturze walutowej obrotów na 

międzybankowym rynku złotego. Sytuacja ta jest efektem wejścia Polski do Unii 

Europejskiej i wzrostu obrotów towarowych i kapitałowych pomiędzy Polską a 

krajami strefy euro. W rezultacie transakcje pomiędzy instytucjami finansowymi 

zostały zdominowane przez transakcje wymiany euro/złoty, a ich udział w 

dziennych obrotach rynku złotego doszedł do poziomu 90%. Dla całkowitego 

rynku kasowego w kwietniu 2007 r. udział transakcji wymiany euro/złoty 

zawieranych przez wszystkie podmioty wynosił 53,5% (zob. tab. 5).  

Rynek walutowych instrumentów pochodnych w Polsce obejmuje trzy główne 

segmenty: 
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−    kontrakty outright-forward, 

−    swapy walutowe, 

−    pozagiełdowe instrumenty pochodne. 

 

Segment kontraktów outright-forward w osiemdziesięciu procentach 

zdominowany był przez operacje z krajowymi podmiotami niefinansowymi. 

Wynikało to ze wzrostu wymiany handlowej i zabezpieczania przez 

przedsiębiorstwa przyszłych płatności od ryzyka zmiany kursu złotego. Kierunek 

wymiany towarów i usług przedsiębiorstw determinował strukturę walutową 

obrotów. Udział transakcji euro/złoty na tym rynku wynosił 57,8%. 

Swapy walutowe pozostawały w Polsce najbardziej płynnym instrumentem 

rynku walutowego. Na rynku tym dokonywano najczęściej transakcji z dolarem 

amerykańskim, a największa aktywność wynikała z zaangaŜowania 

nierezydentów na rynku obligacji skarbowych denominowanych w złotych. 

Udział transakcji euro/złoty na tym rynku był niewielki i wynosił 4,1%. 

Wartość pozagiełdowych walutowych instrumentów pochodnych wzrosła 

pomiędzy badaniami rynku walutowego w 2004 r. i w 2007 r. o 129%. 

NajwaŜniejszymi instrumentami tego rynku są kontrakty CIRS16 i opcje 

walutowe. Wśród transakcji CIRS dominowały transakcje zawierane przez banki 

krajowe w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej, 

szczególnie z tytułu udzielanych kredytów hipotecznych. Wzrost obrotów w 

segmencie opcji walutowych wynikał ze zwiększenia popytu ze strony 

przedsiębiorstw zabezpieczających wartość przyszłych płatności. Kierunek 

współpracy handlowej przedsiębiorstw determinował bardzo silny wzrost udziału 

transakcji euro/złoty. Ogółem wielkość udziału transakcji tej pary walut w 

obrocie pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi wynosił 56,7%. 

 

                                                                                                                                    

16 CIRS – Currency Interest Rate Swap.  
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Tabela 6. Udział transakcji wymiany euro/złoty w transakcjach Tabela 6. Udział transakcji wymiany euro/złoty w transakcjach Tabela 6. Udział transakcji wymiany euro/złoty w transakcjach Tabela 6. Udział transakcji wymiany euro/złoty w transakcjach 
walutowych oraz projekcja wartości utrawalutowych oraz projekcja wartości utrawalutowych oraz projekcja wartości utrawalutowych oraz projekcja wartości utraconych dochodów z conych dochodów z conych dochodów z conych dochodów z 
operacji walutowych po przyjęciu euro w Polsce wg danych za operacji walutowych po przyjęciu euro w Polsce wg danych za operacji walutowych po przyjęciu euro w Polsce wg danych za operacji walutowych po przyjęciu euro w Polsce wg danych za 
2007 r.2007 r.2007 r.2007 r.    
    

 
Transakcje 

rynku 
kasowego 

Kontrakty 
outright-
forward 

Swapy 
walutowe 

Pozagiełdowe 
instrumenty 
pochodne 

Średnie dzienne obroty 
wymiany dla pary 
euro/złoty (mld USD) 

1,29 0,31 0,24 0,23 

Średnie dzienne obroty 
wymiany wszystkich 
walut (mld USD) 

2,41 0,53 5,88 0,41 

Udział euro/złoty (%) 53,5% 57,8% 4,1% 56,7% 

Straty na przychodach z 
operacji walutowych 
(mld zł) 

250,94 13,42 

Oszczędności na 
kosztach operacji 
walutowych (mld zł) 

248,99 13,27 

Utracone dochody 
operacji walutowych 
(mld zł) 

1,95  0,15  

Suma utraconych 
dochodów z operacji 
walutowych (mld zł) 

2,1 

 

Źródło: obliczenia własne 

 

Wykorzystując strukturę transakcji rynku kasowego i rynku walutowych 

instrumentów pochodnych jako wskaźnik podziału wielkości przychodów i 

kosztów operacji wymiany walut oraz wielkości przychodów i kosztów z 

operacji walutowymi pochodnymi instrumentami finansowymi osiągniętych 

przez Polski sektor bankowy w 2007 r. oszacowano przybliŜoną wielkość 

przychodów i zaoszczędzonych kosztów, jakich banki mogą doświadczyć po 

przyjęciu euro w Polsce (zob. tab. 6). Oszacowana całkowita wartość utraconych 

dochodów na operacjach wymiany walut stanowi 5,5% wyniku działalności 

bankowej sektora bankowego i odpowiednio 0,18% produktu krajowego brutto 

Polski w 2007 r.  
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Dla porównania wielkość tę moŜna odnieść do oszacowania utraconych 

dochodów walutowych dokonanego przez Bank Austrii, gdzie wartość ta 

wyniosła 4% wyniku działalności bankowej. ZbieŜność oszacowań moŜe się 

wiązać, m.in. z podobieństwem struktury rynku operacji walutowych banków w 

Austrii, zdominowanego przez operacje wymiany walut krajów, które weszły w 

1999 r. do strefy euro (70% – rynek kasowy i 20% – walutowe instrumenty 

pochodne)17.  

 

C. PODSUMOWANIE DODATKOWYCH KOSZTÓW 
OPERACYJNYCH I UTRACONYCH DOCHODÓW BANKÓW Z 
TYTUŁU WPROWADZENIA EURO  

 

Podsumowując oszacowanie efektu kosztowego wynikającego z przyjęcia euro w 

Polsce moŜna stwierdzić, Ŝe dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu w bankach 

będą rozłoŜone stopniowo w czasie. Koszty operacyjne w większości 

przypadków banki będą ponosiły w roku bezpośrednio poprzedzającym 

wprowadzenie euro do obrotu gotówkowego. Z kolei straty w obszarze operacji 

walutowych wynikające ze zmiany waluty krajowej na euro ujawnią się po 

przyjęciu wspólnej waluty.  

    
Tabela 7. Tabela 7. Tabela 7. Tabela 7. Projekcja dodatkowych kosztów operacyjnych i Projekcja dodatkowych kosztów operacyjnych i Projekcja dodatkowych kosztów operacyjnych i Projekcja dodatkowych kosztów operacyjnych i 
utraconych dochodów z tytułu wprowadzenia euro w Polsce utraconych dochodów z tytułu wprowadzenia euro w Polsce utraconych dochodów z tytułu wprowadzenia euro w Polsce utraconych dochodów z tytułu wprowadzenia euro w Polsce ––––    
zestawienie końcowezestawienie końcowezestawienie końcowezestawienie końcowe    
    

 
Długość okresu 

podwójnego obiegu 
walutowego  

Rok I Rok II 

Koszty operacyjne (% 
PKB) 

2 tygodnie 0,14 

- 2 miesiące 0,20 

6 miesięcy 0,26 

Utracone dochody 
walutowe (% PKB) 

 - 0,18 
 

Źródło: obliczenia własne    

 

                                                                                                                                    

17 Hubmer, 1999, s. 69. 
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WNIOSKI 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje, Ŝe w początkowej fazie procesu 

wprowadzania euro sektor bankowy poniesie dodatkowe koszty operacyjne oraz 

utraci część dochodów z operacji wymiany walut. Badania zmian kosztów 

operacyjnych i dochodów z operacji wymiany walut przeprowadzono na 

podstawie raportów z wprowadzania euro przygotowywanych przez Europejski 

Bank Centralny i krajowe banki centralne. Do oszacowania wielkości zmian 

kosztów i dochodów wykorzystano oceny tych wielkości, jakich dokonały 

jedynie dwa banki centralne, tj. Bank Austrii i Bank Słowenii. Biorąc pod uwagę 

dysproporcję w wielkości sektorów bankowych Polski i obu tych krajów, naleŜy 

przyjąć, Ŝe wyliczone wartości mają charakter przybliŜeń, choć z drugiej strony 

wskazują na rozmiar moŜliwych do poniesienia kosztów, jakie pojawią się w 

trakcie wprowadzania euro w Polsce. 

 

1) PrzybliŜona wartość dodatkowych kosztów, jakie w sektorze bankowym mogą 

pochłonąć przygotowania organizacyjne do zmiany systemów 

informatycznych oraz uruchomienie rozliczeń gotówkowych i 

bezgotówkowych, przy zastosowaniu okresu podwójnego obiegu walutowego 

wynosi: 

 

a)    0,14% PKB – w przypadku dwutygodniowego okresu, 

b)    0,20% PKB – w przypadku dwumiesięcznego okresu, 

c)    0,26% PKB – w przypadku półrocznego okresu. 

 

Wartość dodatkowych kosztów operacyjnych moŜe ulec zmniejszeniu, a 

moŜliwymi czynnikami sprzyjającymi ich redukcji są:  

 

−   skrócenie okresu wycofywania złotego z obiegu gotówkowego, 

−    zmniejszenie wolumenu obrotu gotówkowego poprzez zwiększenie skali 

wykorzystania kart płatniczych i bankowości internetowej w 

transakcjach bankowych, 
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−    przeprowadzenie kampanii upowszechniającej w społeczeństwie wiedzę 

o wprowadzanych do obiegu banknotach i monetach euro. 

 

2) Przyjęcie euro w Polsce i wyeliminowanie operacji wymiany złotego i euro 

spowoduje utratę przez banki części dochodów z tytułu operacji walutowych. 

PrzybliŜona wielkość tych strat szacowana jest na 0,18% PKB. Straty te w 

największym stopniu odczuwalne będą w okresie po przyjęciu euro. Z uwagi 

na koncentrację rynku wymiany walut negatywne efekty mogą dotyczyć 

wąskiej grupy banków. Stosowanie przez przedsiębiorstwa spoza strefy euro 

zasady jednego rachunku bankowego wykorzystywanego do obsługi bankowej 

we wszystkich krajach euro, moŜe podnieść konkurencję na rynku walutowym 

oraz prowadzić do utraty części klientów na korzyść europejskich centrów 

finansowych.  

 

3) Wprowadzenie euro w Polsce moŜe równieŜ wywołać inne zmiany w 

strukturze kosztów i dochodów banków, które trudno jest oszacować ze 

względu na brak odpowiednich danych, jak i duŜą zmienność w czasie 

opisujących je parametrów.  

    Do najistotniejszych czynników mogących wywołać te zmiany naleŜy 

    zaliczyć: 

 

− zwiększenie konkurencji i konwergencja stóp procentowych 

powodujące zmniejszenie dochodów odsetkowych, 

−  rozwój nowych form finansowania przedsiębiorstw, m.in. poprzez 

korporacyjne papiery dłuŜne, mogący zmniejszyć popyt na kredyt 

bankowy, ale z drugiej strony dać szansę bankom na uzyskanie 

nowych przychodów z tytułu opłat za obsługę emisji papierów 

wartościowych. 
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WPROWADZENIE 

 

Celem opracowania jest analiza konsekwencji dla polskiego rynku 

nieruchomości mieszkaniowych wprowadzenia jednolitej waluty Unii 

Europejskiej. DuŜa operacja ekonomiczna, jaką jest wprowadzenie euro nie 

odbywa się modelowo, tylko w konkretnych warunkach ekonomicznych i ma 

charakter szoku dla gospodarki, na który nakładają się inne zaburzenia. Dlatego 

analiza, obok zagadnień teoretycznych, musi uwzględniać doświadczenia 

praktyczne i konkretny kontekst gospodarczy. 

Sektor nieruchomości, w tym zwłaszcza mieszkaniowych, w rozwiniętych 

krajach z gospodarką rynkową, ze względu na swoją wielkość i wielorakość 

powiązań, silnie oddziałuje na gospodarkę, w tym zwłaszcza na sektor 

finansowy. Występuje teŜ silna zaleŜność odwrotna, zwłaszcza pomiędzy 

polityką gospodarczą, sektorem finansowym a sektorem nieruchomości. Nie 

wszystkie z tych zaleŜności występują w Polsce. Biorąc pod uwagę 

konsekwencje przyjęcia wspólnej waluty dla Polski, szczególnie istotne wydaje 

się oddziaływanie na równowagę makroekonomiczną poprzez politykę 

monetarną, kanał kredytowy oraz czynszów imputowanych. 

Światowe rynki nieruchomości znajdują się w chwili obecnej w punkcie 

zwrotnym, który jest konsekwencją zarówno kumulacji na duŜą skalę dobrze 

znanych zjawisk, jak teŜ wpływu jakościowo nowych czynników. Odwołanie się 

do rynków światowych pomimo historycznie narodowego charakteru sektora 

mieszkaniowego wynika zarówno z nowych jakościowo zjawisk na tym rynku, i 

                                                                                                                                    

1 Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny 
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w konsekwencji moŜliwości ich wpływu na Polski sektor mieszkaniowy, jak i z 

uwagi na niewielki zakres doświadczeń z kryzysami, spekulacją i cyklicznością 

rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. DuŜą niewiadomą jest zwłaszcza 

potencjalnie moŜliwy mechanizm synchronizacji załamania na rynkach 

nieruchomości, symetryczny do pierwszej w świecie synchronizacji cykli.  

Analiza obecnego stanu polskiego sektora nieruchomości mieszkaniowych 

ujawnia znaczne napięcia. Powstaje, więc pytanie o konsekwencje tych napięć w 

najbliŜszej przyszłości, oraz o skutki ich potencjalnej kumulacji, w kontekście 

przyjęcia wspólnej waluty. Szczególnie zasadne wydaje się pytanie, jakie 

powinny być kierunki polityki gospodarczej, aby neutralizować te koszty. 

W konsekwencji, problem wzrostu ryzyka rynkowego związanego z 

wprowadzaniem wspólnej waluty europejskiej w Polsce naleŜy rozpatrywać, w 

co najmniej pięciu kontekstach: 

 

−    skutków bezpośrednich i krótkookresowych dla rynku, generowanych 

poprzez kanały transmisji monetarnej, w tym ryzyka wystąpienia baniek 

cenowych; 

−    skutków średniookresowych, w tym modyfikacji cykli na tym rynku; 

−    zmiany poziomu ryzyka kryzysu nieruchomościowego, będącego 

konsekwencją oddziaływania dwóch wyŜej omówionych czynników oraz 

otoczenia zewnętrznego; 

−    konsekwencji dostosowania długookresowego, tj. zmiany ilości zasobu 

mieszkaniowego, popytu restytucyjnego i wydatków gospodarstw 

domowych oraz renty miejskiej; 

−    moŜliwości neutralizacji potencjalnych, negatywnych zjawisk poprzez 

politykę gospodarczą. 

 

Odpowiedź na postawione na wstępie pytanie obok analizy teoretycznej wymaga, 

zatem analizy sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, zarówno z 

punktu widzenia występujących w nim napięć, jak teŜ zaleŜności, doświadczeń 

krajów członkowskich Unii Europejskiej związanych z oddziaływaniem unii 

monetarnej na sektor mieszkaniowy, zjawisk cykliczności rozwoju rynków 
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mieszkaniowych, baniek spekulacyjnych i kryzysów nieruchomościowych, w 

tym zwłaszcza ostatniego kryzysu w USA. 

Omawiane problemy znalazły swoje odzwierciedlenie w strukturze raportu.  

Rozdział pierwszy omawia zagadnienia oddziaływania pomiędzy sektorem 

nieruchomości mieszkaniowych a gospodarką, w tym zwłaszcza sektorem 

finansowym. Rozdział ten ma w znacznej części charakter teoretyczny. 

W rozdziale drugim podjęto próbę omówienia, uporządkowania i zdefiniowania 

niektórych, szeroko i potocznie uŜywanych kategorii takich, jak cykle na rynku, 

bańki spekulacyjne, kryzysy nieruchomościowe. 

W rozdziale trzecim omówiono rzeczywiste efekty wprowadzania wspólnej 

waluty dla rynków nieruchomościowych wybranych krajów Unii Europejskiej. 

Wybór krajów podyktowany był, w znacznej mierze, dostępnością danych. 

W rozdziale czwartym omówiono współczesne doświadczenia USA. 

Doświadczenia te mają szczególny charakter, zarówno z uwagi na moŜliwość 

oddziaływania skutków sytuacji w USA na Polski sektor nieruchomości, jak teŜ z 

uwagi na dydaktyczny i ostrzegawczy charakter doświadczeń amerykańskich. 

W rozdziałach piątym i szóstym, omówiono sytuację w polskim sektorze 

mieszkaniowym, natomiast w siódmym dokonano próby prognozy cykli 

nieruchomościowych, w perspektywie akcesji do strefy euro. Analizę 

perspektywy polskiego sektora nieruchomości zawiera podsumowanie, które 

zaprezentowano w rozdziale ósmym. 

Pracę zamyka próba ilościowego określenia siły oddziaływania kanału 

kredytowego, związanego z wprowadzeniem wspólnej waluty (rozdział 

dziewiąty) oraz analiza wpływu niedopasowania stóp procentowych w polskim 

sektorze mieszkaniowym na ekspansję kredytową (rozdział dziesiąty). O ile 

wpływ kanału kredytowego moŜe mieć charakter jednorazowy, aczkolwiek 

znacznie rozłoŜony w czasie, o tyle drugi czynnik będzie w sposób ciągły 

oddziaływał na sektor powodując napięcia.  

Opracowanie zamyka część wnioskowa, która zawiera najwaŜniejsze wnioski z 

pracy. 
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1. ODDZIAŁYWANIE SEKTORA FINANSOWEGO NA SEKTOR 

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH 

 

Sektor nieruchomości mieszkaniowych odgrywający w sektorze nieruchomości 

rynkowych kluczową rolę ze względu na wielkość (70-80% wartości majątku 

nieruchomości) oraz wielostronny charakter powiązań z gospodarką, silnie 

reaguje na zmiany stopy procentowej zarówno w krótkim, jak teŜ długim okresie. 

W konsekwencji zmiany te przenoszą się na całą gospodarkę wpływając zarówno 

na agregaty makroekonomiczne takie, jak oszczędności, konsumpcja, inwestycje, 

globalny popyt, jak równieŜ na sektor finansowy oraz lokalne rynki. Jakkolwiek 

zaleŜności te zmieniają się w czasie oraz są silnie zróŜnicowane w państwach 

narodowych to jednak moŜna mówić o nich bardziej ogólnie. Szczególnie w 

ostatnich latach mamy do czynienia z szeregiem nowych i niepokojących 

zjawisk, zwłaszcza dotyczących sektora bankowego. Aktywa hipoteczne osiągają 

poziom 30-40% aktywów bankowych i ponad 100% PKB, stając się istotnym 

elementem wpływającym na bezpieczeństwo systemu bankowego. Ich udział 

moŜe być zróŜnicowany w zaleŜności od poziomu rozwoju, realizowanej polityki 

mieszkaniowej i systemu finansowania nieruchomości. W konsekwencji kredyt 

hipoteczny jest podstawą popytu na tym rynku, a zadłuŜenie zasobu moŜe 

przekraczać 30-40% jego wartości. W efekcie, stopa procentowa staje się 

istotnym czynnikiem kształtującym cenę mieszkania i koniunkturę w sektorze, a 

uwzględniając skalę sektora i zadłuŜenia, w istotnym zakresie w całej 

gospodarce. 

Badania ostatnich lat inspirowane wydarzeniami na rynku amerykańskim oraz 

tendencjami do synchronizacji cykli nieruchomościowych w skali globalnej, 

pokazały teŜ inną, istotną zaleŜność makroekonomiczną działającą odwrotnie do 

opisanej. Nierównowaga powodowana zbyt niskimi stopami procentowymi w 

gospodarce i nadmiernym popytem przepływa kanałem kredytowym na rynki 

nieruchomościowe i poprzez ekspansję kredytów powoduje szybki wzrost cen 

nieruchomości. W podobnym kierunku oddziałują teŜ innowacje produktowe, 

zwłaszcza kredytowe zwiększające dostępność kredytów za cenę wzrostu 

ryzyka.2 

                                                                                                                                    

2 Ahrend R., Cournede B., Price R.,  [bib: 9] 
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Zakres i skala oddziaływań jest nie tylko bardzo silnie uwarunkowana 

rozwiązaniami lokalnymi, ale teŜ ulega zmianom w czasie. Kanały transmisji 

polityki monetarnej mają w znacznej mierze charakter specyficzny dla 

konkretnych rynków i są przedmiotem wielu badań3. Jako najbardziej typowe 

wskazuje się następujące mechanizmy wpływu4: 

 

1)    Poprzez stopę procentową na ceny nieruchomości i tym samym na 

koniunkturę w sektorze (poprzez rozmiary budownictwa i inwestycji 

modernizacyjnych). 

2)    Poprzez stopę procentową na koszt kredytu i jego dostępność dla 

gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców i w konsekwencji na 

popyt na przestrzeń. 

3)    Poprzez stopę procentową na koszty obsługi istniejącego zadłuŜenia i 

związany z tym popyt konsumpcyjny. 

4)    Poprzez ceny nieruchomości na efekt majątkowy gospodarstw 

domowych i tym samym na ich skłonność do konsumpcji, a w 

konsekwencji na koniunkturę w całej gospodarce, 

5)    Poprzez cenę nieruchomości na wartość zastawu i związane z tym 

moŜliwości finansowania konsumpcji kredytem zaciąganym pod zastaw 

rosnącej wartości (tzw. wyciąganie kapitału z nieruchomości). 

6)    Poprzez stopę procentową na bezpieczeństwo sektora bankowego i 

politykę kredytową banków, a tym samym na sektor i gospodarkę. 

 

Kanały 1 i 2 oddziałują bezpośrednio na sektor, podczas gdy kanały 3, 4, 5 i 6 na 

całą gospodarkę i pośrednio teŜ na sektor mieszkaniowy. Przedmiotem dalszych 

rozwaŜań będą, zatem, kanały 1 i 2. 

Ad 1. W klasycznym modelu rynku nieruchomości zarówno mieszkaniowych, 

jak teŜ komercyjnych (Rysunek 1), stawka najmu przestrzeni rozumiana, jako 

opłata za strumień usług, jest funkcją jej określonej historycznie podaŜy oraz 

popytu. Wartość zasobu nieruchomości określa zatem stopa procentowa w 

gospodarce. Zwykle, ze względu na trwałość i długowieczność inwestycji 

                                                                                                                                    

3 Aoki K., Proudman J., Vlieghe G., [bib: 10] 
4 [bib: 27] 
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nieruchomościowych, jak teŜ niską ich płynność rynkową, stosuje się długie 

stopy z rynku obligacji skarbowych, skorygowane o premię za ryzyko. Popyt na 

rynku nieruchomości komercyjnych ma charakter pochodny i jest związany z 

popytem na dobra i usługi na innych rynkach, co jest w znacznej mierze funkcją 

koniunktury gospodarczej. Popyt na rynku mieszkaniowym jest znacznie bardziej 

złoŜony i zaleŜny od czynników fundamentalnych dla tego rynku (potrzeby 

mieszkaniowe będące funkcją dochodów i zmian demograficznych oraz 

dostępność kredytów), polityki państwa (bezpośrednie subsydia oraz regulacje 

kształtujące poziom ryzyka w sektorze oraz wpływające na koszty i dochody 

podmiotów gospodarczych) oraz spekulacji związanej z oczekiwaniem dalszych 

wzrostów cen. 

Podstawowymi problemami tego rynku jest krótkookresowa zmienność popytu 

zestawiona ze sztywną podaŜą, niską płynnością nieruchomości oraz brakiem 

kompleksowości polityki mieszkaniowej, która zwykle oddziałując w wybranych 

wycinkach i na wybrane podmioty często jest sprzeczna wewnętrznie. 

Podstawowe czynniki fundamentalne kreujące popyt i podaŜ na tym rynku 

prezentuje Tabela 1. 

W modelu podstawowym zakłada się, Ŝe spadek stóp procentowych wywołuje 

wzrost cen nieruchomości i boom w budownictwie (nachylona krzywa podaŜy, 

koszty wejścia to koszty terenu), natomiast ich wzrost, zjawiska odwrotne. Boom 

w budownictwie ze względu na niską kapitałochłonność stosowanych technik 

produkcji, (co najmniej 60% kosztów to koszty siły roboczej) poprzez efekt 

mnoŜnikowy oddziałuje na globalny popyt konsumpcyjny i w konsekwencji na 

koniunkturę w gospodarce. 
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Rysunek 1Rysunek 1Rysunek 1Rysunek 1.... Model rynku nie Model rynku nie Model rynku nie Model rynku nieruchomościruchomościruchomościruchomości    
    

 

 

    
Tabela 1Tabela 1Tabela 1Tabela 1.... Rynek mieszkaniowy Rynek mieszkaniowy Rynek mieszkaniowy Rynek mieszkaniowy----podstawowe czynniki kształtujące podstawowe czynniki kształtujące podstawowe czynniki kształtujące podstawowe czynniki kształtujące 
popyt i podaŜpopyt i podaŜpopyt i podaŜpopyt i podaŜ    
    
Czynniki kształtujące popyt 
mieszkaniowy 

Czynniki kształtujące podaŜ 
mieszkań 

1. Dochody 
• dochody własne 
• transfery 
• kredyty 

1. Istniejący zasób 
2. Remonty, modernizacje 
3. Ubytki, zmiany przeznaczenia 
4. Budownictwo mieszkaniowe 

2. Ceny 
• czynsze 
• ceny mieszkań 
• stopy procentowe 

• ceny 
• koszty 
• tereny 
• regulacje 

3. Preferencje 
•••• model konsumpcji 
• poziom zaspokojenia potrzeb 
� sytuacja mieszkaniowa 
� migracje zewnętrzne 
� migracje wewnętrzne 
� czynniki demograficzne 
� przyrost naturalny 
� przyrost gospodarstw domowych  
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Rzeczywisty mechanizm transmisji zmiany stóp procentowych na kształtowanie 

się wartości mieszkań zaleŜy od poziomu rozwoju rynku i związanej z tym 

świadomości ekonomicznej. W przypadku mieszkań na wynajem mechanizm jest 

oczywisty, jednak w przypadku mieszkań własnościowych jego działanie będzie 

uzaleŜnione od tego, czy istnieje dobrze rozwinięty system kredytów 

mieszkaniowych oraz konkurencyjny segment mieszkań na wynajem, jak 

równieŜ przepływy pomiędzy tym segmentem a segmentem mieszkań 

własnościowych, wyrównujące ceny i czynsze. Dopiero spełnienie tych 

warunków powoduje nie tylko przepływy wyrównujące pomiędzy zasobami, ale 

teŜ to, Ŝe konsumenci zaczynają kalkulować w kategoriach kosztu 

alternatywnego. Jednak nawet w krajach, gdzie istnieje płynny i konkurencyjny 

rynek mieszkań na wynajem wzajemna relacja pomiędzy tymi segmentami 

sektora nie jest tak prosta, jak w ujęciu modelowym. Oznacza to, Ŝe siła 

oddziaływania tego kanału wymaga indywidualnych badań.  

W Polsce w latach 90. omawiany mechanizm oddziaływania stóp procentowych 

nie działał. Obecnie działa w ograniczonym zakresie powodując, Ŝe czynsze w 

znacznej części miast rosną wolniej w relacji do cen mieszkań własnościowych. 

MoŜe to teŜ oznaczać, Ŝe popyt fundamentalny nie jest na tych rynkach zbyt 

duŜy, a znaczną część zakupów mieszkań własnościowych dokonano kierując się 

motywem przyszłego wzrostu wartości.  

Długookresową reakcją na zmiany stóp procentowych są powolne dostosowania 

po stronie podaŜy. Przy spadku stóp i wzroście cen, rozmiary budownictwa 

rosną, powodując przyrost zasobu i spadek cen, aŜ do momentu osiągnięcia 

poziomu długookresowych kosztów produkcji. Równowaga jest, więc osiągana 

przy wyŜszym poziomie zasobu. Przy wzroście stóp dostosowania następują 

poprzez deprecjacje zasobu, a równowaga długookresowa jest osiągana przy 

niŜszym poziomie zasobu. W rzeczywistości zmiany stóp następują szybciej niŜ 

dostosowania podaŜowe i dominują dostosowania krótkookresowe. Jak wskazują 

badania międzynarodowe, długookresowa równowaga na rynku w warunkach 

elastycznej podaŜy i przy rozwiniętym systemie kredytowym pojawia się, gdy 

cena przeciętnego mieszkania kształtuje się na poziomie około 3,5-4 krotności 

rocznych dochodów przeciętnego gospodarstwa domowego. 

Ad 2. Kanał kredytowy działa niezaleŜnie od stopnia rozwoju rynku. Kredyt 

długookresowy o relatywnie niskim oprocentowaniu jest, ze względu na 

kapitałochłonność, trwałość i długowieczność mieszkania, podstawą popytu na 
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tym rynku. Brak finansowania tego rodzaju oznacza istotne ograniczenie popytu, 

gdyŜ gospodarstwa domowe finansują zakup i budowę mieszkań z transferów 

rodzinnych oraz z bieŜących oszczędności (kilkunastoletni cykl budowy domów 

jednorodzinnych). Generalnie dostępność kredytu jest funkcją następujących 

zmiennych: 

 

−    poziomu dochodów gospodarstw domowych, 

−    poziomu nominalnych i realnych stóp procentowych, 

−    ryzyka sektorowego, norm ostroŜnościowych i polityki kredytowej 

banków, 

−    stosowanych instrumentów kredytowych, co ma związek z poprzednim 

punktem. 

 

Długi okres zapadalności kredytów hipotecznych powoduje, Ŝe ich dostępność 

jest szczególnie silnie uzaleŜniona od poziomu realnych i nominalnych stóp 

procentowych. Wprawdzie, jako środek na ograniczenia dostępności związany z 

inflacją moŜna stosować indeksację (pojedynczą lub podwójną), która powoduje 

jednak ogólny wzrost ryzyka i jest zatem rzadko stosowana. Nie ma natomiast z 

tego punktu widzenia znaczenia, czy stosowane są instrumenty o stałych czy 

zmiennych stopach procentowych. 

Spadek stóp procentowych powoduje wzrost dostępności kredytu przy danym 

dochodzie i regulacjach bankowych a w konsekwencji wzrost popytu. Sztywna 

krótkookresowo podaŜ powoduje, Ŝe wzrost ten przekłada się na wzrost cen. W 

realnej gospodarce procesy te są bardziej złoŜone i zróŜnicowane. Rosnące ceny 

mieszkań powodują, Ŝe banki chętniej i na lepszych warunkach udzielają 

kredytów zabezpieczonych hipotecznie, jako mniej ryzykownych. Dopóki wzrost 

cen jest proporcjonalny do spadku stóp procentowych, dostępność kredytowa 

mieszkań nie ulega zmianie, a często nawet wzrasta, gdy jako skutek oŜywienia 

zaczynają rosnąć dochody. Jednocześnie banki, pod wpływem konkurencji i 

optymizmu obniŜają marŜe, wymogi ostroŜnościowe, jak teŜ wprowadzają 

innowacyjne, korzystniejsze dla klientów produkty. Mechanizm ten oddziałuje 

równieŜ wtedy, gdy dostępność w wyniku wzrostu cen zaczyna spadać, pod 

warunkiem dostępności kredytu. Podstawą popytu stają się wtedy przewidywane 
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dochody ze wzrostu wartości nieruchomości i zaczyna działać tzw. model kasyna 

opierający się na spekulacji a nie czynnikach fundamentalnych. Opisuje on lepiej 

działanie rynku w krótkim i średnim okresie, (gdy są bariery po stronie 

podaŜowej), przy rozwiniętym systemie kredytowym i działaniach 

spekulacyjnych. Przykładowo, w Polsce zdolność kredytowa gospodarstw 

domowych kwalifikujących się do kredytów hipotecznych wynosi około 412 

miliardów złotych, przy załoŜeniu przestrzegania konserwatywnych standardów 

bankowych, przy całkowitym zadłuŜeniu na poziomie w roku 2007 około 116 

mld złotych (ponad 141 mld zł na koniec lipca 2008 r.), i jego przyroście ponad 

39 mld złotych. Przy sztywnej krótkookresowo podaŜy oznacza to, Ŝe ceny 

mieszkań będą kształtowały się na takim poziomie, na jakim konsumenci 

przewidują, Ŝe będą się kształtowały. Wzrost stóp procentowych działa 

ograniczająco na popyt poprzez spadek zdolności kredytowej oraz wzrost kosztu 

mieszkania kupowanego na kredyt. PoniewaŜ jednak zdolność kredytowa 

konsumentów znacząco przekracza podaŜ, popyt moŜe nie ulec redukcji 

zwłaszcza, gdy rynek przewiduje dalsze wzrosty cen.  

Mechanizm dostosowania długookresowego jest analogiczny, jak w przypadku 

kanału czynszów imputowanych. 

 

2. RYZYKO CYKLU I KRYZYSU NA RYNKACH 
NIERUCHOMOŚCIOWYCH 

 

Rynki nieruchomości, w tym mieszkaniowych, rozwijają się cyklicznie. Oznacza 

to, Ŝe podstawowe wskaźniki ekonomiczne opisujące te rynki takie, jak ceny, 

transakcje, budownictwo czy produkcja budowlano-montaŜowa poddane są, 

mniej lub bardziej regularnym, zmianom w funkcji czasu. Tradycyjnym 

czynnikiem powodującym cykl były opóźnienia pomiędzy reakcją podaŜy, którą 

reprezentowało budownictwo mieszkaniowe a zmianami popytu. Przyrost popytu 

powodowany głównie migracjami, przyrostem ilości gospodarstw domowych, 

przyrostem naturalnym oraz wzrostem dochodów potrafił dosyć szybko się 

zmieniać, podczas gdy budowa mieszkań mogła trwać nawet kilka lat. RównieŜ 

skala przyspieszenia budownictwa była z reguły ograniczona. W konsekwencji 

rosły ceny i renta gruntowa, co powodowało szukanie oszczędności w kosztach 

budowy oraz większej gęstości zabudowy. Powodowało to dalszy wzrost renty i 
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trwało do momentu dojścia do bariery popytu i wzrostu rozmiarów budownictwa. 

Dopasowania miały bardziej ilościowy niŜ cenowy charakter, mogły jednak 

trwać nawet kilka lat. Konsekwencją spadku liczby transakcji był łagodny spadek 

cen i wyhamowanie budownictwa mieszkaniowego. 

Stopniowy rozwój systemu finansowego, w tym bankowego, był warunkiem 

dostępności mieszkań, ale teŜ dodatkowym czynnikiem potencjalnie 

zwiększającym dysproporcje pomiędzy popytem a reakcją podaŜy. W 

początkowym okresie banki były jednak słabe i ostroŜnie angaŜowały się w 

sektor. RównieŜ w okresie późniejszym systemy finansowania mieszkań 

powstawały głównie z pomocą państwa i w związku z tym były bardzo 

konserwatywnie regulowane, miały teŜ narodowy i specjalistyczny charakter. 

W konsekwencji były one często odcięte od krajowych rynków kapitałowych i 

konkurencji oraz opierały się na środkach gwarantowanych ustawowo. Miały teŜ 

formalne zakazy prowadzenia działalności poza granicami kraju oraz 

konserwatywnie ustawione wymogi bezpieczeństwa. Realizowały równieŜ 

funkcje społeczne udzielając kredytów na zasadach oderwanych od rynku w 

ramach programów rządowych. Ograniczało to moŜliwości działań 

spekulacyjnych i generowania dodatkowych wahań popytu w oparciu o kredyt 

bankowy i jednocześnie było przyczyną duŜego zróŜnicowania struktury 

instytucjonalno-regulacyjnej systemu finansowego. Konsekwencją było znaczne, 

narodowe zróŜnicowanie instrumentów kredytowych. 

Wraz z rozwojem sektora bankowego i stopniową jego deregulacją rósł jego 

wpływ na kreowanie zmian popytu na rynku mieszkaniowym. Tradycyjne cykle 

na rynku, jakkolwiek były powiązane stroną popytową z koniunkturą 

gospodarczą, to zaleŜność ta nie oddziaływała jako dominująca. Szerszy rozwój 

sektora finansowego wprowadził nową zmienną – stopę procentową, jako 

parametr zewnętrzny wobec sektora mieszkaniowego, ale jednocześnie bardzo 

silnie na ten sektor oddziałujący, w tym poprzez politykę monetarną banku 

centralnego powiązaną z koniunkturą gospodarczą. Państwo wpływało teŜ silnie 

na sektor poprzez politykę mieszkaniową tworząc instytucje i regulacje 

oddziałujące zarówno na popyt, jak teŜ podaŜ. Istotny wpływ miały równieŜ 

zachowania samych podmiotów na tym rynku, nazywane często zachowaniami 

zbiorowymi.  

Tradycyjnie rynki nieruchomości miały lokalny i narodowy charakter, natomiast 

silnie zróŜnicowana polityka mieszkaniowa wspierająca sektor obok 
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zróŜnicowania sektora finansowego powodowała odmienne struktury 

inwestorskie i własnościowe w poszczególnych krajach, a w konsekwencji róŜne 

efekty zewnętrzne i reakcje na szoki gospodarcze. Powodowało to nie tylko 

znaczące róŜnice w długości i kształcie cykli, ich powtarzalności, ale teŜ ich 

mechanizmach. Dlatego teŜ, w literaturze często wyodrębnia się cykle popytowe, 

podaŜowe czy teŜ związane z rynkiem terenów budowlanych.  

ZróŜnicowane i często skomplikowane były teŜ systemy rejestracji 

nieruchomości i związane z nimi prawo. W konsekwencji bezpośrednie, 

transgraniczne inwestycje w nieruchomości, zwłaszcza mieszkaniowe, były 

związane ze znacznym ryzykiem, co ograniczało spekulację międzynarodową na 

tym rynku.  

W konsekwencji cykle na rynku mieszkań były powodowane w znacznym 

stopniu czynnikami wewnętrznymi oraz uznawanymi za fundamentalne, tj. 

zmianami podaŜy (ze swej istoty mało elastycznej i reagującej z opóźnieniem) 

oraz popytu (dochody, czynniki demograficzne, preferencje, polityka państwa). 

W ograniczonym stopniu oddziaływała teŜ polityka monetarna, zwłaszcza 

poprzez kanał kredytowy. W krajach europejskich mieszkanie było uznawane 

tradycyjnie, jako dobro konsumpcyjne i w pewnym zakresie jako stabilna lokata 

oszczędności.  

    
Wykres 1Wykres 1Wykres 1Wykres 1.... Ilość cykli mieszkaniowych w wybranych państwach,  Ilość cykli mieszkaniowych w wybranych państwach,  Ilość cykli mieszkaniowych w wybranych państwach,  Ilość cykli mieszkaniowych w wybranych państwach,     
w okresie 1997w okresie 1997w okresie 1997w okresie 1997....    kw.1kw.1kw.1kw.1----    2005.2005.2005.2005.    kw.4kw.4kw.4kw.4    
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DuŜa skala zaangaŜowania sektora bankowego w sektor mieszkaniowy oraz duŜa 

skala omawianych zjawisk powodują, Ŝe cykl na rynku moŜe przerodzić się w 

kryzys nieruchomościowy, powodując znaczące i długookresowe skutki 

makroekonomiczne. MoŜe teŜ nastąpić kumulacja negatywnych zjawisk w 

sektorze oraz w całej gospodarce. Konsekwencje, poza deweloperami, ponosi 

wtedy głównie sektor finansowy, przy czym mogą one róŜnie rozkładać się 

pomiędzy instytucjami, w zaleŜności od kształtu sektora i miejsca, gdzie 

koncentruje się ryzyko. Najczęściej jest to sektor bankowy, instytucje 

ubezpieczeniowe, (jeŜeli system opiera się na ubezpieczeniach kredytowych), 

fundusze inwestycyjne, etc. Kryzysy nieruchomościowe w skali globalnej są 

dosyć częstym zjawiskiem, w skali kraju występują zwykle raz na pokolenie, 

gdyŜ tyle czasu było potrzeba, aby zapomnieć o złych doświadczeniach z 

przeszłości. Dotychczasowe kryzysy nieruchomościowe dotyczyły lokalnych, 

krajowych rynków nieruchomościowych oraz lokalnych, często silnie 

regulowanych, systemów finansowania sektora. Dlatego na ogólne zaleŜności i 

mechanizmy kryzysu zazwyczaj nakładają się ryzyka i mechanizmy specyficzne 

dla danego rynku, takie jak złe regulacje i instytucje, ryzykowne instrumenty 

oraz niewłaściwa reakcja polityki gospodarczej. Doświadczenia pokazują, Ŝe 

zwłaszcza ten ostatni czynnik ma szczególne i rosnące znaczenie. Doświadczenia 

te pokazują równieŜ, Ŝe nie ma w zasadzie systemów w pełni odpornych na błędy 

i samoregulujących się. Historyczna ewolucja rozwiązań w czasie pokazuje, Ŝe 

abstrahując od podręcznikowych błędów, rozwiązując jeden problem tworzymy z 

reguły ryzyko w innym miejscu. Przykładowo, regulując system (np. zamknięty 

system kontraktowy) ograniczamy wprawdzie niepoŜądane, przewidywane przez 

nas zachowania, ale usztywniamy go i wystawiamy na ryzyko 

nieprzewidywalnych zmian, wprowadzając sekurytyzację ograniczamy ryzyko 

sektora bankowego, ale zwiększamy jego skalę i pogarszamy jakość zarządzania 

(problem agencji), opierając system na ubezpieczeniach koncentrujemy ryzyko 

hazardu moralnego i wydarzeń katastroficznych. Dlatego nie da się uciec od 

obserwacji i kontroli (tzw. monitoringu) sektora i dobrej polityki gospodarczej, 

pomimo Ŝe czynnik ten najczęściej zawodzi. 

W kryzysie meksykańskim lat 80. na rosnącą konkurencję i niedostateczny 

nadzór nałoŜył się problem instrumentu kredytowego – kredytu indeksowanego. 

Kredyt ten wprowadzony został ze względu na wieloletnią, wysoką inflację, 

która poprzez payment tilt praktycznie uniemoŜliwia długoletnie kredytowanie. 

Zastosowano technikę kapitalizacji odsetek, jako remedium na stopy inflacyjne 
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oraz indeksacje płacą nominalną, jako odpowiedź na problem nierównomiernego 

rozkładu w czasie płacy realnej. Taka konstrukcja kredytu zakłada jego 

kalkulację w momencie udzielania uwzględniającą przyszłą realną stopę 

procentową oraz płacę minimalną. Ze względu na kapitalizację odsetek system 

wymaga stałego monitoringu (kontroli) w oparciu o specjalnie zbudowane 

statystyki. System początkowo został uruchomiony na środkach publicznych, z 

czasem zaczęły do niego wchodzić środki prywatne. Konsekwencją rosnącej 

konkurencji były coraz bardziej liberalne kalkulacje kredytów, ograniczono teŜ 

jego sprawdzanie. Jednocześnie rząd ze względów politycznych (obawa przed 

bezrobociem) nie podnosił płacy minimalnej proporcjonalnie do inflacji. 

W konsekwencji banki poniosły znaczne straty, aŜ do bankructw włącznie, gdyŜ 

nie było szans, aby odzyskać kapitalizowane odsetki. 

Pierwszy kryzys amerykański był klasycznym kryzysem płynności rynku 

nieruchomości i kredytowego, będących konsekwencją stosowanych systemów 

(zamknięty system oszczędzania) i instrumentów (kredyty balonowe).  

Drugi kryzys amerykańskich triftów spowodowany był omawianymi 

klasycznymi czynnikami, na które nałoŜyło się ryzyko stopy procentowej i 

polityki gospodarczej. Amerykańskie kasy oszczędnościowo-kredytowe, 

pomimo, Ŝe finansowały się z oszczędności gospodarstw domowych z powodu 

konkurencji udzielały kredytów o stałych stopach procentowych. Gdy, w 

konsekwencji mało restrykcyjnej polityki monetarnej, inflacja i związane z nią 

stopy procentowe znacząco wzrosły, utraciły one wypłacalność. Problem 

usiłowano rozwiązać deregulując system i umoŜliwiając kasom wejście na rynki 

nieruchomości komercyjnych, na których panowała dobra koniunktura, aby 

odrobiły straty. W konsekwencji na rynku powstały bańki cenowe, i po korekcie 

straty kas uległy zwielokrotnieniu, co doprowadziło do licznych bankructw. 

Kryzys i upadek angielskiego systemu buildings societies związany był ze 

stosowaniem zbyt ryzykownych instrumentów, niedoszacowaniem ryzyka 

kredytowego, w tym przypadku związanego z wiarygodnością kredytobiorcy, 

oraz ryzyka rynku. Banki chętnie udzielały kredytów typu home equity we 

wzrostowej fazie rynku, nie weryfikując kredytobiorców. Na osłabnięcie 

koniunktury nałoŜyły się problemy kredytobiorców, których domy wystawiane 

na przetarg przyspieszyły spadek cen i pogłębiły kłopoty doprowadzając, de 

facto, do upadku systemu. 



IVIVIVIV    EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI NA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCH    

 147147147147    

Prawie podręcznikowy charakter miał kryzys japoński lat 90. Przy niskim 

poziomie stóp procentowych banki weszły na duŜą skalę w sektor mieszkaniowy 

powodując, poprzez kanał kredytowy, powstanie baniek cenowych, które pękły 

po podwyŜkach stóp. Konsekwencje kryzysu Japonia odczuwa do dzisiaj. 

W nowouprzemysłowionych krajach Azji boom na rynkach nieruchomościowych 

był na ogół konsekwencją ogólnego przegrzania gospodarki. Na klasyczne 

mechanizmy kryzysowe nałoŜyły się tam dodatkowo problemy ryzyka płynności 

oraz kursowego. 

Problemy rynku niemieckiego związane były z liberalizacją podejścia 

niemieckich banków, a bezpośrednim czynnikiem były subsydia rządowe dla 

wschodnich landów, które wywołały boom na rynku nieruchomości kapitalizując 

w ich cenach. 

Podobnie jak kryzysy nieruchomościowe, równieŜ bańki cenowe na rynkach 

nieruchomości mają długą historię, jakkolwiek bardziej znane są te z rynków 

nieruchomości komercyjnych. Jedną z najbardziej znanych jest bańka powstała 

na Florydzie w latach 20. W krótkim okresie ceny domów wzrosły tam, 

czterokrotnie, aby następnie spaść do pierwotnego poziomu. Dzieła zniszczenia 

dopełnił huragan. Bańki miały z reguły lokalny charakter i towarzyszyły 

kryzysom nieruchomościowym, będąc jedną z ich przyczyn. W ostatnich latach, 

ze względu na skalę i zakres, stały się fenomenem na skalę światową. Pomimo, 

Ŝe są źródłem problemów w praktyce, ich interpretacja w teorii ekonomii nie 

została dotychczas poprawnie rozwiązana. Przedstawiciele Szkoły 

Chicagowskiej (Alan Greenspan) negującej w ogóle zjawisko baniek 

spekulacyjnych podkreślają, Ŝe zwłaszcza rynek mieszkań ze względu na 

wysokie koszty transakcyjne nie jest naraŜony na nie. Szkoła Austryjacka 

podkreśla znaczenie oczekiwań i zachowań zbiorowych w ich powstawaniu, zaś, 

neokeynsiści oderwanie od fundamentów ekonomicznych. Te dwa czynniki 

wydają się być kluczem dla ich zrozumienia. Podobnie niezadowalające, 

zwłaszcza w świetle najnowszych doświadczeń i skali problemu, było 

stanowisko dotyczące reakcji polityki gospodarczej, a zwłaszcza monetarnej na 

to zjawisko, zalecające ich ignorowanie bądź reakcję dopiero po pęknięciu. 

Podobnie miękko sformułowane były zalecenia dotyczące polityki nadzorczej. 

Konsekwencjami ekonomicznymi baniek są straty związane ze złą alokacją 

czynników produkcji oraz straty sektora finansowego, który zwykle je finansuje i 
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ponosi koszty pęknięcia aŜ do kryzysu finansowego włącznie. Są one oczywiście 

zaleŜne od skali zjawiska.  

Globalizacja i związane z nią zjawiska, takie jak rewolucja w dostępie do 

informacji, czy liberalizacja systemów finansowych i rynku kapitałowego, 

powodują dalsze zmiany w systemach finansowania nieruchomości. Ulegają one 

głębszej liberalizacji, pojawiają się nowe produkty, często o trudnym do 

określenia ryzyku. Znacząco zwiększył się teŜ strumień środków finansowych 

płynących na ten rynek. W krajach europejskich wzrasta znaczenie banków 

uniwersalnych, które otrzymały moŜliwość emisji listów zastawnych, jako źródła 

finansowania kredytów, zastrzeŜoną dotychczas dla banków specjalistycznych i 

rynku kapitałowego. Obok szybko rozwijającej się sekurytyzacji rośnie 

znaczenie tradycyjnych listów zastawnych (covered bonds). W niektórych 

krajach pojawił się sektor subprime, w innych (USA) znacząco wzrosły jego 

rozmiary. Generalnie mamy do czynienia ze znaczącą liberalizacją wymogów 

ostroŜnościowych, zwłaszcza w zakresie limitów dopuszczalnego obciąŜenia 

obsługą kredytu oraz wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia. Pojawiają 

się na większą skalę tzw. kredyty spekulacyjne, tj. instrumenty łączące 

podwyŜszone ryzyka lub mające szansę na regularną obsługę tylko w przypadku 

pojawienia się dochodów spekulacyjnych. Jako na istotną przyczynę większej 

skłonności do absorpcji ryzyka moŜna teŜ wskazać nadmierną, bo słabo 

zweryfikowaną w załamaniach rynku ufność w rozwój technik scoringowych 

przy ocenie klientów kredytowych oraz ratingu przy ocenie papierów 

wartościowych. Sprzyja temu powszechne i błędne przekonanie, Ŝe kredyty 

mieszkaniowe są zawsze bezpieczne. Jest to wynik braku spojrzenia 

historycznego, analizy fundamentalnej i oparcia się tylko na empirycznych 

doświadczeniach ostatnich lat. 

Absorpcji ryzyka przez sektor finansowy w części krajów sprzyja hazard 

moralny, będący wynikiem przejścia banków z roli instytucji zarządzających 

ryzykiem do roli pośredników transferujących ryzyko na zewnątrz sektora 

poprzez mechanizm sekurytyzacji. Równocześnie rozwój funduszy 

inwestycyjnych i nadpłynność powodują popyt na te aktywa. Na rynkach 

kapitałowych dominowała opinia o niskim ryzyku instrumentów opartych na 

wierzytelnościach hipotecznych, nawet tych ze słabszą jakością zabezpieczeń 
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gwarancjami, ubezpieczeniem czy technikami konstrukcji poolu5. W 

konsekwencji tych zjawisk na najwaŜniejszych rynkach światowych do roku 

2007 szybko rosły ceny, zadłuŜenie sektora i jego wraŜliwość na oddziaływanie 

stóp procentowych.  

RównieŜ rynek mieszkań staje się coraz bardziej otwarty i podatny na spekulację, 

jakkolwiek jest to w większym stopniu skutkiem rosnącej skłonności do ryzyka 

niŜ unifikacji tych rynków. Zmienił się teŜ charakter mieszkania jako dobra – w 

znacznie większym zakresie jest ono postrzegane jako dobro kapitałowe, czemu 

sprzyja rozwój zarówno instrumentów umoŜliwiających finansowanie jego 

zakupu, w tym w celach spekulacyjnych, wyciągania kapitału, jak teŜ 

uŜytkowanie w bardziej złoŜonych formach prawnych, a w konsekwencji 

znacząco zwiększających jego płynność, zwłaszcza przy dobrej koniunkturze. 

Rozwój funduszy inwestycyjnych spowodował z kolei bezpośrednio i pośrednio 

znaczący wzrost spekulacji mieszkaniami, czemu sprzyja charakter tego rynku.  

W konsekwencji omawianych nowych zjawisk w ostatnich latach obserwujemy 

zjawisko synchronizacji cykli w szeregu najwaŜniejszych krajach oraz bardzo 

silnej aprecjacji nieruchomości mieszkaniowych. Zjawiska takie, obok rynku 

amerykańskiego, obserwujemy zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii 

czy Francji. Stabilizacja występuje tylko w krajach borykających się jeszcze z 

konsekwencjami poprzednich kryzysów (Niemcy, Szwajcaria, Japonia). W 

konsekwencji traci na skuteczności dywersyfikacja aktywów hipotecznych, jedna 

z podstawowych dotychczas metod zarządzania ryzykiem.  

Podobnie, jak w przypadku poprzednich zjawisk tego typu, jako przyczyna 

występuje tu zwykle splot czynników wewnętrznych, w tym związanych z tzw. 

fundamentami rynku, ograniczeń podaŜowych, spekulacji oraz popytu 

zewnętrznego. Silnie oddziałują zwłaszcza niskie stopy procentowe w strefie 

euro i dolarowej, wzrost konkurencji w sektorze bankowym i rozluźnienie 

polityki nadzorczej przekładające się na wzrost dostępności kredytów zarówno 

tradycyjnych, jak teŜ o podwyŜszonym ryzyku udzielanych często w celach 

spekulacyjnych. Generalnie jednak, ogólny mechanizm cyklu jest cały czas 

podobny – w fazie wzrostowej niskie stopy i nadpłynność, liberalizacja nadzoru, 

innowacje finansowe i nowe kanały finansowania sektora, ograniczenia 

podaŜowe, subsydia, spekulacja i zachowania zbiorowe. W fazie załamania, do 

                                                                                                                                    

5 Zbiór jednorodnych, ze względu na przedmiot, kredytów o wystandaryzowanym ryzyku będący podstawą tworzenia 

przepływowych papierów wartościowych (securities), zabezpieczanych na kredytach lub ich przepływach finansowych. 



IVIVIVIV    EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI NA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCH    

 150150150150    

której dochodzi zwykle po podwyŜkach stóp procentowych, w wyniku 

nadmiernego wzrostu rozmiarów budownictwa oraz cen. Opóźnione reakcje 

ostroŜnościowe banków i nadzoru bankowego oraz inwestorów powodują 

załamanie popytu a następnie cen. Zjawisko to, dotyczące głównie budownictwa 

mieszkaniowego, przenosi się następnie na rynek mieszkań uŜywanych. Presję na 

spadek cen wywołują zwykle niesprzedane a finansowane kredytem bankowym 

zapasy mieszkań u deweloperów, mieszkania nabyte w celach spekulacyjnych 

oraz mieszkania przejęte przez banki i sprzedawane na rynku.  

W ekspertyzach często występuje pogląd, Ŝe podstawowe znaczenie dla obecnej 

aprecjacji nieruchomości, zwłaszcza w USA, miała polityka monetarna, która 

poprzez niskie stopy procentowe, w połączeniu z liberalizacją procedur 

nadzorczych, oraz innowacjami produktowymi, po stronie kredytowej i 

pasywnej, zasilała sektor nieruchomości nadwyŜkową płynnością. Napływ 

środków kredytowych w połączeniu z ograniczeniami podaŜowymi 

oddziałującymi z róŜną siłą w poszczególnych krajach (lokalne regulacje) 

spowodowały aprecjację cen nieruchomości i uruchomiły, znane z innych 

kryzysów, zachowania zbiorowe i spekulację na duŜą skalę. Kumulacja tych 

czynników spowodowała powstanie baniek spekulacyjnych i związany z tym 

znaczący wzrost ryzyka wszystkich wierzytelności mieszkaniowych w 

przypadku pęknięcia bańki. Przyczyną tak prowadzonej polityki gospodarczej 

była chęć przedłuŜenia fazy wzrostu gospodarczego i niedopuszczenia do 

naturalnego osłabienia koniunktury. Sektor nieruchomości stał się poprzez to 

ofiarą zbyt ekspansywnej polityki. 

Obok najbardziej spektakularnego rynku amerykańskiego mechanizmy te 

zadziałały teŜ na innych rynkach, zwłaszcza w Europie, gdzie wystąpiły 

dodatkowo róŜne narodowe czynniki. Sektor subprime rozwinął się szczególnie 

silnie w  Wielkiej Brytanii, przy relatywnie wysokich stopach procentowych. 

Wystąpiły tam teŜ bąble spekulacyjne. Połączenie kanału kredytowego wraz z 

ograniczeniami podaŜowymi i migracją spowodowały szybki wzrost cen i boom 

budowlany w Hiszpanii. Do znacznej aprecjacji cen doszło teŜ we Francji, 

zwłaszcza w okolicach ParyŜa. Szybki wzrost cen wystąpił równieŜ w niektórych 

krajach pozaeuropejskich takich jak Australia, Nowa Zelandia czy Południowa 

Afryka.  

Wzrost znaczenia finansowania wierzytelności hipotecznych poprzez rynek 

kapitałowy, a zwłaszcza rozwój instrumentów pochodnych w znacznym stopniu 
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rozpraszają ryzyko odsuwając je od sektora bankowego, wcześniej tradycyjnego 

emitenta kredytów i podmiot trzymający je w swoim portfelu. Nie wiadomo 

jednak, jak ryzyko to, poprzez rynek kapitałowy, rozkłada się wewnątrz systemu 

finansowego, co ogranicza przewidywalność rynków, zwłaszcza w warunkach 

wysokiej nierównowagi i moŜliwości szoków na rynku mieszkań i kredytów 

mieszkaniowych.  

Kolejnym, związanym z tym problemem jest znacznie większy potencjał 

środków, którymi dysponuje sektor finansowy, w relacji zwłaszcza do 

tradycyjnego systemu hipotecznego, co przy sztywnej podaŜy nieruchomości, 

znacząco zwiększa amplitudę wahań cen mieszkań i ryzyko kryzysów 

zwiększając jednocześnie skalę zwrotnego oddziaływania na sektor finansowy. 

Instytucje nadzorcze i polityka nadzorcza, jeŜeli w ogóle reagowały na te 

zjawiska, to słabo i z opóźnieniem. Było to spowodowane częściowo 

przyczynami politycznymi i chęcią przedłuŜenia boomu, częściowo faktem, Ŝe 

nowe techniki i instrumenty pozostawały poza sferą oddziaływania nadzorów 

bankowych, pomimo Ŝe pośrednio, a często i bezpośrednio, miały one wpływ na 

stabilność sektora. Pewien wpływ, zwłaszcza w USA, miała teŜ doktryna leŜąca 

u podstaw polityki monetarnej, Ŝe nie reaguje ona na ruchy cen aktywów, tylko 

amortyzuje ewentualne skutki załamania na rynkach kapitałowych. 

Oceniając omawiane najnowsze tendencje z punktu widzenia 

makroekonomicznego moŜna stwierdzić, Ŝe spowodowały one dalszy wzrost 

dostępności kredytów mieszkaniowych. Jednak ceną był na ogół znaczący wzrost 

cen mieszkań, rosnące ryzyko rynkowe i kredytowe wierzytelności hipotecznych 

i w konsekwencji silniejsze amplitudy wahań cyklicznych. Obecna globalna faza 

wzrostowa, pomimo problemów na rynku amerykańskim, nie uległa jeszcze 

załamaniu tak, więc dopiero za kilka lat, będzie moŜna dokonać pełniejszego 

rachunku zysków i strat nowego etapu rozwoju rynku. 
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3. AKCESJA DO STREFY EURO A STOPY PROCENTOWE, 
EKSPANSJA KREDYTOWA I CENY NA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH – DOŚWIADCZENIA 
WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Analizę skutków wpływu akcesji do strefy euro na rynek nieruchomości 

mieszkaniowych przeprowadzono na podstawie danych z 11-15 państw 
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europejskich. W analizie uwzględniono lata 1997-2006 uwzględniające 

bezpośrednie skutki akcesji, posiłkowano się teŜ danymi z lat 90., gdy widoczny 

był wpływ mechanizmu ERM na stopy procentowe krajów europejskich i w 

konsekwencji na oddziaływanie kanału kredytowego. Trzeba jednak podkreślić 

daleko posuniętą odrębność rynków mieszkaniowych w poszczególnych krajach, 

w tym odrębności dotyczące systemu finansowania nieruchomości, co przekłada 

się na działanie kanału kredytowego. ZróŜnicowana zarówno sektorowo, jak teŜ 

ogólnoekonomicznie, była teŜ sytuacja poszczególnych krajów.  

Pomimo tego wyniki analizy są dosyć jednoznaczne. Pokazują one, Ŝe rozmiary 

budownictwa mieszkaniowego podąŜały za potrzebami restytucji zasobu i 

przyrostu demograficznego nie nadąŜając za przyrostem dochodów. W 

konsekwencji w omawianym okresie miał miejsce wzrost cen mieszkań, 

jednakŜe jego skala znacząco wykracza poza przyrost dochodów i związany z 

tym przyrost popytu (długookresowa, dochodowa elastyczność popytu kształtuje 

się zwykle na poziomie 1 i trochę powyŜej jeden). Zestawienie rozmiarów 

budownictwa mieszkaniowego, ilości transakcji i popytu generowanego 

kredytem, pokazuje, Ŝe to ten ostatni był czynnikiem wywołującym tak znaczną 

inflację na rynku mieszkaniowym. Było to moŜliwe dzięki wzrostowi 

dostępności kredytu, na który złoŜyły się spadek stóp procentowych i niŜsze 

marŜe bankowe oraz przyrost dochodów gospodarstw domowych, przy czym 

czynnikiem oddziałującym mocniej był przyrost dochodów. Zwracają jednak 

uwagę znaczące róŜnice pomiędzy przyrostem kredytu, przyrostem podaŜy a 

przyrostem cen w poszczególnych krajach. Jest to konsekwencją róŜnic 

narodowych (róŜne regulacje, instrumenty, fazy cyklu i zachowania) oraz 

prawdopodobnej substytucji kredytem własnych oszczędności. W konsekwencji 

w tych gospodarkach kredyt hipoteczny stał się istotną częścią aktywów 

bankowych a obsługa zadłuŜenia hipotecznego istotnym, trwałym wydatkiem 

gospodarstw domowych. 

Ocena tej sytuacji nie jest jednoznaczna. Rozmiary budownictwa 

mieszkaniowego nie wzrosły. Wzrost dostępności kredytu został zdyskontowany 

w cenach mieszkań i cenach ziemi. Wzrosło zadłuŜenie społeczeństwa, ryzyko 

systemu bankowego, zyskali natomiast posiadacze nieruchomości. 

MoŜna na podstawie analizy sytuacji w krajach strefy euro, spróbować 

wyciągnąć wnioski dla Polski. Podobnie, jak w przypadku omawianych krajów, 

wzrost dochodów połączony z niŜszymi stopami procentowymi oraz migracją do 
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duŜych miast moŜe wywołać podobne skutki. Dodatkowo oddziaływać moŜe 

dostęp do europejskiego rynku kapitałowego bez ryzyka kursowego. Biorąc pod 

uwagę obecne sztywności po stronie podaŜy naleŜy się liczyć z dalszym 

wzrostem cen nieruchomości i terenów budowlanych po akcesji, które 

niekoniecznie z przesunięciem czasowym przełoŜą się na rozmiary budownictwa 

i poprawę sytuacji mieszkaniowej ludności. Władza publiczna (rząd, KNF, bank 

centralny) moŜe przeciwdziałać takiej sytuacji uruchamiając narzędzia fiskalne 

(podatki od wartości i przyrostu wartości), przede wszystkim jednak poprawiając 

gminną politykę dotyczącą terenów budowlanych, ograniczając wszelkie 

programy subsydiowania sektora oraz zwiększając konkurencję na rynku 

deweloperskim. Równolegle6 moŜe oddziaływać poprzez politykę 

ostroŜnościową realizując dwa cele tj. zwiększając bezpieczeństwo sektora 

bankowego i ograniczając presję inflacyjną w sektorze. 

Narodowe zróŜnicowania rynków kredytów mieszkaniowych pokazuje 

porównanie danych zebranych przez Europejską Federację Kredytu 

Hipotecznego (ok. 2000 r.) z najnowszymi danymi MFW.  

    
Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2.... Narodowe zróŜnicowania rynków Narodowe zróŜnicowania rynków Narodowe zróŜnicowania rynków Narodowe zróŜnicowania rynków e e e europejskich w roku uropejskich w roku uropejskich w roku uropejskich w roku 
2000200020002000    
    

Kraj 
Cena zakupu 

w tys. euro 

Wysokość 
kredytu  

w tys. euro 
LTV w % 

Zapadalność 
w latach 

Dania 134 107 80 30 

Niemcy 263 176 67 28 

Grecja 95 45 47 15 

Hiszpania 96 67 70 16 

Francja 120 80 67 15 

Irlandia 176 158 90 20 

Włochy 150 75 50 10 

Holandia 170 122 72 30 

Szwecja 170 119 70 30 

Wielka 
Brytania 

165 114 69 25 

Norwegia 155 108 70  
Źródło: Europejska Federacja Kredytu Hipotecznego 
 

 

 

                                                                                                                                    

6 Przeniesienie GINB w struktury KNF. 
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Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 3....    Portfele hipoteczne według rodPortfele hipoteczne według rodPortfele hipoteczne według rodPortfele hipoteczne według rodzajów instytucji zajów instytucji zajów instytucji zajów instytucji 
finansowych, w wybranych krajach europejskich, w 2001 rokufinansowych, w wybranych krajach europejskich, w 2001 rokufinansowych, w wybranych krajach europejskich, w 2001 rokufinansowych, w wybranych krajach europejskich, w 2001 roku    
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Banki uniwersalne  79,6 38 100 80,1 24,9 100 10 75,6 36 

Kasy oszczędnościowe 37,3  51   29,6    48 

Banki hipoteczne 23,3  1   8,6  90  2,5 
Banki spółdzielcze 9,6  9   26,6     
Towarzystwa 
budowlane 

        15,6  

Inne specjalizowane 
instytucje 

 20,4    7,1   8,4 12 

Kasy budowlane 22,7     3,6     
Towarzystwa 
Ubezpieczeniowe i 
Fundusze emerytalne 

7    11     1,8 

Pozostałe     8,9    0,4   

Źródło: Europejska FederacjaKredytu Hipotecznego 

 

    
Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4.... ZróŜnicowanie instytucjonalne wybranych narodowych  ZróŜnicowanie instytucjonalne wybranych narodowych  ZróŜnicowanie instytucjonalne wybranych narodowych  ZróŜnicowanie instytucjonalne wybranych narodowych 
rynków hipotecznychrynków hipotecznychrynków hipotecznychrynków hipotecznych    
    
 

 

    

Czynnikiem charakterystycznym dla rynku europejskiego jest róŜnicowanie się 

cen na poszczególnych rynkach narodowych, a następnie ich systematyczny 

wzrost w kategoriach realnych począwszy od roku 1996. Tendencje te juŜ 

w sposób wyraźny są kontynuowane po roku 2000. Niestety dostępne dane 

dotyczące obydwu okresów nie pokrywają się, tym niemniej jednak, moŜna 
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dokonać pewnych porównań. Wzrost po roku 2000 dotyczy w zasadzie 

wszystkich krajów europejskich za wyjątkiem Niemiec, Austrii i Szwajcarii (brak 

na wykresach), które doświadczyły kryzysów nieruchomościowych (Niemcy 

w roku 1998). Szczególnie wysoką dynamikę odnotowano we Francji, Hiszpanii 

i Wielkiej Brytanii. Tak wysoki wzrost nie miał swoich analogii historycznych, 

nawet gdyby wziąć pod uwagę lata 50. i 60., które cechowały się duŜą dynamiką 

demograficzną, wzrostową oraz szybkim rozwojem budownictwa 

mieszkaniowego. 

    
Wykres 3Wykres 3Wykres 3Wykres 3.... Ewolucja cen mieszkań w wybranych krajach Unii  Ewolucja cen mieszkań w wybranych krajach Unii  Ewolucja cen mieszkań w wybranych krajach Unii  Ewolucja cen mieszkań w wybranych krajach Unii 
Europejskiej w latach 1990Europejskiej w latach 1990Europejskiej w latach 1990Europejskiej w latach 1990----2006 (1990=100)2006 (1990=100)2006 (1990=100)2006 (1990=100)    
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Źródło: Szacunki własne na podstawie European Mortgage Federation i Hypostat  

 

 

Omawiane kraje w tym okresie, za wyjątkiem Irlandii i Luksemburga, cechowało 

dosyć stabilne i umiarkowane tempo wzrostu PKB, w tym na głowę mieszkańca 

oraz umiarkowane stopy przyrostu ludności. Związany z tym popyt ilościowy był 

zaspokajany poprzez raczej umiarkowane rozmiary budownictwa 

mieszkaniowego (3–5 mieszkań na 1000 ludności). NaleŜy pamiętać, Ŝe przy 

bardzo wysokim w tych krajach standardzie mieszkaniowym (500 i więcej 

mieszkań na 1000 ludności) i relatywnie starym zasobie, budownictwo na 

poziomie 1 – 1,5 mieszkania/1000 ludności, zaspokaja de facto potrzeby 

restytucyjne. 

Omawiane zjawiska w sposób bardziej analityczny prezentują poniŜsze wykresy 

i tabele. 
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Tabela 5Tabela 5Tabela 5Tabela 5.... Zmiany liczby ludności i gospodarstw domowych w 15  Zmiany liczby ludności i gospodarstw domowych w 15  Zmiany liczby ludności i gospodarstw domowych w 15  Zmiany liczby ludności i gospodarstw domowych w 15 
krajach Unii Europejskiejkrajach Unii Europejskiejkrajach Unii Europejskiejkrajach Unii Europejskiej    
    

Kraj 

Przyrost 
ludności 

w latach 1988-
2000 w % 

Przyrost 
ludności 

w latach 2000-
2006 w % 

Przyrost liczby 
gospodarstw 
domowych 

w latach 1986-
1997 w % 

Belgia 4% 3% 11% 
Dania 4% 3% -12% 
Niemcy 5% 1% 40% 
Grecja 5% 4% 20% 
Hiszpania 2% 11% 14% 
Francja 6% 5% 13% 
Irlandia 7% 15% 18% 
Włochy 2% 3% 0% 
Luksemburg 16% 10% 19% 
Holandia 8% 5% 15% 
Austria 6% 4% 12% 
Portugalia 0% 5% 10% 
Finlandia 5% 2% 30% 
Szwecja 5% 2% 10% 
Wielka Brytania 5% 4% 15% 
Przeciętnie 5% 5% 14% 
Źródło :ECB  

    
Wykres 4Wykres 4Wykres 4Wykres 4.... Liczba ludności i gospodarstw domowych w Liczba ludności i gospodarstw domowych w Liczba ludności i gospodarstw domowych w Liczba ludności i gospodarstw domowych w    wybranych wybranych wybranych wybranych 
krajach Unii Europejskiej w latach 1998krajach Unii Europejskiej w latach 1998krajach Unii Europejskiej w latach 1998krajach Unii Europejskiej w latach 1998----2006 2006 2006 2006     
    
 Wzrost liczby ludności i gospodarstw domowych w UE 
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Źródło: Szacunki własne na podstawie European Mortgage Federation i Hypostat 

 



IVIVIVIV    EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI NA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCH    

 158158158158    

Wykres 5Wykres 5Wykres 5Wykres 5.... Zmiana liczby ludności w wybranych krajach Unii Zmiana liczby ludności w wybranych krajach Unii Zmiana liczby ludności w wybranych krajach Unii Zmiana liczby ludności w wybranych krajach Unii    
EuropejskEuropejskEuropejskEuropejskiej, w tysiącach, narastająco od 1997 r.iej, w tysiącach, narastająco od 1997 r.iej, w tysiącach, narastająco od 1997 r.iej, w tysiącach, narastająco od 1997 r.    
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Źródło: Szacunki własne na podstawie European Mortgage Federation i Hypostat 

Wykres 6Wykres 6Wykres 6Wykres 6.... Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca, w euro,  Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca, w euro,  Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca, w euro,  Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca, w euro,     
w latach 1997w latach 1997w latach 1997w latach 1997----2006200620062006    
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Wykres 7Wykres 7Wykres 7Wykres 7.... Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto na 1000  Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto na 1000  Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto na 1000  Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto na 1000     
ludności, w latach 1997ludności, w latach 1997ludności, w latach 1997ludności, w latach 1997----2006200620062006    
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Wykres 8Wykres 8Wykres 8Wykres 8.... Liczba mieszkań oddanych do uŜytkowania na 1000 Liczba mieszkań oddanych do uŜytkowania na 1000 Liczba mieszkań oddanych do uŜytkowania na 1000 Liczba mieszkań oddanych do uŜytkowania na 1000        
ludności, w latach 1997ludności, w latach 1997ludności, w latach 1997ludności, w latach 1997----2006200620062006    
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Źródło: Szacunki własne na podstawie European Mortgage Federation i Hypostat 

Wyjątkiem od tej zasady okazały się Irlandia i Hiszpania, gdzie rozmiary 

budownictwa były dwu a nawet trzykrotnie większe niŜ w pozostałych krajach. 

W przypadku Hiszpanii tak wysokie rozmiary budownictwa, obok migracji i 

szybkiego rozwoju gospodarczego, były spowodowane popytem na drugie domy 

zgłaszanym przez ludność Europy. W przypadku Irlandii było to nadrabianie 

zaległości wobec osiągniętego wysokiego poziomu PKB per capita i najsłabszej 

sytuacji mieszkaniowej w Europie. 

W konsekwencji omawianych procesów zasób mieszkaniowy, za wyjątkiem 

Irlandii i Hiszpanii, wykazywał niewielką tendencję wzrostową, podobnie jak 

ilość transakcji na rynku mieszkaniowym. 

Wykres 9Wykres 9Wykres 9Wykres 9.... Istniejący zasób mieszkaniowy na 1000 ludności w  Istniejący zasób mieszkaniowy na 1000 ludności w  Istniejący zasób mieszkaniowy na 1000 ludności w  Istniejący zasób mieszkaniowy na 1000 ludności w 
wybranych krajach UE, w latach 1997wybranych krajach UE, w latach 1997wybranych krajach UE, w latach 1997wybranych krajach UE, w latach 1997----2006200620062006    
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Wykres 10Wykres 10Wykres 10Wykres 10.... Zawarte transakcje mieszkaniowe na 1000 ludności w  Zawarte transakcje mieszkaniowe na 1000 ludności w  Zawarte transakcje mieszkaniowe na 1000 ludności w  Zawarte transakcje mieszkaniowe na 1000 ludności w 
wybranwybranwybranwybranych krajach UE, w latach 1997ych krajach UE, w latach 1997ych krajach UE, w latach 1997ych krajach UE, w latach 1997----2006200620062006    
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MoŜna, zatem ocenić z wysokim prawdopodobieństwem, Ŝe czynnikiem 

decydującym o tak szybkim wzroście cen był kredyt hipoteczny, którego 

rozmiary na głowę mieszkańca, w omawianym dziewięcioletnim okresie, 

wzrosły w przypadku niektórych państw trzykrotnie, zaś dla większości uległy 

podwojeniu. Znacząco wzrósł teŜ jego udział w PKB, a koszty obsługi stały się 

istotną pozycją wydatków gospodarstw domowych. Dosyć stabilne rozmiary 

budownictwa oraz zaoferowanych mieszkań na rynku wtórnym w zestawieniu z 

dwukrotnie większą ilością pieniądza musiały dać efekt w postaci dwukrotnego 

wzrostu cen mieszkań.  

Tabela  Tabela  Tabela  Tabela  6666.... Sytuacja w wybranych państwach Unii Euro Sytuacja w wybranych państwach Unii Euro Sytuacja w wybranych państwach Unii Euro Sytuacja w wybranych państwach Unii Europejskiej pejskiej pejskiej pejskiej     
    

1997* - 2006
Polska     

(od 2000) Hiszpania Irlandia Niemcy Holandia
Francja (do 

2004)
Włochy 

(do 2003)
Belgia    

(do 2002)

Zasób na 1000 ludności w 
2006 r.* 341 564 429 482 423 490 466 462

Przyrost zasobu na 1000 
ludności (dynamika 
end/start) 111,2% 116,6% 137,0% 106,7% 102,3% 103,5% 100,3% 103,8%

Budownictwo 
mieszkaniowe na 1000 
ludności (średnio) 3,0 9,4 14,4 4,4 4,5 3,9 3,8 3,6
Przyrost ludności  
(dynamika end/start) 99% 111% 115% 101% 105% 104% 101% 101%
Przyrost PKB per capita 
(dynamika end/start) 148% 174% 213% 120% 149% 127% 126% 120%
Przyrost cen  (dynamika 
end/start) 222% 273% 319% 95% 218% 184% 155% 131%
Budownictwo + transakcje 
(end/start) 109% 182% 201% 62% 93% 137% 154% 104%
Stopa procentowa (end) 5,7% 4,0% 4,6% 4,6% 4,4% 4,3% 4,8% 6,6%
Stopa procentowa (róŜnica 
pp.end-start*) -15,3 -1,6 -2,9 -2,1 -1,8 -2,4 -2,4 -1,0
Kredyt (end/start) 567% 548% 717% 126% 356% 170% 231% 135%
* wg dostępności danych; na czerwono - estymacja własna;

Źródło: Hypostat, szacunki własne NBP 
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Czynnikiem, który umoŜliwił tak znaczny wzrost zadłuŜenia, obok omawianego 

juŜ wzrostu dochodów i PKB, okazał się spadek stóp procentowych, będących 

istotnym czynnikiem zwiększającym dostępność kredytu. Jak wspomniano 

wcześniej, konkurencja bankowa wymusiła teŜ spadek marŜ bankowych, oraz 

wprowadzenie nowych, bardziej dostępnych, ale i bardziej ryzykownych 

produktów. 

    
Wykres 11Wykres 11Wykres 11Wykres 11.... Kredyt mieszkaniowy w wybranych krajach UE, w latach  Kredyt mieszkaniowy w wybranych krajach UE, w latach  Kredyt mieszkaniowy w wybranych krajach UE, w latach  Kredyt mieszkaniowy w wybranych krajach UE, w latach 
1997199719971997----2006, dynamika względe2006, dynamika względe2006, dynamika względe2006, dynamika względem 1997 r.m 1997 r.m 1997 r.m 1997 r.    
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WSPÓŁCZESNE DOŚWIADCZENIA USA 

 

Doświadczenia amerykańskie są o tyle istotne, Ŝe kryzysy nieruchomościowe 

zdarzyły się tam juŜ kilka razy, powodując upadki systemu finansowego, w tym 

dwa ostatnie związane ze stopami procentowymi a więc bezpośrednio z polityką 

banku centralnego. Bezpośrednią przyczyną poprzedniego kryzysu była inflacja, 

która podniosła poziom nominalnych stóp procentowych, obecnego zaś zbyt 

niskie stopy procentowe, które wywołały boom na rynku mieszkań. Obecna, 

sekurytyzacyjna wersja systemu, jest konsekwencją poprzedniego kryzysu i 
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bankructwa systemu savings and loans, który powstał na skutek upadku 

zamkniętego systemu oszczędzania.  

Obecny kryzys ma szczególny charakter, równieŜ dla Polski, zarówno ze 

względu na niespotykaną dotąd skalę, jak teŜ podręcznikowy i dydaktyczny 

charakter. 

 

−    Pokazuje on, jak poprzez zbyt ryzykowną politykę gospodarczą 

opierającą się na wątpliwych koncepcjach makroekonomicznych moŜna 

ze znanych i potencjalnych ryzyk systemu uczynić rzeczywiste 

zagroŜenia, wbrew uznanym na całym świecie, jako wzorcowe, 

kilkudziesięcioletnim doświadczeniom praktycznym.  

−    Pokazuje teŜ, znany z innych krajów, polityczny mechanizm kryzysu, 

gdy od pewnego momentu decydenci zdają sobie sprawę z 

nieuchronności zdarzeń, a pomimo tego nikt nie próbuje im 

przeciwdziałać.  

−    Pokazuje teŜ, Ŝe rynki finansowe mogą być nieefektywne, gdy jest to 

sprzeczne z krótkookresowymi interesami podmiotów oraz, jak silnie w 

sektorze finansowym moŜe wystąpić zjawisko hazardu moralnego i 

agencji. 

−    Pokazuje równieŜ, Ŝe sektor nieruchomości mieszkaniowych, ze względu 

na cięŜar gospodarczy i polityczny, oraz odmienny, silnie wpływający na 

sferę realną, charakter dostosowań, nie moŜe być traktowany jak inne 

aktywa finansowe. 

−    Wskazuje on takŜe na konieczność harmonizacji: polityki 

mieszkaniowej, ostroŜnościowej oraz monetarnej w stosunku do sektora 

mieszkaniowego, gdy zauwaŜalne staje się ryzyko kryzysu, zarówno 

wtedy, gdy napięcia nie są jeszcze bardzo wysokie, a więc, gdy koszt 

polityczny, jak i ekonomiczny jest do poniesienia, jak teŜ w sytuacji, gdy 

dojdzie juŜ do znacznego załamania. 

−    Wskazuje wreszcie na konieczność ostroŜnej budowy systemu 

finansowego, konieczność zachowania jego przejrzystości oraz unikania 

rozwiązań prowadzących do arbitraŜu regulacyjnego. 
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MoŜna wskazać na następujące główne mechanizmy generujące dysproporcje 

pomiędzy podaŜą i popytem, odpowiedzialne za wyjątkowo gwałtowny przebieg 

fazy wzrostowej cyklu na rynku amerykańskim, co stało się przyczyną powstania 

bańki cenowej: 

 

−    Stopy procentowe, w tym realne najniŜsze od ponad 40 lat, co 

spowodowało zjawisko nadmiernej płynności w gospodarce i gwałtowny 

wzrost dostępności kredytów. Czynnik ten jednak szokowo oddziałuje w 

warunkach wzrostu stóp z tak niskiego poziomu, zwłaszcza przy 

zapadalności kredytów przekraczającej 30 lat. 

−    Subsydia odsetkowe, tradycyjne juŜ i mocno krytykowane odpisy 

odsetek nominalnych od podstawy opodatkowania. W połączeniu z 

bardzo niskim poziomem stóp procentowych spowodowały, Ŝe realna 

stopa procentowa kredytów mieszkaniowych była na bardzo niskim 

poziomie, co drastycznie obniŜyło koszty alternatywne i zwiększyło 

skłonność do ryzyka. 

−    Masowe przejście (refinansowanie) kredytobiorców na znacznie tańsze, 

w takiej sytuacji, kredyty o zmiennej stopie procentowej, z tradycyjnych, 

30 letnich kredytów annuitetowych o stałej stopie. Gwałtownie 

podniosło to poziom ryzyka kredytowego w przyszłości. Dodatkowo 

znaczna część z tych instrumentów miała konstrukcję zachęcającą do 

odsuwania ryzyka na przyszłość, tj. taką, w której po promocyjnym 

okresie niskich spłat następowało przejście na indeksację rynkową (tzw. 

produkty 2/28, 3/27 czy 5/25). Okres niŜszych niŜ rynkowe stóp 

procentowych, w wypadku podwyŜki stóp czasowo chronił 

kredytobiorcę, ale jednocześnie, w następnym okresie uderzał w sposób 

skumulowany.  

−    Rozwój kredytów o podwyŜszonym ryzyku, stymulowany rozwojem 

systemów scoringowych i przekonaniem, Ŝe związane z nimi ryzyko jest 

mierzone i kontrolowane, pomimo praktycznego braku jego weryfikacji. 

Segment ten był zawsze obecny na rynku amerykańskim, jednakŜe w 

ostatnich latach jego udział gwałtownie wzrósł. W warunkach 

amerykańskich były to głównie kredyty dla gospodarstw domowych o 

niskiej zdolności i wiarygodności kredytowej (subprime). Czynnikiem 
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stymulującym to zjawisko było zdominowanie podstawowego segmentu 

kredytów mieszkaniowych przez państwowe monopole (tzw. GSA), 

które stworzyły rozbudowaną infrastrukturę sekurytyzacji, i 

jednocześnie, z którymi sektor prywatny nie miał szans konkurencji. 

W konsekwencji sektor prywatny został skierowany na rynek kredytów o 

podwyŜszonym ryzyku.  

    
Wykres 15Wykres 15Wykres 15Wykres 15.... Kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym w USA Kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym w USA Kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym w USA Kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym w USA, wg , wg , wg , wg 
wielkości i rodzaju, w okresie 1995wielkości i rodzaju, w okresie 1995wielkości i rodzaju, w okresie 1995wielkości i rodzaju, w okresie 1995----2005, w mld USD 2005, w mld USD 2005, w mld USD 2005, w mld USD     
    
    

  

Źródło: Mortgage Finance 

 

−    Mechanizm sekurytyzacji, który transferował nadwyŜkową płynność w 

systemie finansowym na rynek mieszkaniowy, a ryzyko kredytowe, 

przynajmniej teoretycznie poza bilans banku. Było to związane z 

powszechnym zaufaniem do systemu ratingowego i matematyki 

finansowej, który miał, w sposób obiektywny poprzez firmy audytorskie, 

wyceniać ryzyko aktywów będących podstawą budowy papierów 

hipotecznych typu przepływowego i instrumentów strukturyzowanych 

emitowanych przez prywatne konduit, jak teŜ samych papierów w 

przypadku wielokrotnie lewarowanych instrumentów pochodnych. 

Podobnie, jak w przypadku scoringu, brak było większych doświadczeń 

z ryzykiem kredytów i ryzykiem zabezpieczeń w warunkach szoków. 

Równocześnie zabezpieczenia były podstawą budowy instrumentów 

pochodnych, co powodowało brak przejrzystości, co do ich 

rzeczywistego rozprzestrzenienia się w sektorze finansowym. 

−    Ograniczenia podaŜowe, które są tradycyjnym problemem tego rynku, a 

które dotychczas w mniejszym stopniu dotykały USA. W ostatnich 
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latach nastąpił jednak znaczący rozwój lokalnych regulacji dotyczących 

przestrzeni i ochrony środowiska, który przejściowo usztywnił podaŜ i 

podniósł poziom renty gruntowej.  

−    Masowa spekulacja i zachowania grupowe. DuŜy napływ kapitału na 

rynek mieszkaniowy spowodował wzrost cen mieszkań, co wywołało 

spekulację na dalsze wzrosty, zwłaszcza wobec niskich kosztów 

finansowania. W krótkim okresie, gdy podaŜ jest stała, wywołało to 

dalsze wzrosty cen oraz powstawanie bąbli spekulacyjnych, a w okresie 

średnim wywołało boom na rynku budowlanym. 

−    Brak reakcji nadzoru na liberalizację polityk kredytowych banków i 

rosnące ryzyko kredytowe będące funkcją ryzyka rynku stóp 

procentowych oraz kredytobiorcy. Sekurytyzacja i związana z nią, w 

znacznej części, produkcja kredytów oraz papierów hipotecznych 

znajdowały się poza zasięgiem nadzoru bankowego. Brak było jednak 

nawet sygnałów rynkowych ostrzegających przed ryzykiem i 

zapowiadających ograniczenia, natomiast w części podlegającej 

nadzorowi, pojawiały się nawet w początkowym okresie boomu sygnały 

pozytywne, popierające przejście na zmienne stopy procentowe, jako 

bardziej dostępne dla konsumentów oraz negujące moŜliwość powstania 

bańki spekulacyjnej na rynku mieszkań.  

    
Wykres Wykres Wykres Wykres 16161616....    SprzedaŜ nowych domów w USA, w okresie 1990SprzedaŜ nowych domów w USA, w okresie 1990SprzedaŜ nowych domów w USA, w okresie 1990SprzedaŜ nowych domów w USA, w okresie 1990----2007200720072007    
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Wykres 17Wykres 17Wykres 17Wykres 17.... Indeks zmiany cen domów kupowanych w USA (kwartał  Indeks zmiany cen domów kupowanych w USA (kwartał  Indeks zmiany cen domów kupowanych w USA (kwartał  Indeks zmiany cen domów kupowanych w USA (kwartał 
do analogicznego kwartału roku poprzedniego), w okresie 1997. do analogicznego kwartału roku poprzedniego), w okresie 1997. do analogicznego kwartału roku poprzedniego), w okresie 1997. do analogicznego kwartału roku poprzedniego), w okresie 1997. 
kw.4kw.4kw.4kw.4----2007200720072007.kw.4.kw.4.kw.4.kw.4    
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Bezpośrednim katalizatorem załamania się tendencji wzrostowych na rynku 

amerykańskim stały się klasycznie podwyŜki stóp procentowych. Załamaniu 

uległ najsłabszy segment kredytów tj. subprime. Koszty poniosły niektóre banki 

oszczędnościowo – poŜyczkowe (trifts) i banki uniwersalne udzielające te 

kredyty i trzymające je w swoich portfelach, sekurytyzujące je i gwarantujące ich 

jakość poprzez najniŜszą transzę oraz gwarantujące emisję papierów. Straty 

poniosły teŜ instytucje finansowe emitujące instrumenty pochodne w oparciu o 

kredyty bankowe, często będące własnością banków oraz instytucje finansowe, 

które kupiły papiery wartościowe wszystkich rodzajów oparte na tych kredytach.  

Wykres 18Wykres 18Wykres 18Wykres 18.... Straty banków w USA (windykacje hipot Straty banków w USA (windykacje hipot Straty banków w USA (windykacje hipot Straty banków w USA (windykacje hipoteczne), w eczne), w eczne), w eczne), w 
okresie 2005.01okresie 2005.01okresie 2005.01okresie 2005.01----2007.042007.042007.042007.04    
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RównieŜ dalsze konsekwencje moŜna uznać za podręcznikowe. Nadzór wydał 

rekomendację zaostrzającą wymogi kredytowe na rynku subprime a banki 

zrewidowały swoją politykę ostroŜnościową i ograniczyły finansowanie rynku 

mieszkaniowego równieŜ w innych segmentach. Klasycznie zareagował rynek 

kapitałowy, który od nadmiernej skłonności do ryzyka przeszedł do jego awersji. 

W konsekwencji spadły ceny papierów przepływowych, wzrosły stopy na rynku 

kapitałowym, pojawiły się zatory w finansowaniu bieŜącej produkcji MBS oraz 

funduszy grających na instrumentach pochodnych. PoniewaŜ papiery hipoteczne 

były de facto pieniądzem bankowym, spadek zaufania oznaczał drastyczne 

zmniejszenie podaŜy pieniądza. Na problemy wypłacalności nałoŜyły się 

problemy płynnościowe. Spadek popytu na rynku kapitałowym zwrotnie uderzył 

w budownictwo mieszkaniowe, które niezaleŜnie zaczynało mieć problemy z 

powodu zbyt wysokich cen w relacji do dochodów (popyt fundamentalny). W 

efekcie na rynku zaczął przyrastać zasób niesprzedanych, nowych mieszkań, co 

spowodowało dalszy spadek rozmiarów budownictwa, a w następnej kolejności 

dostosowania cenowe. Spadek popytu, poprzez kanał kredytowy oraz 

oczekiwania, przeniósł się następnie na rynek mieszkań uŜywanych, gdzie 

słabnięciu dynamiki, a następnie spadkowi cen towarzyszył spadek ilości 

zawieranych transakcji. 

Skala amerykańskiego rynku hipotecznego i związana z tym emisja hipotecznych 

papierów wartościowych spowodowały, Ŝe zmiana wyceny ryzyka 

wierzytelności hipotecznych spowodowała zaburzenia na międzynarodowych 

rynkach kapitałowych o bardzo róŜnorodnym charakterze. W niektórych krajach 

Europy papiery wartościowe tego typu były uŜywane do refinansowania się 

banków, tak, Ŝe spadek wartości ich zastawu spowodował problemy 

płynnościowe oraz wymusił interwencję banku centralnego. Problemy 

płynnościowe spowodowały, Ŝe niektóre banki zaczęły sprzedawać nisko 

ryzykowne hipoteczne listy zastawne tzw. emisji Jumbo. Spowodowało to 

znaczny spadek ich wartości, gdyŜ rynek nie był płynny, pomimo Ŝe papiery tego 

rodzaju nie były dotknięte problemami jakości takimi, jak amerykańskie MBS. 

W Wielkiej Brytanii, wskutek opóźniania decyzji organów nadzorczych, jeden z 

banków mający głównie problemy płynnościowe przeŜył klasyczny run 

(gwałtowne i jednoczesne wycofywanie depozytów) i upadł. 

Ze względu na brak przejrzystości sektora finansowego, systemy wzajemnych 

gwarancji kredytów i portfeli MBS oraz instrumentów pochodnych, nie wiadomo 
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jak straty szacowane juŜ na trylion dolarów, faktycznie rozłoŜyły się w sektorze 

finansowym. Działania rządu miały, jak dotychczas, charakter pragmatyczny i 

klasyczny dla tego typu sytuacji, tj. koncentrowały się na wsparciu 

płynnościowym sektora finansowego oraz kapitałowym zagroŜonych 

kredytobiorców. SłuŜyły temu niskie stopy procentowe, caps (limity) na 

oprocentowanie kredytów, oraz zapowiedzi dalszej pomocy. Jej celem było 

niedopuszczenie do większej skali wyprzedaŜy mieszkań i dalszego spadku ich 

cen, co skutkowałoby upadkiem kolejnych rodzajów kredytów i moŜliwością 

przekształcenia się w powaŜny kryzys finansowy.  

Tak więc, o ile kryzys subprime wydaje się powoli wygasać, o tyle pytanie o 

dalszy rozwój sytuacji na rynku nieruchomości w USA pozostaje bez 

odpowiedzi. Rynek ten, zarówno w świetle wskaźników, jak teŜ w ocenie wielu 

autorów, oceniany jest nadal jeszcze jako znacznie przewartościowany. W 

klasycznym cyklu na rynku nieruchomości mieszkaniowych rynek ten działa 

podobnie jak rynek pracy. Dostosowania mają, w początkowym okresie, 

w znacznej mierze charakter ilościowy, zaś dostosowania cenowe pojawiają się 

w okresie późniejszym i mogą być rozłoŜone w czasie. Wpływa to negatywnie na 

koniunkturę w sektorze, ale jest bezpieczniejsze z punktu widzenia sektora 

finansowego i całej gospodarki. Taki przebieg cyklu był zapewne głównym 

argumentem przeciwko silniejszej interwencji na etapie tworzenia się bańki 

spekulacyjnej na rynku. DuŜe zaangaŜowanie sektora finansowego prowadzi 

jednak zazwyczaj do problemów ze spłacaniem kredytów, eksmisji, 

wymuszonych sprzedaŜy i w konsekwencji dalszego spadku cen, co miało i 

będzie miało miejsce. Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na charakter 

cyklu bywa zazwyczaj ilość pustostanów lub zapas niesprzedanych mieszkań, 

przy czym wyŜszy poziom generuje większe ryzyko gwałtownego spadku. Nad 

rynkiem amerykańskim cały czas „wisi” około 500 tysięcy nowych, 

niesprzedanych mieszkań, co zwiększa oczekiwania na spadek cen. Wysoka jest 

teŜ liczba zgłoszonych do sprzedaŜy mieszkań na wtórnym rynku. Równocześnie 

wskaźnik eksmisji cały czas gwałtownie rośnie. DuŜa skala eksmisji moŜe więc, 

w połączeniu z nadwyŜkami niesprzedanych mieszkań, poprzez dalszy spadek 

cen spowodować drugą falę kryzysu, czy teŜ jego przeniesienie na rynki 

podstawowe kredytów hipotecznych. Dojdzie do tego, gdy spadające ceny 

mieszkań zaczną zbliŜać się do wysokości zadłuŜenia, co w warunkach 

amerykańskich powoduje szybki wzrost niespłacalnych kredytów.  
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Na rynku mieszkaniowym USA wskaźnik ceny do dochodu (PI ratio) dla 

mieszkań kształtował się w ostatnich kilkudziesięciu latach na poziomie 3 - 4 i 

trudno jest znaleźć wytłumaczenie, dlaczego teraz, po opadnięciu gorączki 

spekulacyjnej, konsumenci i banki mieliby zaakceptować dwukrotnie wyŜsze 

ceny, gdy większość analiz potwierdza, Ŝe muszą one spaść.  

MoŜe teŜ dojść, i zwykle dochodzi, do kumulacji kilku czynników 

kryzysogennych, gdy spadające ceny nieruchomości zbiegną się z rosnącymi 

stopami procentowymi i kosztami obsługi kredytów, a gospodarka zwolni oraz 

dochody ulegną stabilizacji. Rosnące koszty obsługi kredytów będą 

spowodowane wchodzeniem produktów hipotecznych z ostatnich dwóch lat 

w system indeksacji stopami rynkowymi po promocyjnym okresie karencji spłat, 

natomiast spadające dochody będą konsekwencją ogólnego cyklu w gospodarce i 

problemów na rynku mieszkaniowym. W takiej sytuacji moŜna się spodziewać 

przyspieszonego spadku cen i uruchomienia mechanizmów kumulatywnych w 

dół, w tym dalszego zaostrzenia polityki kredytowej przez banki, wzrostu awersji 

do sektora mieszkaniowego na rynkach kapitałowych, dalszego spadku popytu, 

etc.  

O ile konsekwencje kryzysu subprime dla gospodarki amerykańskiej mogą 

oscylować, wokół 1-1,5% PKB w ciągu 2-3 lat, o tyle konsekwencje problemów 

w portfelu podstawowym mogą być, biorąc pod uwagę skalę portfela w relacji do 

PKB (75%) oraz doświadczenia historyczne, wielokrotnie wyŜsze i oznaczać 

kilkuletnie wytrącenie kraju ze ścieŜki wzrostowej. Tak pesymistyczny 

scenariusz nie wydaje się jednak bardzo prawdopodobny, tak jak mało 

prawdopodobne były od początku zapowiedzi o nieznacznej skali i szkodliwości 

kryzysu subprime. Doświadczenia z utratą płynności i wypłacalności przez sektor 

finansowy poprzez rynek nieruchomości są bardzo dobrze znane na rynku 

amerykańskim i nie naleŜy się spodziewać gwałtownej reakcji nadzoru, lecz 

raczej wsparcia i poszukiwania dróg moŜliwie szerokiego rozłoŜenia strat. 

RównieŜ doświadczenia przeszłych kryzysów, jak teŜ skala zagroŜenia, 

powodują, Ŝe FED raczej poświęci cel inflacyjny, co ograniczy skalę złych 

kredytów i nie doprowadzi do masowych eksmisji powodujących szybki spadek 

cen i przeniesienie na duŜą skalę problemów na portfele najbezpieczniejszych 

kredytów typu prima. Pozwoli to inflacji, jak w cyklach z lat 70., stopniowo 

zdeprecjonować ceny mieszkań, zapewniając przy restrukturyzacji zadłuŜenia o 

zmiennych stopach (produkty odporne na inflację, caps (limity stóp 
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procentowych) i dokapitalizowywanie banków), w miarę miękkie lądowanie. 

W konsekwencji, poprzez mechanizm kursowy, kosztami kryzysu zostaną 

równieŜ obciąŜone inne kraje posiadające amerykańskie aktywa, czy zagraniczni 

inwestorzy na tym rynku. W razie zagroŜenia, zostaną teŜ na pewno 

uruchomione środki interwencji bezpośredniej, poprzez rozbudowane na tym 

rynku agencje rządowe. Tym niemniej koszty i konsekwencje takiego wariantu 

byłyby znaczące zarówno dla USA, jak teŜ gospodarki globalnej. 

 

4. CYKLE I KRYZYSY NA POLSKIM RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH 

 

Polski sektor nieruchomości mieszkaniowych i związany z nim sektor finansowy, 

jako struktury rynkowe znajdują się w jego początkowej fazie i pomimo 

szybkiego rozwoju, są jednak słabo porównywalne do rynku amerykańskiego, 

czy rozwiniętych rynków krajów Europy Zachodniej. W latach 90., udział 

sektora finansowego w finansowaniu komercyjnych zakupów mieszkań był 

niewielki. Podstawową barierą rozwoju była inflacja, dominowały kredyty 

podwójnie indeksowane i walutowe, mechanizm oddziaływania stóp 

procentowych NBP na rynek kredytów i mieszkań daleko odbiegał od znanych 

mechanizmów. O znaczącym wpływie sektora finansowego moŜna praktycznie 

mówić dopiero po roku 2000, gdy spadła inflacja i szybko zaczął rosnąć udział 

kredytów w finansowaniu transakcji mieszkaniowych. Rynek nie przeszedł teŜ 

pełnego cyklu koniunktury w porównywalnych, rynkowych warunkach. Cykle lat 

1994 – 2001 są nieporównywalne z obecną sytuacją ze względu na omawiane 

wyŜej czynniki i w konsekwencji mechanizm cyklu. Tym bardziej nie mógł teŜ 

przejść rynkowego kryzysu nieruchomościowego. 
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Tabela Tabela Tabela Tabela 7777.... Wybrane proporcje sektora mieszkaniowego w Polsce Wybrane proporcje sektora mieszkaniowego w Polsce Wybrane proporcje sektora mieszkaniowego w Polsce Wybrane proporcje sektora mieszkaniowego w Polsce    
    

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Zdolność kredytowa miejskich 
gospodarstw domowych (w mld zł; 
ludność miejska, miasta>200tys+; IV kw) 84 104 162 218 240 326 416 412 

Saldo kredytów mieszkaniowych w XII 
(w mld zł) 9,6 14,1 20,0 29,6 35,8 50,4 77,7 116,8 

Udział kredytów mieszkaniowych w 
PKB (%) 1,3 1,8 2,6 3,6 3,9 5,1 7,3 10,0 

Udział kredytów mieszkaniowych w 
aktywach sektora bankowego (%) 2,2 3,0 4,5 6,4 7,0 9,1 12,1 14,5 

Budownictwo mieszkaniowe na 1000 
osób 2,3 2,7 2,6 2,6 2,8 3,0 3,0 3,5 
Udział kredytu mieszkaniowego 
w finansowaniu budownictwa 
mieszkaniowego (%) 16,0 21,0 26,0 36,4 38,5 41,4 46,0* 46,0* 

Transakcje na wtórnym rynku 
mieszkaniowym na 1000 osób  2,8 2,8   2,9 3,0 3,2 3,2*  

Udział kredytów mieszkaniowych w 
finansowaniu transakcji na wtórnym 
rynku (%) 10,2 13,8   27,6 31,5 40,1 45,0* 45,0* 

ZadłuŜenie zasobu mieszkaniowego (%) 0,3 0,4   0,9 1,1 1,5 2,0*  
Udział obsługi kredytów 
mieszkaniowych w dochodach 
rozporządzalnych gospodarstw 
domowych (%)   0,25 0,25 0,31 0,36 0,42  

Udział budownictwa mieszkaniowego w 
tworzeniu PKB* 2,0 6,8 5,6 5,4 5,0 5,2 5,4  
* szacunek   

W dalszym ciągu podstawowe wskaźniki strukturalne, jak teŜ niektóre regulacje, 

instytucje oraz wiedza i zachowania uczestników rynku nieruchomości, 

odbiegają od wielkości i standardów rynków wysoko rozwiniętych, w tym 

europejskich. Nadal na rynku występuje szereg ryzyk i barier rozwoju, typowych 

dla krajów postsocjalistycznych i słabo rozwiniętych. W konsekwencji wszelkie 

prognozy obarczone są znaczną skalą niepewności, gdyŜ bazują na porównaniach 

do innych, często słabo komparatywnych rynków, historycznych analogii na 

rynku polskim oraz na wiedzy eksperckiej. 

Analiza retrospektywna pokazuje, Ŝe istnieją w Polsce pewne doświadczenia 

zarówno cyklu, jak teŜ kryzysu nieruchomościowego, które dają pogląd na te 

mechanizmy i zagroŜenia przeniesione na rynek lokalny. 

O pierwszym polskim kryzysie nieruchomościowym moŜna mówić w roku 1990-

1992, gdy finansujący praktycznie na zasadach monopolu kredyty mieszkaniowe 

dla spółdzielni mieszkaniowych Bank PKO BP doświadczył załamania 

płynnościowego, a następnie pojawiły się problemy z wypłacalnością. Nie był to 

jednak kryzys rynkowy tylko transformacyjny, zatem porównywalne mogą być 

pewne mechanizmy polityczne i skala zjawiska. PoniewaŜ bank był w 100% 
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własnością państwa i finansował w znacznej części odziedziczone jeszcze z 

okresu socjalizmu zobowiązania wobec spółdzielni (około 300 tysięcy mieszkań 

wraz z infrastrukturą lokalną oraz lokalami handlowo-usługowymi), straty pokrył 

budŜet państwa. Konsekwencje kryzysu trwały jeszcze po roku 2000, w postaci 

tzw. wykupu odsetek od mieszkaniowych kredytów spółdzielczych. Koszty tego 

kryzysu wyniosły około 100 mld zł w cenach bieŜących, a więc około 10% PKB 

dla portfela mieszkaniowego, a biorąc pod uwagę wszystkie związane z tym 

kredyty zapewne, co najmniej 15-20% więcej. 

Wykres 19Wykres 19Wykres 19Wykres 19.... Budownictwo mieszkanio Budownictwo mieszkanio Budownictwo mieszkanio Budownictwo mieszkaniowe w tworzeniu PKB, we w tworzeniu PKB, we w tworzeniu PKB, we w tworzeniu PKB, 
budownictwo mieszkaniowe na 1000 mieszkańców, Polska 1950 budownictwo mieszkaniowe na 1000 mieszkańców, Polska 1950 budownictwo mieszkaniowe na 1000 mieszkańców, Polska 1950 budownictwo mieszkaniowe na 1000 mieszkańców, Polska 1950 ––––    
2001200120012001    
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Wykres 20Wykres 20Wykres 20Wykres 20.... Ceny do płacy i ceny rynkowe w Warszawie,  Ceny do płacy i ceny rynkowe w Warszawie,  Ceny do płacy i ceny rynkowe w Warszawie,  Ceny do płacy i ceny rynkowe w Warszawie, 
budownictwo w Warszawie od 1990budownictwo w Warszawie od 1990budownictwo w Warszawie od 1990budownictwo w Warszawie od 1990    
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Źródło: Szacunki własne na podstawie danych GUS, NBP, PONT Info 
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Od roku 1995 tj. od okresu, w którym w sektorze mieszkaniowym zaczynają 

dominować podmioty rynkowe (deweloperzy oraz tzw. nowe, komercyjne 

spółdzielnie mieszkaniowe), moŜemy mówić o średniookresowych wahaniach 

cen i produkcji mieszkaniowej, zróŜnicowanych na najwaŜniejszych rynkach 

lokalnych. O pierwszym wyraźnym cyklu na rynku moŜemy mówić w przypadku 

największego rynku warszawskiego. 

Wykres 2Wykres 2Wykres 2Wykres 21. 1. 1. 1. Mieszkania oddane do uŜytkowania na 1000 ludności Mieszkania oddane do uŜytkowania na 1000 ludności Mieszkania oddane do uŜytkowania na 1000 ludności Mieszkania oddane do uŜytkowania na 1000 ludności 
w największych miastach Polski, w okresie 1995w największych miastach Polski, w okresie 1995w największych miastach Polski, w okresie 1995w największych miastach Polski, w okresie 1995----2007200720072007    
    

 
Źródło: GUS 

 

Ze względu na niski poziom finansowania rynku przez sektor finansowy, skutki 

cyklu dotknęły głównie deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i ich klientów. 

Jego mechanizm był stosunkowo prosty i opierał się na opóźnieniach pomiędzy 

przyrostem popytu generującego przyrost nowych mieszkań a reakcją podaŜy, 

która następowała z opóźnieniem. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym 

zakłócająco na rynek, i w tym przypadku, zwiększającym amplitudę wahań, była 

polityka państwa. Cofnięcie w roku 2000 subsydiów budowlanych oraz objęcie 

podatkiem VAT budownictwa deweloperskiego, w momencie wystąpienia 

nadwyŜki wolnych mieszkań na rynku, spowodowały przesunięcie problemów na 

rok 2001. Konsekwencją był spadek liczby przygotowywanych projektów, 

pozwoleń na budowę, mieszkań noworozpoczynanych i budownictwa. 

Opóźnienie w czasie, pomiędzy sprzedaŜą nadwyŜek mieszkań i podjęciem przez 

deweloperów decyzji o przygotowywaniu nowych projektów, a ich fizycznym 

wypłynięciem na rynek, było punktem startowym kolejnego cyklu. Ze względu 

na skalę, zjawiska te były najlepiej widoczne na rynku warszawskim, dotyczyły 

jednak większości duŜych miast.  
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Omówione zaleŜności stały się podstawą budowy modelu cyklu na rynku 

warszawskim, który pomimo swojej prostoty, bardzo dobrze wyjaśniał przebieg 

zdarzeń na tym rynku. Model dotyczył mieszkań rynkowych tj. budowanych 

przez deweloperów i spółdzielnie na zasadach komercyjnych. Punktem wyjścia 

było, zweryfikowane empirycznie, załoŜenie o równowadze popytu i podaŜy na 

rynku nowych mieszkań w roku 1994. Popyt mieszkaniowy w modelu, a 

w zasadzie jego przyrost, był funkcją przyrostu realnych dochodów ludności i 

cen mieszkań (efekt dochodowy i substytucyjny) i uwzględniał zarówno popyt 

gotówkowy, jak i kredytowy. PodaŜ reprezentowały rzeczywiste rozmiary 

budownictwa. Ceny mieszkań oraz szacunki nadwyŜek niesprzedanych mieszkań 

pochodziły z notowań. Przeprowadzone na modelu symulacje pokazały 

sztywność realnych cen mieszkań i dostosowania ilościowe, co odpowiadało 

stanowi rzeczywistemu i było związane z duŜą konkurencją subsydiowanych 

mieszkań spółdzielczych. Deweloperzy w swoich decyzjach kierowali się cenami 

nominalnymi a nie realnymi. Pokazały teŜ niewielki wpływ kredytów 

hipotecznych na ten rynek. Przebieg krzywych popytu i podaŜy oraz cen 

nominalnych i realnych pokazuje poniŜszy wykres.  

Wykres 24Wykres 24Wykres 24Wykres 24.... Popyt i podaŜ na warszawskim rynku nieruchomości Popyt i podaŜ na warszawskim rynku nieruchomości Popyt i podaŜ na warszawskim rynku nieruchomości Popyt i podaŜ na warszawskim rynku nieruchomości    
    

Rynek mieszkaniowy w Warszawie-scenariusz ograniczania cyklicznego rozwoju 

ZałoŜenia do prognozy: 
lata ceny 

mieszkań 
dochody 

ludn. 
inflacja wielkość udział finans. rozmiary mieszkania 

 popularnych Warszawy  mieszkań przez kredyty budownict
wa 

rozpoczęte 

2002 2500 3100 1,04 73 0,4 14348 12000 
2003 2500 3250 1,04 73 0,4 12335,5 12000 
2004 2500 3400 1,04 73 0,4 12000 12000 
2005 2700 3600 1,04 73 0,4 12000 12500 
2006 3200 3800 1,04 78 0,42 12250 13000 
2007 3200 4000 1,04 90 0,44 12750 13000 
2008 3500 4250 1,04 100 0,45 13000 13000  

Warszawski, pierwotny rynek mieszkań w latach 
1994-2008
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ZałoŜenia do modelu popytu i podaŜy na rynku mieszkaniowym 

 

PodaŜ mieszkań to rozmiary budownictwa mieszkaniowego (mieszkania oddane 

do uŜytkowania) sprowadzone do mieszkań o porównywalnej wielkości i cenie, 

tj. z roku 2001. Przy prognozowaniu rozmiarów budownictwa załoŜono 

osiemnastomiesięczny okres realizacji samej budowy, tj. mieszkania kończone są 

sumą 50% mieszkań rozpoczętych w roku ubiegłym i 50% rozpoczętych dwa lata 

wcześniej. Punktem wyjścia modelu jest załoŜenie równowagi popytu i podaŜy w 

roku 1994, co wynika z obserwacji tego okresu. Następnie popyt korygowany 

jest wzrostem dochodów oraz efektami dochodowymi i substytucyjnymi zmian 

cen mieszkań. Model nie uwzględnia wahań popytu i podaŜy powodowanych 

czynnikami politycznymi (ulga mieszkaniowa), oraz nastrojami społeczeństwa. 

Powoduje to, Ŝe w rzeczywistości popyt z lat 1997-1999 wydaje się lekko 

niedoszacowany, o czym świadczy wzrostowa tendencja cen nominalnych oraz 

realnych z tego okresu. Równocześnie skala nadprodukcji mieszkań wydaje się 

lekko przeszacowana, zwłaszcza wobec faktu zwiększonych zakupów mieszkań 

pod koniec roku 2001, aby zrealizować jeszcze duŜą ulgę i zapłacić niŜszy VAT. 

 

Omawiany model, pomimo Ŝe trafnie przewidywał załamanie w roku 2001 oraz 

pod koniec roku 2008 w oparciu o cykle podaŜy, generował od roku 2004 dane 

nieprzystające do rzeczywistości. Było to związane z nową jakościowo sytuacją 

na rynku, powiązaną z gwałtownym rozwojem kredytów mieszkaniowych i 

dominacją budownictwa deweloperskiego. Począwszy od roku 2004 moŜna 

przyjąć, Ŝe kredyty mieszkaniowe są głównym źródłem finansowania 

budownictwa w budynkach wielomieszkaniowych na obszarach największych 

miast, a zmiany salda zadłuŜenia są dobrym przybliŜeniem zmian popytu. 

PoniewaŜ podaŜ była znacznie mniej elastyczna, od tak rozumianego popytu, na 

głównych rynkach mieszkaniowych miał miejsce gwałtowny wzrost cen. 

Wzrosła teŜ amplituda wahań, konsekwencje ekonomiczne cyklu są równieŜ 

większe niŜ poprzednio. 
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Wykres 22Wykres 22Wykres 22Wykres 22.... Porównanie popytu i podaŜy na rynku nieruchomości w  Porównanie popytu i podaŜy na rynku nieruchomości w  Porównanie popytu i podaŜy na rynku nieruchomości w  Porównanie popytu i podaŜy na rynku nieruchomości w 
siedmiu największych miastach Polski, w latach 2000siedmiu największych miastach Polski, w latach 2000siedmiu największych miastach Polski, w latach 2000siedmiu największych miastach Polski, w latach 2000----2007200720072007    

Polska: (7 Miast) - popyt a podaŜ  
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5. OCENA ROZWOJU SYTUACJI W SEKTORZE 
MIESZKANIOWYM W POLSCE PO ROKU 2003 

 

Rynek mieszkaniowy w Polsce poddany był, jak kaŜdy fragment gospodarki, 

oddziaływaniom róŜnych czynników wewnątrz i zewnątrz sektorowych. 

Jednocześnie, ze względu na bariery polityczne, znacznie wolniej od pozostałych 

sektorów podlegał transformacji oraz był poddawany częstym zmianom 

regulacyjnym.7 W konsekwencji, mamy równolegle do czynienia z wieloma 

procesami po stronie popytu oraz podaŜy, których oddziaływanie zmienia się 

w czasie. Generalnie po roku 2000 nastąpiło wzmocnienie oddziaływania 

czynników mających wpływ na wielkość oraz zmienność popytu, jak takŜe 

ograniczeń po stronie podaŜy.  

Po stronie popytu są to czynniki fundamentalne (demograficzne, migracje, 

dostępność kredytu), jak teŜ spekulacja i związane z nią zachowania zbiorowe. 

Pewien wpływ mają teŜ zjawiska europeizacji i globalizacji, które powodują 

naturalną tendencję do zmiany fundamentów i przeceny aktywów, w tym 

mieszkań. 

                                                                                                                                    

7 Bryx M., [bib: 17] 
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Czynnikiem zwiększającym presję na rynku jest teŜ jednostronny rozwój sektora 

mieszkaniowego nakierowany na mieszkania własnościowe. Jest on wynikiem 

restrykcyjnych przepisów o ochronie lokatora, które powodują zepchnięcie 

wynajmu mieszkań w szarą strefę oraz brak profesjonalnego, rynkowego 

budownictwa na wynajem – warunku elastycznego rynku pracy. 

Podstawowe znaczenie dla rynku ma jednak rozwój bankowości hipotecznej, 

konkurencji pomiędzy bankami i związany z tym rozwój kredytowania 

hipotecznego. 

Czynniki fundamentalne po stronie popytu to: 

 

−    naturalnie rosnący stopień urbanizacji i związane z tym migracje z 

mniejszych ośrodków do największych miast. Procesy te znacząco 

osłabły w związku z szokiem transformacji, lecz obecnie, w 

perspektywie długofalowego rozwoju, oddziałują i będą oddziaływać w 

przyszłości; 

−    wzrost liczby gospodarstw domowych spowodowany starzeniem się 

społeczeństwa, oraz wchodzeniem kolejnego echa wyŜu 

demograficznego w okres zawierania małŜeństw; 

−    wzrost popytu powodowany wzrostem dochodów społeczeństwa, w tym 

takŜe dochodami z pracy w Unii Europejskiej, co przy relatywnie niskim 

standardzie mieszkaniowym w Polsce skutkuje wysoką (powyŜej 1) 

elastycznością dochodową popytu; 

−    wzrost dostępności kredytu powodowany liberalizacją wymogów 

ostroŜnościowych, spadkiem marŜ bankowych i stóp procentowych oraz 

rozwojem kredytów denominowanych w walutach obcych. 

 

Po stronie podaŜy czynniki fundamentalne związane są głównie z barierami 

rozwoju: 

 

−    podstawowe znaczenie ma źle działający rynek terenów budowlanych, 

na który składają się znane problemy takie, jak bariery administracyjne 

wydłuŜające proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, ograniczona 
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dostępność uzbrojonych terenów budowlanych, problemy związane z 

istniejącym systemem planowania przestrzennego, słabe oddziaływanie 

narzędzi fiskalnych, słabości gminnej polityki mieszkaniowej i 

budowlanej; 

−    wysokie i rosnące koszty robót budowlano-montaŜowych, będące 

funkcją dobrej koniunktury w sektorze i braków siły roboczej; 

−    rosnące i róŜnicujące się ceny nieruchomości dostosowujące się do 

konkurencji pomiędzy rynkami krajowymi i europejskimi. 

 

Omawiane czynniki w sposób bardziej szczegółowy omówiono i zilustrowano 

poniŜej. Gwałtowny przyrost kredytów, zwłaszcza tańszych, denominowanych 

w walucie obcej i niepoddających się krajowej polityce pienięŜnej, w połączeniu 

z ograniczeniami podaŜowymi, spowodował wysoki wzrost cen mieszkań. Dla 

uruchomienia procesu istotne znaczenie miały umiejętnie, medialnie 

wykorzystywane przez deweloperów zapowiedzi podwyŜki VAT. Deweloperzy 

straszyli potencjalnych nabywców wysokim wzrostem cen mieszkań z tego 

tytułu i zachęcali do przyspieszania zakupów. Konsekwencją przyspieszonych 

zakupów był silniejszy spadek popytu w następnych latach. Przesuwanie się 

popytu w czasie miało więc procykliczny charakter, zwiększający amplitudę 

wahań.8 

                                                                                                                                    

8 Bryx M., [bib. 17] 
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Wykres 23Wykres 23Wykres 23Wykres 23.... Sa Sa Sa Saldo kredytów mieszkaniowych i ich średnie ldo kredytów mieszkaniowych i ich średnie ldo kredytów mieszkaniowych i ich średnie ldo kredytów mieszkaniowych i ich średnie 
oprocentowanieoprocentowanieoprocentowanieoprocentowanie    
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Pomimo, Ŝe począwszy od roku 2004, podaŜ mieszkań zaczyna powoli wzrastać, 

to rozmiary popytu rosły znacznie szybciej. RównowaŜenie rynku odbywało się, 

więc poprzez wzrost cen mieszkań. O ile początkowo rosnące dochody i 

spadające stopy procentowe powodowały rosnącą dostępność kredytów 

kompensującą wzrost cen mieszkań ( kredytowa dostępności mieszkań rosła, 

więc gospodarstwa domowe nie odczuwały skutków wzrostu cen mieszkań), o 

tyle w okresie następnym skala wzrostu cen mieszkań oraz wzrost stóp 

procentowych, zarówno na kredytach złotowych, jak teŜ denominowanych we 

franku szwajcarskim (główna waluta obca kredytów mieszkaniowych), 

spowodowały odwrócenie tej tendencji i mieszkania zaczęły szybko droŜeć nie 

tylko nominalnie, ale teŜ, jako realne wydatki gospodarstw domowych. Czynnik 

ten nie miał juŜ jednak wpływu na ograniczenie popytu, lecz zadziałał w drugą 

stronę, gdyŜ podobnie, jak w przypadku innych krajów, wywołał oczekiwania 

dalszego wzrostu cen i w konsekwencji większy popyt na mieszkania i kredyty 

zarówno z pobudek spekulacyjnych, jak teŜ przezornościowych (naleŜy kupić 

teraz, bo będzie droŜej). W konsekwencji uruchomione zostały znane na rynku 

nieruchomości, mechanizmy oczekiwań inflacyjnych i wzrostu cen, finansowane 

kredytem bankowym. 
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Wykres 28Wykres 28Wykres 28Wykres 28.... Prze Prze Prze Przeciętna dostępność kredytu złotowego w Polsce (w ciętna dostępność kredytu złotowego w Polsce (w ciętna dostępność kredytu złotowego w Polsce (w ciętna dostępność kredytu złotowego w Polsce (w 
tys.tys.tys.tys.    zł)zł)zł)zł)    
    

Dostępny kredyt złotowy   

80

100

120

140

160

180

200

2005-III

2005-IX

2006-III

2006-IX

2007-III

2007-IX

2008-III

P
L

N

Gdańsk Kraków Łódź

Warszaw a Wrocław Poznań
 

Źródło: Szacunki NBP, PONT Info, MF 

Wykres 29Wykres 29Wykres 29Wykres 29.... Przeciętna dostępność kredytu we franku szwajcarskim  Przeciętna dostępność kredytu we franku szwajcarskim  Przeciętna dostępność kredytu we franku szwajcarskim  Przeciętna dostępność kredytu we franku szwajcarskim 
w Polsce (w tys.w Polsce (w tys.w Polsce (w tys.w Polsce (w tys.    zł)zł)zł)zł)    
    

Dostępny kredyt CHF   
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Źródło: Szacunki NBP, PONT Info, MF 
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WWWWykres 30ykres 30ykres 30ykres 30.... Przeciętna kredytowa (kr Przeciętna kredytowa (kr Przeciętna kredytowa (kr Przeciętna kredytowa (kredyt złotowy) dostępność edyt złotowy) dostępność edyt złotowy) dostępność edyt złotowy) dostępność 
mieszkania w Polsce (w mmieszkania w Polsce (w mmieszkania w Polsce (w mmieszkania w Polsce (w m2222))))    
    

Kredytowa (PLN) dostępność mieszkania 
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Źródło: Szacunki NBP, PONT Info, MF 

    
Wykres 31Wykres 31Wykres 31Wykres 31.... Przeciętna kredytowa (kredyt frankowy) dostępność  Przeciętna kredytowa (kredyt frankowy) dostępność  Przeciętna kredytowa (kredyt frankowy) dostępność  Przeciętna kredytowa (kredyt frankowy) dostępność 
mieszkania w Polsce (w mmieszkania w Polsce (w mmieszkania w Polsce (w mmieszkania w Polsce (w m2222))))    
    

Kredytowa (CHF) dostępność mieszkania
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Źródło: Szacunki NBP, PONT Info, MF    
 

Mechanizm zjawiska jest, zatem podobny do obserwowanego w części krajów 

europejskich oraz USA i równieŜ w głównej mierze opiera się na liberalizacji 

przepływów finansowych, nadpłynności sektora finansowego, dostępności 

kredytu oraz zachowaniach zbiorowych. Wzrost cen mieszkań i bardzo wysokie 

zyski deweloperskie spowodowały, naturalny w takiej sytuacji, wzrost renty 

gruntowej i cen terenów budowlanych. RównieŜ pozostałe podmioty na rynku, w 
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tym głównie przedsiębiorstwa budowlane oraz producenci materiałów 

budowlanych, rozpoczęli walkę o udział w zyskach deweloperów, jakkolwiek ich 

siła rynkowa ze względu na konkurencję zagraniczną była ograniczona. W 

istotny sposób na koszty zaczęły natomiast wpływać braki siły roboczej i 

związane z tym podwyŜki płac. Równolegle postępował wzrost kosztów 

budownictwa, powodowany wyrównywaniem cen i kosztów w skali europejskiej, 

w tym zwłaszcza siły roboczej. W konsekwencji zaczęły szybko rosnąć koszty 

budowy mieszkań, co spowodowało podnoszenie cen przez deweloperów tak, 

aby uzyskać załoŜone zyski. 

Wykres 32Wykres 32Wykres 32Wykres 32.... Ko Ko Ko Koszt budowy m2 mieszkania na wybranych rynkach w szt budowy m2 mieszkania na wybranych rynkach w szt budowy m2 mieszkania na wybranych rynkach w szt budowy m2 mieszkania na wybranych rynkach w 
PolscePolscePolscePolsce    

Koszt budowy m2 mieszkania 
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Wykres 33Wykres 33Wykres 33Wykres 33.... Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa    ––––    elementy przeciętnej ceny m2 mieszkaniaelementy przeciętnej ceny m2 mieszkaniaelementy przeciętnej ceny m2 mieszkaniaelementy przeciętnej ceny m2 mieszkania    

Warszawa - struktura ceny m2 mieszkania
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Źródło: Szacunki NBP na podstawie danych Sekocenbud 

 



IVIVIVIV    EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI NA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCH    

 186186186186    

Aby utrzymać sprzedaŜ, przy rosnących cenach, podobnie jak w latach 2000-

2001 deweloperzy prowadzili intensywną kampanię marketingową, bazującą na 

informowaniu o coraz większych brakach i napięciach na rynku, co miało 

zachęcać nabywców do coraz droŜszych zakupów. Pomagali w tym, co było 

nowym zjawiskiem, pośrednicy kredytowi. Było to moŜliwe dzięki akceptacji 

przez banki coraz większego ryzyka rynkowego i kredytowego związanego z 

finansowaniem coraz droŜszych mieszkań, co było z kolei konsekwencją 

rosnącej konkurencji w tym sektorze (malejące marŜe bankowe i premie za 

ryzyko. 

Wykres 34Wykres 34Wykres 34Wykres 34....    Przeciętne marŜe bankowe dla kredytów Przeciętne marŜe bankowe dla kredytów Przeciętne marŜe bankowe dla kredytów Przeciętne marŜe bankowe dla kredytów 
mieszkaniowychmieszkaniowychmieszkaniowychmieszkaniowych    

MarŜe  banków  dla  kredytów  mieszkaniowych
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Źródło: Szacunki NBP, MF 

Wykres 35Wykres 35Wykres 35Wykres 35.... Ocena ryzyka kredytowego przez banki (oproc. kredytu  Ocena ryzyka kredytowego przez banki (oproc. kredytu  Ocena ryzyka kredytowego przez banki (oproc. kredytu  Ocena ryzyka kredytowego przez banki (oproc. kredytu 
minus oproc. obligacji)minus oproc. obligacji)minus oproc. obligacji)minus oproc. obligacji)    

 Kredyt mieszkaniowy PLN 
- ocena ryzyka kredytowego przez 

banki
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Na rynku deweloperskim w roku 2007 rozpoczął się teŜ, znany z boomów 

inwestycyjnych, mechanizm odkupywania terenów bądź rozpoczętych 

projektów.  

Szacunki zdolności kredytowej miejskich gospodarstw domowych wyniosły dla 

4 kw. 2007 r. 412 mld zł., (patrz punkt 9 raportu), przy zadłuŜeniu na poziomie 

116 mld. Oznacza to, przy sztywnej krótkookresowo podaŜy, moŜliwość 

znacznego, kilkukrotnego, krótkookresowego wzrostu popytu i w konsekwencji 

cen mieszkań, co przy sztywnej podaŜy prowadziłoby do zwiększenie amplitudy 

wahań w cyklu. 

Spowolnienie wzrostu cen obserwowane w 4 kwartale 2007 r., podobnie jak w 

innych tego rodzaju przypadkach, było wynikiem zadziałania kilku czynników: 

 

−    Osiągnięcia relatywnie wysokiego poziomu cen mieszkań. Osiągnięta 

relacja ceny przeciętnego mieszkania na rynku do dochodu gospodarstwa 

domowego będąca w warunkach Polski najlepszym miernikiem 

nierównowagi jest porównywalna z warunkami amerykańskimi. 

RównieŜ pozostałe mierniki, takie jak stosunek kosztu najmu do kosztu 

własności, czy ceny mieszkań liczone jako czynsze dyskontowane 

długimi stopami obligacji skarbowych (oczekiwane przyszłe ceny 

mieszkania), pomimo wad tych mierników w Polsce wykazują na 

znaczny poziom nierównowagi. 

−    Doświadczeń amerykańskich i związanych z nimi obaw zarówno sektora 

bankowego, jak teŜ części inwestorów, co przełoŜyło się na ich 

zachowania. W przypadku sektora bankowego pewne znaczenie miały 

teŜ coraz silniej odczuwalne problemy płynnościowe. 

−    Rosnącej podaŜy, co znalazło wyraz zarówno w rosnących rozmiarach 

budownictwa, jak teŜ miernikach wyprzedzających (pozwolenia na 

budowę, mieszkania noworozpoczynane). Wystąpił teŜ znaczący, choć 

nieuchwytny statystycznie, wzrost podaŜy na obszarach uznawanych 

dawnej za podmiejskie, gdzie bariery rozwojowe oddziaływały znacznie 

słabiej (przykładowo Warszawa i województwo mazowieckie). 
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W tych warunkach rosnące koszty kredytów przełoŜyły się na normalne reakcje 

konsumenckie a dynamika cen mieszkań zaczęła zwalniać. 

Jak dotychczas, jakość portfeli mieszkaniowych jest dobra, tym niemniej znaczną 

część udzielanych w Polsce kredytów, zarówno ze względu na instrument 

kredytowy, jak teŜ jakość zabezpieczenia, moŜna byłoby zakwalifikować jako 

kredyty o podwyŜszonym ryzyku, biorąc pod uwagę chociaŜby standardy 

amerykańskie. Taka kwalifikacja w sposób oczywisty dotyczyłaby kredytów 

denominowanych (dodatkowe ryzyko kursowe), udzielanych na 100% LTV, czy 

teŜ udzielanych z przełamaniem systemów scoringowych. MoŜna byłoby teŜ 

mówić o podwyŜszonym ryzyku całego portfela ze względu na ograniczenia i 

ryzyko windykacji hipotecznej, w szczególności regulacji nakazującej 

zapewnienie mieszkania zastępczego eksmitowanym gospodarstwom domowym, 

jak równieŜ konieczności indywidualnego tytułu egzekucyjnego w stosunku do 

kaŜdej osoby z gospodarstwa domowego. 

W opinii analityków rynku, podobnie jak na innych rynkach w takiej sytuacji, od 

kilku lat rośnie udział mieszkań kupowanych w celach spekulacyjnych zarówno 

przez osoby fizyczne, jak teŜ ostatnio coraz częściej, przez fundusze 

inwestycyjne, oraz pojawiających się na rynku emerytów z Europy Zachodniej 

poszukujących drugiego mieszkania na emeryturę. Łączny udział tych dwóch 

grup na rynku szacuje się na 15-20%. Zatem, jak pokazują doświadczenia 

amerykańskie, ich zachowania mogą juŜ mieć wpływ na dalszy rozwój sytuacji, 

zwłaszcza przy słabnięciu dynamiki cen.  

Wykres 36Wykres 36Wykres 36Wykres 36.... Oczekiwana ce Oczekiwana ce Oczekiwana ce Oczekiwana cena mna mna mna m2222 mieszkania wg ceny najmu mieszkania wg ceny najmu mieszkania wg ceny najmu mieszkania wg ceny najmu    
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Źródło: Szacunek własny NBP na podstawie bazy BaRN 
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Wykres 37Wykres 37Wykres 37Wykres 37.... Wskaźnik ceny przeciętnego m Wskaźnik ceny przeciętnego m Wskaźnik ceny przeciętnego m Wskaźnik ceny przeciętnego mieszkania do dochodu ieszkania do dochodu ieszkania do dochodu ieszkania do dochodu 
rozporządzalnegorozporządzalnegorozporządzalnegorozporządzalnego    (w latach)(w latach)(w latach)(w latach)    
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Źródło: Szacunek własny NBP na podstawie GUS 

 

W konsekwencji moŜna mówić o wejściu najwaŜniejszych rynków 

mieszkaniowych w Polsce w nowy cykl, który pomimo synchronizacji faz 

wzrostu ulegnie w fazie spadkowej indywidualizacji.  

 

6. CYKL NA WARSZAWSKIM RYNKU MIESZKANIOWYM – 
PRÓBA PROGNOZY Z PUNKTU WIDZENIA PRZYJĘCIA EURO 

 

Ze względu na ograniczoną dostępność danych, próbę oszacowania wpływu euro 

na rynki lokalne ograniczono do rynku warszawskiego. Jest to największy rynek 

mieszkaniowy i kredytowy w Polsce tak, Ŝe jego analiza dostarcza pewnych 

informacji o koniunkturze w sektorze, pomimo omawianej wcześniej 

indywidualizacji rynków lokalnych. W ramach prognozy zbadano 3 warianty 

rozwoju sytuacji na rynku, róŜniące się głównie załoŜeniami dotyczącymi tempa 

wzrostu dochodów oraz akcji kredytowej. Warianty te prezentuje poniŜsze 

zestawienie. 
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TTTTabela 8. abela 8. abela 8. abela 8. Warianty wzrostu dochodów i akcji kredytowejWarianty wzrostu dochodów i akcji kredytowejWarianty wzrostu dochodów i akcji kredytowejWarianty wzrostu dochodów i akcji kredytowej    

 Optymistyczny Umiarkowany Pesymistyczny 
Roczne tempo wzrostu dochodów 
od 2009 

0,07 0,05 0,03 

Roczne tempo wzrostu kredytów 
od 2010 

0,15 0,05 0,05 
 

 

ZałoŜono stały wzrost tych wielkości, bez korekty na cykl koniunkturalny, który 

moŜe w niewielkim zakresie poprzesuwać fazy cyklu i zmienić amplitudę wahań, 

nie jest jednak w stanie zaburzyć logiki cyklu, która wynika z mechanizmów 

wewnątrz sektorowych. Nie zakładano teŜ silnych, zewnętrznych szoków, które 

byłyby w stanie tę logikę istotnie zakłócić, a które omawiano wcześniej. 

Warianty te wprowadzono następnie do modelu, który w oparciu o 

zaobserwowane wcześniej zaleŜności obliczał popyt mieszkaniowy oraz cenę 

równowagi przy danym popycie i podaŜy. Popyt jest funkcją przyrostu 

dochodów, zdolności kredytowej oraz relacji ceny mieszkania do dochodu, która 

działa jako górny ogranicznik popytu. Innymi ogranicznikami popytu są zdolność 

kredytowa oraz płynność systemu bankowego. PodaŜ jest w modelu określona 

historycznie na podstawie mieszkań noworozpoczynanych oraz wydanych 

pozwoleń na budowę, które są funkcją rentowności projektów deweloperskich. 

Cena rynkowa jest ustalana przez deweloperów na podstawie ich obserwacji 

rynku i doświadczeń historycznych. Jest ona elastyczna na wzrost popytu i słabo 

elastyczna na jego spadki. Jej wysokość jest wprowadzana do modelu ekspercko. 

NadwyŜki niesprzedanych mieszkań są sygnałem do ograniczania ilości 

mieszkań rozpoczynanych, tak jak wysoka rentowność inwestycji jest sygnałem 

do ich wzrostu. Wyniki symulacji prezentuje tabela oraz wykresy. 
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Wnioski wynikające z symulacji potwierdzają wnioski intuicyjne: 

 

−    Cykliczność jest immanentną cechą rynku i omówionych wcześniej 

zachowań podmiotów i bez ich zmiany nie uda się uniknąć kolejnych 

cykli. Długość trwania cyklu na rynku warszawskim wyniosła około 8 

lat, jak wynika z danych historycznych (cykl lat 90. oraz obecny). 

Długość ta mogła ulegać zmianie dotychczas, jednak czynnikiem 

podstawowym była reakcja podaŜy. 

−    Pomimo znacznych róŜnic, w przyjętych scenariuszach występują 

niewielkie przesunięcia faz cykli, zwłaszcza poziomu budownictwa 

mieszkaniowego. Jego maksymalna wielkość przypada na rok 2008, w 

przypadku znacznej dynamiki dochodów i wzrostu akcji kredytowej 

przesuwa się na rok 2009, aby następnie ulec załamaniu. Spadek trwa do 
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roku 2010-2011 (dno kryzysu), aby zakończyć się kolejnym wzrostem, 

który swój szczyt osiąga w latach 2015-2016. 

−    WyŜsze tempo przyrostu dochodów oraz zwłaszcza akcji kredytowej 

skutkują wyŜszą dynamiką i poziomem cen oraz budownictwa. RóŜnice 

w poziomach budownictwa dochodzą do 6 tysięcy mieszkań rocznie 

pomiędzy wariantami, natomiast róŜnice w poziomach cen do 2000 

złotych za 1 metr kwadratowy. 

−    Zakładając, Ŝe korzystne dla sektora będzie oddziaływanie 

antycykliczne, okres optymalny do wejścia w strefę to lata 2009-2011 

lub po roku 2015. 

 

7. SYTUACJA W POLSKIM SEKTORZE MIESZKANIOWYM – 
PRÓBA OCENY OGÓLNEJ 

 

Przeprowadzona analiza pokazuje, Ŝe dotychczas podstawowym czynnikiem 

determinującym sytuację na polskim rynku mieszkaniowym pozostawały 

czynniki krajowe, bądź teŜ związane z tym rynkiem. Czynniki zewnętrzne 

oddziaływały w ograniczonej skali (dochody osób pracujących zagranicą, zakupy 

osób zagranicznych, fundusze inwestycyjne, liberalizacja systemu bankowego), 

bądź pośrednio (dobra koniunktura, jako funkcja akcesji do Unii Europejskiej, 

lokowanie środków w nieruchomości, jako podąŜanie za światowymi trendami). 

RównieŜ analiza sytuacji na międzynarodowych rynkach na przestrzeni ostatnich 

lat pokazuje, Ŝe obok krajów o wysokiej aprecjacji cen nieruchomości, występują 

kraje o względnej ich stabilności, co wynika z absorpcji skutków poprzednich 

kryzysów nieruchomościowych (Japonia, Szwajcaria, Niemcy). Wskazuje to, Ŝe 

w przypadku cyklu oraz kryzysu, podstawowe znaczenie mają czynniki 

wewnętrzne, natomiast import kryzysu jest moŜliwy, w sytuacji juŜ istniejących 

silnych napięć wewnętrznych. O ile, więc podstawowym motorem zmian na 

rynku Polski będą czynniki wewnętrzne, o tyle wraŜliwość na zmiany otoczenia 

zewnętrznego moŜe wzrosnąć z uwagi na wysoki poziom nierównowagi na 

niektórych rynkach i związaną z tym ich większą wraŜliwością na chwilowe 

zmiany popytu, które mogą wynikać ze zmiany nastawienia inwestorów i innych 

uczestników rynku (sektor bankowy, instytucje nadzorcze). Dobrym przykładem 

takiego oddziaływania są najnowsze doświadczenia USA i Unii Europejskiej, 
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gdy pod wpływem pierwszego szoku na rynku subprime, zmieniło się 

postrzeganie ryzyka papierów wartościowych opartych na tych instrumentach. 

W konsekwencji system finansowy podlega zaburzeniom płynności, gdyŜ 

znacząco spadła liczba podmiotów, po obu stronach oceanu, chcących trzymać w 

portfelach lub finansować ryzykowne instrumenty uznawane uprzednio za dobre.  

Konsekwencją ewentualnej drugiej fali bankructw na rynku amerykańskim 

mogłaby być znacząca redukcja popytu na polskim rynku mieszkaniowym 

zarówno ze strony banków, jak teŜ podmiotów inwestujących na tym rynku, co 

spowodowałoby przyspieszenie bądź pogłębienie fazy spadkowej na tym rynku.  

Doświadczenia cykli oraz próba ich symulacji pokazują teŜ, Ŝe jeŜeli rynek nie 

jest zbyt mocno i spekulacyjnie finansowany przez system finansowy, to 

załamanie moŜe być głównie funkcją wzrastającej podaŜy i mieć w miarę 

łagodny przebieg. RównieŜ faza rozwoju moŜe trwać wiele lat. Bardzo ostre 

tempo wzrostu cen w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat oraz występujące 

na nim napięcia powodują jednak, Ŝe prawdopodobieństwo wieloletniej fazy 

wysokiej koniunktury jest niskie. Potwierdzają to przeprowadzone symulacje 

rynku. 

W mniejszym zakresie będą zapewne oddziaływać na polski sektor 

mieszkaniowy konsekwencje makroekonomiczne załamania na rynku 

amerykańskim.  

Bardziej pesymistyczne warianty prognoz, które mogłyby się urealnić w 

warunkach pogłębienia kryzysu i przeniesienia go na rynek podstawowy 

zakładają znaczną skalę utraty aktywów hipotecznych i korekty tempa wzrostu 

nawet powyŜej 3 pp., co oznaczałoby: straty na poziomie setek miliardów 

dolarów, faktyczne wyhamowanie wzrostu, wzrost oszczędności, spadek 

inwestycji, konsumpcji i importu. Taki wariant miałby juŜ wpływ na koniunkturę 

światową, w tym w Polsce. Jego faktyczne przełoŜenie na polski sektor 

nieruchomości, poza efektami psychologicznymi, których nie naleŜy lekcewaŜyć, 

byłoby jednak teŜ niewielkie i polegałoby głównie na większych ograniczeniach 

płynnościowych.  

Z dostępnych informacji wynika, Ŝe polski sektor bankowy, i szerzej finansowy, 

w nieznacznym stopniu mógł być bezpośrednio zaangaŜowany w operacje 

związane z instrumentami opartymi na kredytach subprime, jak teŜ z innymi 

instrumentami rynku hipotecznego, które mogą być naraŜone na ryzyko przy 
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kolejnej fali bankructw, toteŜ załamanie tego rynku nie spowodowało, i raczej 

nie spowoduje, istotnych strat kapitałowych. Większe znaczenie mogły, i mogą 

mieć, efekty psychologiczne w sektorze bankowym, wśród deweloperów oraz 

inwestorów, zwłaszcza inwestujących na krótkie terminy.  

Znaczące róŜnice w strukturach obydwu rynków spowodują odmienne 

konsekwencje wejścia w fazę załamania na rynku nieruchomości 

mieszkaniowych w USA i w Polsce. Jak wspomniano, skala napięć, a przede 

wszystkim, wielkość sektora w USA, moŜe przekształcić cykl na tym rynku na 

kryzys nieruchomościowy o znaczących konsekwencjach makroekonomicznych. 

W Polsce takie ryzyko na razie nie grozi, jednakŜe splot niekorzystnych zjawisk 

moŜe doprowadzić do strat wśród inwestorów, deweloperów i banków. W kraju 

głównym emitentem kredytów są duŜe banki uniwersalne finansujące się z 

depozytów, i to one bezpośrednio poniosłyby koszty pogorszenia się jakości 

portfeli. Koncentracja ryzyka w bankach ma jednak tę cechę, Ŝe pojemność 

systemu jest mniejsza, a ryzyko alokowane jest w sposób transparentny.  

Polski sektor banków uniwersalnych jest silny kapitałowo, zwłaszcza na tle 

instytucji amerykańskich, znacząco (dziesięciokrotnie) mniejsza jest teŜ skala 

finansowania sektora mieszkaniowego. Dlatego nieuchronne procesy 

dostosowawcze na polskim rynku spowodują daleko mniejsze konsekwencje 

zarówno dla sektora bankowego, jak teŜ makroekonomiczne, dalekie od utraty 

stabilności przez ten sektor, czy przełoŜenia się na powaŜne kłopoty o 

charakterze makroekonomicznym. RównieŜ w mniejszym zakresie ucierpiałby 

drugi klasyczny poszkodowany na tym rynku, tj. firmy deweloperskie, z uwagi 

na zaliczkowy charakter finansowania inwestycji. Straty mogliby ponieść duzi, 

zagraniczni deweloperzy, wchodzący na rynek stosunkowo niedawno i drogo 

kupujący gotowe projekty oraz tereny budowlane, którzy nie mają jeszcze 

znaczącej przedsprzedaŜy. Ich problemy mogą się pojawić, gdy krótkookresowi 

inwestorzy kupujący mieszkania kilka lat temu, dojdą do wniosku, Ŝe ich zyski, 

w relacji do ryzyka, są juŜ wystarczające i wystawią swoje nieruchomości w 

konkurencyjnych cenach. Jest to zresztą klasyczny mechanizm powodujący 

problemy na tym rynku. Trudno jest natomiast oszacować pośrednie skutki 

kryzysu powodującego wzrost ryzyka w gospodarce. Straty mogliby w takim 

przypadku ponieść konsumenci, gdyŜ pomimo zaliczkowego finansowania, 

mieszkania stanowią własność dewelopera, a w przypadku bankructwa wchodzą 
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do masy upadłościowej. Bardziej jednak prawdopodobny scenariusz to nie 

bankructwa, lecz podwyŜki cen dla istniejących klientów, aby pokryć straty. 

Dlatego szczególnie istotne na polskim rynku wydaje się pytanie, na ile popyt 

miał i ma charakter spekulacyjny, a na ile fundamentalny. Równie istotna jest 

kwestia przyszłej tendencji cen na rynku. JeŜeli przyjąć, Ŝe popyt spekulacyjny, 

szacowany przez system bankowy na 15-20%, w znacznej części jest inwestycją 

długookresową, to mało prawdopodobne wydaje się gwałtowne załamanie rynku. 

W takim przypadku naleŜy raczej liczyć się z łagodnym wyhamowywaniem 

tempa wzrostu cen w funkcji rosnącej podaŜy i łagodnym charakterem 

załamania, polegającym na dostosowaniu ilościowym (spadek rozmiarów 

budownictwa i stopniowy, łagodny spadek cen niepowodujący szokowych 

reakcji kredytobiorców). W przypadku większego udziału transakcji 

spekulacyjnych moŜna oczekiwać zwiększonej podaŜy i spadku cen w sytuacji 

wyraźnego wyhamowywania dynamiki cen na rynku, a następnie ich spadku. 

Trudno jest ocenić, jak zachowają się wtedy polscy kredytobiorcy, ale 

doświadczenia międzynarodowe pokazują, Ŝe naleŜy liczyć się z pogorszeniem 

jakości aktywów. 

Równie istotne są przyszłe tendencje cenowe. Gdyby wysoka dynamika wzrostu 

cen utrzymała się przez następny rok – dwa, to przy tej skali napięć, ryzyko 

silniejszego spadku znacząco zwiększyłoby się. Dotyczyłoby to zarówno 

systemu bankowego, jak teŜ deweloperów. 

Cechą specyficzną polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych jest bardzo 

wysoki udział kredytów walutowych. Jest to specyfika części krajów 

postsocjalistycznych – w starych krajach europejskich zjawisko to wystąpiło 

jedynie w Austrii, na nieporównywalnie mniejszą skalę. Podstawowym, 

związanym z tym, problemem jest zwiększone ryzyko kursowe i stopy 

procentowej. Problem ryzyka kursowego polega na tym, Ŝe podstawowe teorie 

kursu walutowego (parytetu siły nabywczej i parytetu stóp procentowych) słabo 

tłumaczą krótko i średniookresowe zmiany kursowe, które mogą być znaczące, a 

powodowały juŜ problemy sektora bankowego. Przy kredytach tych istnieje teŜ 

ryzyko stopy procentowej, która jest powiązana z sytuacją gospodarczą obcego 

kraju i moŜe mieć charakter procykliczny w gospodarce polskiej. Czynniki te 

powodują, Ŝe z punktu widzenia bezpieczeństwa kredyty te naleŜałoby 

zakwalifikować jako podwyŜszonego ryzyka. 
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Kredyty walutowe mają teŜ swój udział w tworzeniu bańki cenowej na tym 

rynku, gdyŜ są formą omijania krajowej, wyŜszej stopy procentowej, kosztem 

ryzyka. Jak pokazują omówione w dalszej części opracowania badania, sytuacja, 

w której stopy procentowe w gospodarce kształtują się poniŜej stopy równowagi, 

prowadzi z duŜym prawdopodobieństwem do przelewania się nadwyŜkowej 

płynności na rynki mieszkaniowe i do aprecjacji cen. Sytuacja taka miała miejsce 

w wielu krajach, w tym w Polsce. NiŜsze od krajowego oprocentowanie 

kredytów walutowych, działa jako dodatkowy impuls inflacyjny. Czynnik ten 

jest ograniczany poprzez rekomendację S (wyŜsze o 20% wymogi kapitałowe dla 

kredytów denominowanych, wysokość kredytu denominowanego nie moŜe 

przekroczyć kredytu udzielanego w złotych), jednakŜe rekomendacja S została 

wprowadzona w roku 2006. Z informacji rynkowych wynika, Ŝe nie jest w pełni 

respektowana, a dodatkowo istnieją moŜliwości jej częściowego obejścia przez 

kredytobiorcę (kredyt denominowany, a następnie kredyty detaliczne). 

Konsekwencją tych zjawisk jest pewne zdyskontowanie przez rynek przyszłych 

konsekwencji wprowadzenia euro, brak jest jednak danych by móc to oszacować. 

Szczególnie jednak niekorzystna wydaje się sytuacja, w której nastąpiłaby 

kumulacja niekorzystnych zjawisk, takich jak: spadek cen nieruchomości, 

spowolnienie wzrostu gospodarczego, szok kursowy, pogłębienie problemów na 

rynku amerykańskim i rynkach europejskich. Jej prawdopodobieństwo nie jest 

wysokie, lecz to właśnie kumulacje czynników w warunkach napięć w 

gospodarce, były przyczyną najpowaŜniejszych problemów na rynku 

nieruchomości. 

 
8. PRÓBA SZACUNKU ODDZIAŁYWANIA KANAŁU 

KREDYTOWEGO NA RYNEK MIESZKANIOWY 

 

Bezpośrednią konsekwencją przyjęcia euro moŜe być niŜszy poziom stóp 

procentowych co, moŜe przełoŜyć się na krótkookresowy wzrost cen 

nieruchomości. Efekt ten moŜe zostać ukształtowany przez dwa, następujące 

czynniki: niŜsze stopy procentowe EBC i eurorynku oraz obniŜenie marŜy 

bankowej w wyniku zaostrzonej konkurencji. PoniewaŜ trudno jest przewidzieć 

moment akcesji do euro i harmonogram dopasowywania stóp procentowych 

przedmiotem analizy jest skala i konsekwencje obniŜek stóp, bez konkretnego 

harmonogramu. W ocenie skali zjawiska bazowano na danych historycznych. 
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Pokazują one (wyk. 41, 42), Ŝe przeciętne zróŜnicowanie stóp procentowych 

pomiędzy Polską a strefą euro wynosi aktualnie około 2 pp., natomiast 

uwzględniając brak synchronizacji cykli okresowe róŜnice dochodzą do 4 pp. 

Wielkości te dotyczą gospodarki Polski począwszy od roku 2003, a więc okresu, 

gdy osiągnięto stabilizację makroekonomiczną. Trudno jest określić premię za 

ryzyko w przypadku Polski, natomiast marŜe bankowe na kredytach 

hipotecznych w przypadku Polski (około 1,5 pp.) są cały czas znacząco wyŜsze 

od analogicznych w strefie euro (0,5-0,9 pp.). W skrajnych przypadkach róŜnice 

stóp procentowych pomiędzy Polską, a strefą euro dochodziły do 4,5 pp. 

W opracowaniu oszacowano wpływ zmian stopy procentowej w przedziale do 4 

pp., zakładając, Ŝe są to róŜnice maksymalne, gdyŜ wraz z upływem czasu będą 

zachodziły procesy konwergencji. ZałoŜono teŜ, Ŝe konsumenci będą się 

zachowywać analogicznie, jak w ubiegłych latach, i podobnie do zachowań 

konsumentów w krajach Unii Europejskiej. 
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Źródło: EBC, NBP 

 
 
MODEL 

 

Wpływ zmian stopy procentowej szacowano kanałem kredytowym, który istotnie 

oddziaływał na rynku nieruchomości w całym badanym okresie. Próby 

szacunków kanału oddziaływania czynszów imputowanych pokazały, Ŝe trudno 

jest oszacować tę relację ze względu na ograniczoną dostępność danych. Poza 

tym moŜna podejrzewać, iŜ ze względu na brak rozwiniętych mechanizmów 

rynkowych na rynku najmu, trudno mówić o wyraźnej relacji pomiędzy tym 
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rynkiem, a rynkiem zakupu (sprzedaŜy) mieszkań oraz o ich wzajemnym, 

wyraźnym oddziaływaniu.  

Pomimo iŜ, modelowanie rozwoju rynku kredytowego jest zadaniem trudnym, 

autorzy podjęli próbę oszacowania skali wpływu kanału kredytowego na rynek 

mieszkań. Na trudności w modelowaniu rozwoju kredytów dla sektora 

prywatnego zwraca uwagę wielu autorów. Jako główną przyczynę wymienia się 

tu brak spójnej teorii ekonomicznej dotyczącej czynników ekspansji kredytowej9. 

Najczęściej w literaturze stosuje się podejście od strony popytowej. Zakłada ono, 

Ŝe przyrost kredytów jest w głównej mierze funkcją dochodu (mierzonego PKB) 

i kosztu kredytu (mierzonego realną stopą procentową). Podejście takie moŜna 

znaleźć w pracach empirycznych Calza (2001), Calza (2003), Brzoza-Brzezina 

(2005). W niniejszym opracowaniu stosuje się takie podejście zakładając 

dodatkowo, iŜ sztywna podaŜ mieszkań nie jest najwaŜniejszą determinantą 

zmiany salda kredytów. Formułując postać równania regresji załoŜono, Ŝe przy 

preferencjach konsumentów zorientowanych na mieszkania (motyw 

fundamentalny i spekulacyjny), saldo kredytów mieszkaniowych jest, w głównej 

mierze, funkcją zdolności kredytowej gospodarstw domowych mieszkających w 

duŜych miastach i spełniających rynkowe kryteria ostroŜnościowe. Zdolność 

kredytowa zaleŜy, w sposób nieliniowy, od stopy oprocentowania kredytów 

mieszkaniowych i liniowo, od dochodów do dyspozycji gospodarstwa 

domowego.10 W rezultacie rozwój kredytów mieszkaniowych wyjaśniany jest 

bezpośrednio przez zdolność kredytową, czyli pośrednio przez stopę 

oprocentowania kredytów mieszkaniowych, i dochody do dyspozycji 

gospodarstw domowych, co moŜna zapisać, jako: 

 

oraz   
),,,(

)(

minPArYgZK

ZKfSKM

=

=
 

 

gdzie: SKM – saldo kredytów mieszkaniowych, Y – dochód do dyspozycji 

gospodarstw domowych, r – oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, A – 
                                                                                                                                    

9 [za] Broza-Brzezina M., Chmielewski T., Niedźwiedziska J., [bib. 13 ] 
10 Zdolność kredytowa jest dzisiejszą wartością zdyskontowanych transz kredytu mieszkaniowego – kredytu 

annuitetowego, o średniej zapadalności w danym okresie i dostępnej dla gospodarstwa domowego racie spłaty. Ratę spłaty 

określono, jako nadwyŜkę dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego wobec ekwiwalentnej płacy minimalnej, 

będącej w tym przypadku miarą kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Metoda ta ma przybliŜyć rzeczywistą 

wielkość średniej raty kredytu dostępnej dla gosp. dom. o określonej wielkości i danym dochodzie do dyspozycji.  



IVIVIVIV    EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI NA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCH    

 199199199199    

średnia zapadalność kredytu mieszkaniowego, Pmin – ekwiwalentna płaca 

minimalna (stanowiąca aproksymację kosztu utrzymania gospodarstwa 

domowego).  

Następnie zaproponowano takŜe równanie, w którym uzaleŜniono cenę rynkową 

mieszkania od wielkości salda naleŜności. Tym sposobem, zmiana stopy 

oprocentowania kredytu mieszkaniowego wpływając na zdolność kredytową 

gospodarstwa domowego, kształtuje saldo kredytów mieszkaniowych, a przez nie 

cenę mieszkania. Ze względu na pojawiający się w takim podejściu problem 

endo- i egzogeniczności zmiennych salda i ceny, dla weryfikacji przyjętego 

podejścia zbadano działanie współzaleŜne zmiennych w modelu 

dwurównaniowym. Model ten prognozuje stan salda i poziom cen mieszkań, 

opierając się na wcześniej zaproponowanych równaniach dla salda i ceny, przy 

czym do równania wyjaśniającego stan salda, dołączono dynamikę cen z 

poprzedniego okresu.  

 
DANE 

 

Zdolność kredytowa (ZK) jest szacunkiem globalnej zdolności kredytowej 

gospodarstw domowych naleŜących do grupy gospodarstw pracowniczych, 

pracujących na własny rachunek lub utrzymujących się z innych, 

niezarobkowych źródeł utrzymania, dla miast powyŜej 200 tys. mieszkańców 

(200+). Źródłem danych o dochodach do dyspozycji gospodarstw domowych są 

ankietowe Badania BudŜetów Gospodarstw Domowych GUS z lat 1997 - 2006. 

Dochody w roku 2007 wyznaczono indeksując dochody z roku poprzedniego 

stopą 7,5%. Saldo kredytów mieszkaniowych (SKM) – statystyka bankowa 

(źródło: NBP). Stopa oprocentowania kredytów mieszkaniowych (r) – to: 

szacunki własne dla okresu 1997 - 2003 oraz dane NBP dla lat 2004 - 2007. 

Średnia zapadalność kredytów mieszkaniowych (A) – szacunki własne, 

ekwiwalentna płaca minimalna – szacunki własne na podstawie danych MPiPS. 

Dane o cenach dotyczą głównych rynków miejskich w Polsce i pochodzą z bazy 

cen ofertowych mieszkań firmy Pont Info. 
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ESTYMACJA MODELU 

 

Analiza stacjonarności zmiennych wykazała, iŜ dla kredytów mieszkaniowych 

zmienna SKM jest I(2), (w krótkim szeregu czasowym, 40 kwartałów, zawarte są 

obserwacje z okresu boomu kredytowego w ostatnich latach), natomiast zmienna 

zdolność kredytowa jest I(1). Ze względu na zbyt krótki szereg o cenach 

mieszkań, nie moŜna dla tej zmiennej przeprowadzić analizy stacjonarności, 

dlatego zakłada się, Ŝe tak jak większość zmiennych makroekonomicznych, 

zmienna ta jest I(1).  

Ostatecznie poszukiwano wektora kointegrującego dla kwartalnej zmiany salda i 

poziomu potencjalnej zdolności kredytowej gospodarstw domowych w okresie 

ostatnich dziesięciu lat, 1997-2007. Ekonomiczne uzasadnienie takiego podejścia 

jest następujące: przyrost salda zaleŜy od tego, jak duŜa jest zdolność kredytowa 

społeczeństwa. Wraz ze zmianą dochodu i/lub stopy procentowej zmienia się 

zdolność kredytowa gospodarstwa domowego, od której zaleŜy czy zostanie 

udzielony nowy kredyt powiększający saldo, czy teŜ nie. Dynamika cen 

mieszkań, która najprawdopodobniej wpływa na zmianę salda, jest pośrednio 

uwzględniana w modelu poprzez dynamikę zmian salda. W krótkim okresie brak 

jest istotnej zaleŜności pomiędzy zmianą przyrostu salda, a bieŜącą bądź 

opóźnioną wielkością przyrostu dostępności kredytu.11 Badane zaleŜności i 

symulacje są interesujące ze względu na średni i długi okres, w którym 

konwergencja stóp procentowych moŜe doprowadzić do znacznego wzrostu cen 

nieruchomości, ponad cenę wynikającą z czynników fundamentalnych, innymi 

słowy – do powstania bańki cenowej na rynku mieszkań. Współczynniki modelu 

szacowano metodą MNK. W celu weryfikacji szacowano takŜe VEC. Drugie 

równanie wyraŜające zaleŜność ceny mieszkania od salda estymowano MNK. 

Elastyczność długookresowa przyrostu salda względem zdolności kredytowej, 

oszacowana za pomocą modelu, wyniosła 1,512. W zaleŜności od ogólnej sytuacji 

gospodarczej w momencie przystąpienia do strefy euro, elastyczność ta, 

średniookresowo moŜe być wyŜsza lub niŜsza od wyznaczonej w modelu. 

Dlatego teŜ, symulację przeprowadzono takŜe dla elastyczności równej 1,2 oraz 

1,8. Okazuje się, Ŝe prognoza z modelu równań współzaleŜnych jest zbliŜona do 

                                                                                                                                    

11 Nie udało się zbudować modelu ECM. Współczynniki modelu ECM, wyraŜające zaleŜności krótkookresowe badanych 

zmiennych były nieistotne. TakŜe róŜne warianty modelu VEC (róŜne schematy opóźnień) okazały się być nieprzydatne do 

prognozy. 
12 Wyniki analizy stacjonarności i kointegracji zawiera Załącznik nr 1. Wartość wektora kointegrującego z modelu regresji i 

VEC są bardzo zbliŜone; elastyczność długookresowa z modelu regresji wyniosła 1,5, a w modelu VEC – 1,48. 
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scenariusza pierwszego podejścia, w którym elastyczność przyrostu salda 

względem zdolności kredytowej jest najwyŜsza i wynosi 1,8. Na podstawie 

równania zaleŜności ceny od salda, elastyczność długookresowa ceny względem 

salda wyniosła 0,77. 

 
WYNIKI SYMULACJI 

 

Symulacji dokonano dla dwóch scenariuszy. W kaŜdym scenariuszu podano 

wyniki symulacji dokonanej w oparciu o trzy róŜniące się elastycznością wersje 

modelu, czwarty wynik pochodzi z modelu dwurównaniowego. Wyniki 

symulacji prezentują tabele 9 (scenariusz I) i 10 (scenariusz II) oraz wykresy 43 - 

47. Za punkt wyjścia dla prognozy warunkowej przyjęto czwarty kwartał 2007 r. 

Od tego momentu w kolejnych okresach, (przy czym naleŜy podkreślić, iŜ 

kolejne okresy oznaczono, jako kwartały lat 2008 i 2009 tylko dla ułatwienia 

przeprowadzania obliczeń), zmniejszano sukcesywnie stopę oprocentowania 

kredytów hipotecznych o 0,5 pp., róŜnicę pomiędzy wzrostem dochodów o 

10,25% przy jednoczesnym spadku stóp procentowych kolejno od 2,5 do 4 pp.  

W scenariuszu I, uwidacznia się czysty wpływ zmiany stopy procentowej 

(dochody pozostają bez zmian) na dynamikę przyrostu salda kredytów 

mieszkaniowych i cen mieszkań. Zmiana stopy procentowej o 2 pp., do poziomu 

4,74 %, powoduje wzrost dostępności kredytu o 21%, co przekłada się następnie 

na wzrost salda kredytów od 19% do 39% (dla róŜnych wariantów modelu) oraz 

wzrost cen mieszkań od 16% do 30%. Jeśli dodatkowo uwzględni się efekt 

podwyŜszenia dochodów do dyspozycji wskaźnikiem 5%, scenariusz II, to 

wówczas analogiczne zmiany dotyczą zmiany dochodów do dyspozycji 

gospodarstw domowych. W scenariuszu I (tab. 9) dochody pozostają bez zmian 

w stosunku do punktu wyjścia, zatem badana jest czysta zmiana salda i cen 

mieszkań z tytułu spadku stopy procentowej. Scenariusz II jest częściowo 

mieszanką zmiany stóp i dochodów, i bardziej odpowiada rzeczywistej sytuacji 

Polski oraz doświadczeniom państw Unii Europejskiej. W scenariuszu II (tab. 

10) dochody w 4 kolejnych okresach (oznaczonych przez kolejne kwartały 2008 

r.) są większe o 5% w stosunku do punktu wyjściowego (2007 kw.4), a następnie 

rosną o 10,25%, w stosunku do punktu wyjścia. Zatem w scenariuszu II 

warunkiem prognozy dla pierwszego okresu jest wzrost dochodów o 5% (do 

2007 kw. 4) i spadek stóp procentowych od 0,5 do 2 pp., a następnie -26%, saldo 
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20 – 42%, ceny mieszkań 16 – 32%. Na podstawie wyników symulacji (tabela 9 i 

10) moŜna przypuszczać, iŜ nawet niewielka zmiana stóp procentowych w 

długim okresie przełoŜy się na znaczny przyrost cen mieszkań, niemający 

uzasadnienia w czynnikach fundamentalnych. Z drugiej strony 5% wzrost 

dochodu do dyspozycji nie wpływa znacząco na badane wielkości. Kanał stopy 

procentowej jest zatem, podstawowym kanałem wpływającym na zmianę salda 

kredytów i cen mieszkań.  
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Źródło: Szacunki NBP, dane GUS 
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Wykres Wykres Wykres Wykres 44444444....    

Saldo naleŜności z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych, stan i prognoza warunkowa 
 - sc. 1
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Źródło: Szacunki NBP, dane GUS 
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Średnia cena mieszkania (7 głównych rynków miejskich), stan i prognoza warunkowa  - sc. 1
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Saldo naleŜności z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych, stan i prognoza warunkowa   
- sc. 2
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Średnia cena mieszkania (7 głównych rynków miejskich), stan i prognoza warunkowa  - sc. 2
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Tabela 9Tabela 9Tabela 9Tabela 9.... Wyniki symulacji dynamiki zmian dostępności kredytowej  Wyniki symulacji dynamiki zmian dostępności kredytowej  Wyniki symulacji dynamiki zmian dostępności kredytowej  Wyniki symulacji dynamiki zmian dostępności kredytowej 
mieszkania, salda kredytów mieszkaniowych imieszkania, salda kredytów mieszkaniowych imieszkania, salda kredytów mieszkaniowych imieszkania, salda kredytów mieszkaniowych i cen mieszkań cen mieszkań cen mieszkań cen mieszkań    ––––    
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PLN 
(%) 

zmian
a 
stopy 
(pp.) 

Wsk. 
Zmian 
dochodu 
do 
dyspozycj
i 
(baza=20
07q4) 

% 
zmiana 
zdolnośc
i kred. 
gosp. 
dom. 

% 
zmian
a 
salda; 
E=1,2 

% 
zmian
a cen 

% 
zmian
a 
salda; 
E=1,5 

% 
zmian
a cen 

% 
zmian
a 
salda; 
E=1,8 

% 
zmian
a cen 

% 
zmiana 
salda; 
(m. 
dwuró
wnanio
wy) 

% 
zmiana 
cen; (m. 
dwurów
naniow
y) 

6,74   100,0                   
6,24 -0,5 100,0 1% 4% 4% 6% 5% 8% 6% 8% 6% 
5,74 -1,0 100,0 7% 9% 7% 12% 10% 16% 13% 17% 13% 
5,24 -1,5 100,0 13% 14% 11% 19% 15% 26% 21% 27% 21% 
4,74 -2,0 100,0 21% 19% 16% 27% 21% 37% 29% 39% 30% 
4,24 -2,5 100,0 29% 25% 20% 35% 28% 49% 38% 52% 40% 
3,74 -3,0 100,0 38% 31% 25% 44% 35% 63% 48% 68% 52% 
3,24 -3,5 100,0 48% 38% 30% 55% 42% 78% 59% 87% 65% 
2,74 -4,0 100,0 59% 45% 35% 66% 50% 96% 71% 110% 80%  

Tabela 10Tabela 10Tabela 10Tabela 10.... Wyniki symulacji dynamiki zmian dostępności  Wyniki symulacji dynamiki zmian dostępności  Wyniki symulacji dynamiki zmian dostępności  Wyniki symulacji dynamiki zmian dostępności 
kredytowej mieszkania, salda kredytów mieszkaniowych i cen kredytowej mieszkania, salda kredytów mieszkaniowych i cen kredytowej mieszkania, salda kredytów mieszkaniowych i cen kredytowej mieszkania, salda kredytów mieszkaniowych i cen 
mieszkańmieszkańmieszkańmieszkań    ––––    scenariusz IIscenariusz IIscenariusz IIscenariusz II    

oproc. 
kred. 
miesz
k. 
PLN 
(%) 

zmian
a 
stopy 
(pp.) 

Wsk. 
Zmian 
dochodu 
do 
dyspozycj
i 
(baza=20
07q4) 

% 
zmiana 
zdolnośc
i kred. 
gosp. 
dom. 

% 
zmian
a 
salda; 
E=1,2 

% 
zmian
a cen 

% 
zmian
a 
salda; 
E=1,5 

% 
zmian
a cen 

% 
zmian
a 
salda; 
E=1,8 

% 
zmian
a cen 

% 
zmiana 
salda; 
(m. 
dwuró
wnanio
wy) 

% 
zmiana 
cen; (m. 
dwurów
naniow
y) 

6,74   100,0                   
6,24 -0,5 105,00 5% 4% 4% 6% 5% 8% 7% 8% 7% 
5,74 -1,0 105,00 11% 9% 8% 13% 10% 18% 14% 18% 14% 
5,24 -1,5 105,00 18% 14% 12% 20% 16% 28% 22% 29% 23% 
4,74 -2,0 105,00 26% 20% 16% 28% 23% 40% 31% 42% 32% 
4,24 -2,5 110,25 40% 26% 21% 38% 30% 54% 41% 58% 44% 
3,74 -3,0 110,25 49% 33% 26% 48% 37% 69% 52% 77% 57% 
3,24 -3,5 110,25 60% 40% 32% 60% 46% 87% 65% 99% 72% 
2,74 -4,0 110,25 72% 48% 38% 73% 55% 108% 79% 126% 90%  
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9. ODCHYLENIA STÓP PROCENTOWYCH OD POZIOMU 
STÓP RÓWNOWAGI A ICH WPŁYW NA CENY 
NIERUCHOMOŚCI 

 

Omawiane wcześniej zjawiska polegające na synchronizacji cykli na lokalnych 

rynkach nieruchomościowych oraz niespotykanej dotychczas aprecjacji cen 

nieruchomości mieszkaniowych pokazały problem ich przyczyn 

makroekonomicznych, w szczególności związku pomiędzy aprecjacją cen 

nieruchomości a równowagą makroekonomiczną. Przeprowadzone przez 

OECD13, wstępne badania tego problemu na grupie najbardziej znanych rynków 

mieszkaniowych 18 krajów, wykazały silną korelację pomiędzy cenami 

mieszkań a odchyleniami od stopy procentowej równowagi, którą w tym badaniu 

określała reguła Taylora. Niska stopa procentowa obniŜyła koszty alternatywne 

oraz wycenę ryzyka powodując boom na rynkach kapitałowych. Wyjątkiem od 

reguły była Wielka Brytania, gdzie brak nadmiernej płynności w gospodarce był 

substytuowany przez innowacje kredytowe i tworzone na tej bazie aktywa. 

Nadmierna płynność kanałem kredytowym była transferowana do sektora 

nieruchomości powodując wzrost sald kredytowych, cen oraz inwestycji w sferze 

realnej. Źródłem nadmiernej płynności zwykle okazywał się bank centralny, w 

przypadku USA nie wystąpił wzrost agregatu M2, lecz nie tylko. Kreatorem 

znaczącego, dwunastokrotnego wzrostu aktywów opartych na wierzytelnościach 

mieszkaniowych okazały się spółki specjalnego przeznaczenia. Oznacza to, Ŝe 

przy niskich stopach procentowych sektor finansowy związany z rynkiem 

nieruchomości sam w pewnym zakresie wygenerował szeroki pieniądz, który 

doprowadził do aprecjacji cen. 

                                                                                                                                    

13  [bib. 4 ] 
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Omawiane tendencje wystąpiły równieŜ na polskim rynku mieszkaniowym. 

Przyrosty salda kredytów mieszkaniowych i w konsekwencji wzrosty cen 

nieruchomości mieszkaniowych są mocno skorelowane z odchyleniami stopy 

procentowej od stopy nierównowagi mierzonymi, w tym przypadku, luką stopy 

procentowej, (czyli odchyleniem realnej rynkowej stopy proc. tj. realnym 

WIBORem 3M od stopy naturalnej).14 Dodatkowo, występuje takŜe silna 

korelacja pomiędzy luką stopy proc. a udziałem kredytów denominowanych w 

walutach obcych. Oznacza to, Ŝe w przypadku, gdyby z róŜnych powodów 

chciano w polityce monetarnej brać pod uwagę rynek mieszkaniowy, polityka ta 

powinna być skorelowana z polityką nadzorczą. W przeciwnym wypadku spadek 

ryzyka kredytowego związanego z rynkiem byłby, w pewnym zakresie, 

zastępowany wzrostem ryzyka kredytowego związanego z instrumentem. 

Korelacja pomiędzy luką stopy procentowej a dynamiką cen mieszkań uległa 

zaburzeniu w roku 2007, co moŜna interpretować, jako osiągnięty juŜ, wysoki 

poziom nierównowagi oraz oddziaływanie kryzysu nieruchomościowego w USA. 

Trudno jest przewidzieć, na ile wprowadzenie euro w Polsce spowoduje 

omawiane efekty, zarówno w samym momencie wprowadzenia, jak teŜ w 

dłuŜszym okresie. Będzie to związane z róŜnicą stóp na rynku krajowym oraz 

rynku euro w momencie akcesji, oraz z dopasowaniem stóp EBC do sytuacji w 

gospodarce polskiej w dłuŜszym okresie. MoŜna teŜ zakładać, Ŝe siła 

oddziaływania omawianych efektów będzie zmienna w czasie. PoniewaŜ 

w Polsce głównym kanałem oddziaływana jest i prawdopodobnie pozostanie 

kanał kredytowy, moŜna załoŜyć, Ŝe kwantyfikując jego oddziaływanie, jesteśmy 

w stanie uchwycić teŜ część omawianego efektu. 

                                                                                                                                    

14 Szacunki stopy naturalnej i jej odchylenia od rynkowej stopy realnej są autorstwem M. Brzozy – Brzeziny; szacunki nie 

publikowane, opracowane w ramach materiałów wewnętrznych NBP, NBP 2008. 
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WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Sektor nieruchomości, w tym zwłaszcza mieszkaniowych, w rozwiniętych 

krajach z gospodarką rynkową, ze względu na swoją wielkość i wielorakość 

powiązań, silnie oddziałuje na gospodarkę, w tym zwłaszcza na sektor 

finansowy. Występuje teŜ zaleŜność odwrotna. 

Polityka gospodarcza, zarówno fiskalna, monetarna, nadzorcza oraz 

mieszkaniowa są czynnikami silnie oddziałującymi na sektor nieruchomości 

mieszkaniowych, równieŜ w Polsce, i mającymi istotny wpływ na cykl 

koniunkturalny, ryzyko powstania baniek spekulacyjnych oraz ryzyko i przebieg 

kryzysu nieruchomościowego. W realnym świecie polityki te nakładają się, 

często w sposób nieprzewidywalny, na oddziaływanie polityki monetarnej i 

sektora finansowego. 

Rynki finansowe silnie oddziałują na współczesny sektor nieruchomości 

mieszkaniowych i komercyjnych. Oddziaływanie to jest zróŜnicowane dla 

poszczególnych rynków krajowych, oraz zmienia się w czasie. Najłatwiej 

kwantyfikowalne jest oddziaływanie poprzez kanał kredytowy oraz czynszu 

imputowanego. W przypadku Polski oddziaływanie to, ze względów 

historycznych, było mało istotne do 2000 r., po którym obserwujemy wzrost 

znaczenia kanału kredytowego (stopy procentowe, marŜe, kryteria 

ostroŜnościowe banków). 

Rynki nieruchomościowe rozwijają się cyklicznie. Wpływ na to mają czynniki 

leŜące zarówno po stronie popytu, jak teŜ podaŜy. Jeszcze niedawno miały one 

silnie narodowy charakter, obecnie sytuacja ta zmienia się za sprawą globalizacji, 

w tym głównie systemu finansowego. W dalszym jednak ciągu wpływ 

czynników lokalnych pozostaje duŜy. 

Bańki cenowe na znaczącą skalę, na rynku nieruchomościowym są zjawiskiem 

relatywnie nowym, jakkolwiek na skalę lokalną znane są od kilkudziesięciu lat, 

w większym stopniu dotyczyły jednak nieruchomości komercyjnych. Są 

związane z rozwojem systemu finansowego, w tym bankowego, oraz zmianą 

charakteru mieszkania jako dobra (z dobra konsumpcyjnego w dobro 

kapitałowe). Jakkolwiek ich definicja, istota, a nawet sam fakt istnienia, jest 

przedmiotem teoretycznych dyskusji, w praktyce przysparzają wiele problemów. 

Ich przyczyną jest zwykle kombinacja czynników fundamentalnych (w tym stóp 
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procentowych) oraz zachowań zbiorowych, zaś warunkiem wygenerowania 

większej skali – dostęp do finansowania. Negatywne konsekwencje to szoki 

popytowe na rynkach produktów prowadzące do złej alokacji czynników 

produkcji oraz straty sektora finansowego, który zwykle jest ich kreatorem i 

ofiarą. Bańki o duŜej skali mogą przerodzić się w kryzys nieruchomościowy, 

bądź stać się jego istotną przyczyną. 

Kryzysy nieruchomościowe są zjawiskiem powszechnym w skali globalnej, ale 

relatywnie rzadkim w skali kraju. PowaŜne kryzysy występują z reguły raz na 

pokolenie. Ich przyczyny są bardzo zróŜnicowane i często specyficzne, mogą 

takŜe występować równolegle z kryzysami gospodarczymi. Jest to z reguły 

nadmierna kumulacja napięć w sektorze i gospodarce, często występują czynniki 

specyficzne dla danego rynku, a zwykle następuje splot przyczyn. Najczęściej 

pod pojęciem kryzysu nieruchomościowego rozumie się kryzys finansowy o 

skutkach makroekonomicznych, znaczące zaburzenie rozwoju gospodarczego. 

Zwykle kryzys nieruchomościowy związany jest ze spekulacyjnym wzrostem cen 

mieszkań i zaangaŜowaniem sektora bankowego, moŜe jednak występować splot 

innych czynników. Niektóre kryzysy nieruchomościowe miały charakter 

specyficzny i wynikały z błędów w samym systemie finansowym, bądź w 

polityce gospodarczej.  

Kryzysy nieruchomościowe są teŜ do pewnego stopnia związane z cyklami na 

rynku. Kryzysy ostatnich kilkudziesięciu lat są zazwyczaj połączone z bańkami 

cenowymi. Obserwowany obecnie na najwaŜniejszych rynkach największy w 

historii ostatnich kilkudziesięciu lat wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych 

będzie przyczyną problemów gospodarczych o zasięgu globalnym. 

W Stanach Zjednoczonych, na rynku mieszkań nastąpiło odwrócenie tendencji 

wzrostowych ostatnich kilku lat i problemy najsłabszego ogniwa tego rynku – 

segmentu kredytów subprime. Trudno jest jednoznacznie ocenić, czy kryzys ten 

będzie stopniowo wygasał, czy teŜ nabierze dynamiki i przeniesie się na 

pozostałe rynki kredytowe, a w konsekwencji na całą gospodarkę w ciągu 

następnych kilku lat, jakkolwiek prawdopodobieństwo takiego rozwoju sytuacji 

wydaje się coraz wyŜsze. Warunkiem powstrzymania kryzysu jest 

niedopuszczenie do znaczniejszych, przekraczających 15-20% spadków cen 

mieszkań, co wydaje się trudne w warunkach nadwyŜki zasobu i mieszkań na 

rynku oraz cen dwukrotnie przekraczających warunki równowagi 

długookresowej. Prowadziłoby to do dalszych, powaŜniejszych problemów 
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gospodarczych typowych dla kryzysu nieruchomościowego, zarówno na rynku 

amerykańskim, jak teŜ w gospodarce światowej. Jest to skutek jednostronnej 

polityki gospodarczej forsującej wzrost, za cenę szybko i na duŜą skalę 

rosnących napięć w sektorze. W konsekwencji zbyt liberalna polityka monetarna 

i ostroŜnościowa ostatnich lat, wraz z innymi czynnikami, doprowadziła do 

spekulacji finansowanej kredytami hipotecznymi i mieszkaniami na nienotowaną 

dotychczas skalę. MoŜna przewidywać, drogą analogii historycznej oraz analizy 

sprzeczności na rynku USA, Ŝe FED poświęci cel inflacyjny i utrzyma niskie 

stopy. MoŜna teŜ przewidywać łagodniejszą politykę EBC, w reakcji na 

problemy europejskich instytucji finansowych zaangaŜowanych na rynku w 

USA. MoŜna teŜ przewidywać rosnącą skalę oddziaływania kryzysu na rynki 

europejskie. Konsekwencje dla Polski będą makroekonomiczne (spowolnienie na 

świecie) i sektorowe (płynnościowe i psychologiczne). 

Polski rynek nieruchomości w zasadzie nie przeszedł jeszcze pełnego cyklu w 

rozwiniętej gospodarce rynkowej. Dodatkowo na tle rynku amerykańskiego czy 

rynków europejskich znajduje się w początkowych fazach rozwoju. Brak jest 

więc praktycznych doświadczeń związanych z cyklem, jak teŜ zjawiskami 

kryzysowymi, a wnioski moŜna wyciągać tylko drogą analogii do historii i 

innych rynków.  

Na rynku tym od kilku lat obserwujemy duŜe wzrosty cen. Zjawisko to dotyczy 

kilku największych miast i przybrało na sile w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Podstawową, bezpośrednią przyczyną jest rozwój kredytów hipotecznych, przy 

mało elastycznej podaŜy. Popyt na kredyty jest przy tym funkcją zarówno 

czynników fundamentalnych, czy jednostronnej polityki mieszkaniowej, jak teŜ 

spekulacji, która przewaŜa w ostatnich dwóch latach. Jednak, w konsekwencji, 

uruchomione zostały mechanizmy znane z rynków uznanych za zagroŜone 

bańkami spekulacyjnymi. RównieŜ napięcia na tych rynkach w Polsce, zbliŜyły 

się do poziomu znanego z USA. Na rynku mieszkaniowym w Polsce występują 

teŜ dodatkowo lokalne bariery i ryzyka. Dotychczas, pomimo zbieŜności z 

tendencjami światowymi, podstawowymi czynnikami wyznaczającymi sytuację 

na rynkach krajowych były czynniki wewnętrzne, moŜna teŜ ocenić, Ŝe sytuacja 

ta utrzyma się i faza załamania na rynku w Polsce będzie, w podstawowym 

zakresie, funkcją oddziaływania czynników lokalnych, oraz w znacznie 

mniejszym stopniu, sytuacji na rynku mieszkań w USA i krajach Europy. W 

przypadku duŜej skali kryzysu na rynku amerykańskim, znaczące moŜe być 
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jednak oddziaływanie psychologiczne, pojawią się teŜ problemy płynnościowe, 

związane z problemami banków matek, w tym europejskich. Na mniejszą skalę i 

w dłuŜszym horyzoncie wystąpi teŜ oddziaływanie poprzez otoczenie 

makroekonomiczne. W konsekwencji moŜna przewidywać problemy banków i 

spółek deweloperskich. Relatywnie niski udział portfeli hipotecznych spowoduje, 

Ŝe nie będzie to stanowiło zagroŜenia dla stabilności systemu finansowego, 

jednak banki zaostrzą politykę kredytową, pogłębiając problemy na rynku. 

W odwrotnym kierunku, pod warunkiem utrzymania wzrostu gospodarczego, 

będą oddziaływać czynniki fundamentalne, zwłaszcza wzrost dochodów i 

migracje. Czynniki te są jednak wraŜliwe na wzrost gospodarczy. Skala 

załamania i znaczenie sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce nie będzie 

na tyle istotna, aby wpływać na ogólną koniunkturę gospodarczą i decyzje 

dotyczące stopy procentowej. Dotyczy to równieŜ sektora finansowego, w tym 

głównie bankowego, gdzie pomimo wysokiej dynamiki ostatnich lat i 

wątpliwości dotyczących jakości kredytów mieszkaniowych, ich portfele nie 

zagroŜą stabilności systemu. Deweloperzy, którzy przeinwestowali, przed fazą 

wypłaszczenia a następnie spadku cen, wstrzymają rozpoczynanie nowych 

inwestycji, co spowoduje spadek dynamiki wzrostu a następnie spadek liczby 

oddawanych mieszkań. MoŜe to spowodować pogarszanie się jakości kredytów 

mieszkaniowych i ostrzejszą politykę kredytową banków, co będzie czynnikiem 

ograniczającym popyt. Jak pokazują doświadczenia historyczne faza stagnacji 

moŜe trwać 2 - 3 lata, a w jej trakcie dojdzie do przeceny części terenów 

budowlanych i mieszkań. Czynniki fundamentalne popytu spowodują stopniowy 

spadek zapasów mieszkań, a następnie wzrost cen. Reakcja podaŜy trwać będzie 

około 3 – 4 lat. W konsekwencji w latach 2012 -2015 moŜna przewidywać 

kolejny boom, przy znacząco większym zaangaŜowaniu sektora bankowego.  

Harmonogram przyszłego cyklu moŜna przewidywać następująco: 

 

−   2008 - 2009 faza „załamania”, stagnacja i spadek produkcji, spadek 

liczby nowych inwestycji, stabilizacja i spadek cen; 

−    2009 - 2010 faza depresji, niskie ceny, niska produkcja, brak nowych 

inwestycji; 

−    2010 - 2012 faza oŜywienia, wzrost cen, wzrost nowych inwestycji; 
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−    2013 - 2015 boom, gwałtowny wzrost cen, wzrost cen terenów, 

stopniowy wzrost produkcji aŜ do załamania. 

 

Omawiane wcześniej czynniki powodują, Ŝe sytuacja na rynkach 

nieruchomościowych, w tym rynku polskim, jest trudno przewidywalna, 

zwłaszcza w odległej perspektywie. Dodatkowo, wobec braku określenia terminu 

przyjęcia euro, trudno jest o zarysowanie scenariuszy obarczonych niskim 

poziomem błędu dla najwaŜniejszych rynków lokalnych, zwłaszcza w przypadku 

wystąpienia większych szoków na rynkach zagranicznych czy wewnętrznym.  

O ile kanał czynszów imputowanych oddziałuje w polskim sektorze 

mieszkaniowym słabo, co związane jest ze słabością sektora mieszkań na 

wynajem, o tyle stosunkowo prosto moŜna oszacować rozmiary bezpośredniego 

oddziaływanie kanału kredytowego. 

Bezpośrednim, krótkookresowym i kwantyfikowalnym skutkiem przystąpienia 

do strefy euro moŜe być wzrost siły oddziaływania kanału kredytowego, w 

wyniku spadku stóp procentowych poniŜej poziomu równowaŜącego polską 

gospodarkę. Będzie to konsekwencją powstania nadpłynności w gospodarce w 

skali makroekonomicznej, oraz wzrostu globalnej zdolności kredytowej 

miejskich gospodarstw domowych, jak równieŜ względnego potanienia kredytu 

w skali mikro. Istotne znaczenie będzie miał dostęp do praktycznie 

nieograniczonych oszczędności Eurolandu. MoŜna teŜ przewidywać rosnące 

znaczenie kanału czynszów imputowanych – efektu edukacji ekonomicznej 

społeczeństwa. Konsekwencje będą zaleŜały od skali dysparytetu oraz fazy cyklu 

koniunkturalnego na rynku. W przypadku trafienia w fazę depresji – 

konsekwencją będzie szybsze oŜywienie, przy trafieniu w fazę boomu – 

konsekwencją będzie ostrzejsze załamanie, jako efekt sztucznego przedłuŜenia 

fazy dobrej koniunktury i w konsekwencji większej skali narosłych dysproporcji 

(zbyt wysokich cen, nadmiernych rozmiarów budownictwa, nadmiernej akcji 

kredytowej), które są korygowane w następnej fazie.  

Efekt wzrostu popytu konsumpcyjnego na kredyt moŜna oszacować na podstawie 

teoretycznych zaleŜności i dotychczasowych doświadczeń. Wzrost globalnej 

zdolności kredytowej wyznacza teŜ potencjalną skalę moŜliwych baniek 

cenowych na tym rynku, których praktycznie osiągalne rozmiary moŜna 

przewidywać tylko na podstawie doświadczeń międzynarodowych. Trzeba teŜ 
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wziąć pod uwagę, Ŝe po roku 2015 portfele kredytów hipotecznych w polskich 

bankach osiągną rozmiary istotne z punktu ich wpływu na bezpieczeństwo 

sektora bankowego (30-40% PKB, powyŜej 50% aktywów bankowych). Okresy 

optymalne dla przyjęcia euro z punktu widzenia rynku mieszkaniowego i o ile 

sprawdzą się przedstawione prognozy to lata 2008 - 2010 lub po roku 2015. 

Konsekwencją długookresową, zakładając, Ŝe spadek stóp procentowych będzie 

miał taki charakter moŜe być wzrost popytu na mieszkania, wzrost rozmiarów 

budownictwa i zasobu mieszkaniowego a w konsekwencji poprawa sytuacji 

mieszkaniowej ludności. Długookresowo oznaczałoby to wzrost wydatków na 

zasób mieszkaniowy, związanych z kosztem jego bieŜącego utrzymania oraz 

amortyzacją. Czynniki te przyczyniłyby się do przyspieszenia wzrostu 

gospodarczego. Warunkiem zadziałania mechanizmów dostosowań 

długookresowych jest jednak uelastycznienie podaŜy, w tym głównie terenów 

budowlanych oraz wzrost konkurencyjności w sektorze. W pozostałym 

przypadku wzrost cen mieszkań pociągnie za sobą wzrost kosztów, w tym renty 

gruntowej. W duŜym stopniu usztywni to rynek mieszkań i spowoduje dalsze 

komplikacje dla rynku pracy. Doprowadzi to do sytuacji równowagi przy 

wysokich cenach i niewielkich rozmiarach budownictwa, znanej ze źle 

działających rynków.  

Do podobnych wniosków skłaniają teŜ doświadczenia Unii Europejskiej, gdzie 

spadek stóp procentowych doprowadził do olbrzymiej ekspansji kredytowej i 

wzrostu cen mieszkań, przy relatywnie niewielkich efektach materialnych.  

Omawiana sytuacja postawi nowe wyzwania przed polityką fiskalną, 

mieszkaniową oraz ostroŜnościową które, zwłaszcza polityka mieszkaniowa, 

będą musiały przedefiniować swoje tradycyjne socjalne i popytowe podejście, w 

kierunku działań mających na celu ograniczanie napływu kapitału na ten rynek i 

uruchamiania mechanizmów propodaŜowych. RównieŜ polityka fiskalna i 

nadzorcza nad systemem bankowym muszą być nakierowane na ograniczanie 

spekulacji i ryzyka rynkowego. 
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zdolność kredytowa gosp. dom. zdolność kredytowa gosp. dom. zdolność kredytowa gosp. dom. zdolność kredytowa gosp. dom. (p. oś)(p. oś)(p. oś)(p. oś)    
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Wykres 57Wykres 57Wykres 57Wykres 57.... Relacja  Relacja  Relacja  Relacja przyrostu salda i zdolności kredytowej w latach przyrostu salda i zdolności kredytowej w latach przyrostu salda i zdolności kredytowej w latach przyrostu salda i zdolności kredytowej w latach 
1997199719971997----2007200720072007    
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Wykres 58Wykres 58Wykres 58Wykres 58.... Logarytmy zmienny Logarytmy zmienny Logarytmy zmienny Logarytmy zmiennych przyrost salda i zdolność ch przyrost salda i zdolność ch przyrost salda i zdolność ch przyrost salda i zdolność 
kredytowakredytowakredytowakredytowa    
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Wykres 59Wykres 59Wykres 59Wykres 59.... Funkcja ACF i PACF poziomów zmiennej  Funkcja ACF i PACF poziomów zmiennej  Funkcja ACF i PACF poziomów zmiennej  Funkcja ACF i PACF poziomów zmiennej 
log(d(saldo_sa))log(d(saldo_sa))log(d(saldo_sa))log(d(saldo_sa))    
 

Date: 07/17/08   Time: 11:56 
Sample: 1997:1 2007:4 
Included observations: 43 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |*******|       . |*******| 1 0.866 0.866 34.588 0.000 
      . |****** |       . | .     | 2 0.762 0.044 61.971 0.000 
      . |*****  |       . |*.     | 3 0.698 0.114 85.507 0.000 
      . |****   |       **| .     | 4 0.578 -0.230 102.09 0.000 
      . |****   |       . |*.     | 5 0.510 0.132 115.35 0.000 
      . |***    |       .*| .     | 6 0.432 -0.126 125.12 0.000 
      . |***    |       . | .     | 7 0.340 -0.017 131.35 0.000 
      . |**     |       . | .     | 8 0.286 -0.002 135.86 0.000 
      . |**     |       .*| .     | 9 0.209 -0.078 138.36 0.000 
      . |*.     |       . |*.     | 10 0.170 0.117 140.05 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 11 0.152 0.003 141.46 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 12 0.102 -0.053 142.10 0.000 

  

Wykres 60Wykres 60Wykres 60Wykres 60.... Funkcja ACF i PACF pierwszych róŜnic zmiennej  Funkcja ACF i PACF pierwszych róŜnic zmiennej  Funkcja ACF i PACF pierwszych róŜnic zmiennej  Funkcja ACF i PACF pierwszych róŜnic zmiennej 
log(d(saldo_sa))log(d(saldo_sa))log(d(saldo_sa))log(d(saldo_sa))    
    
Date: 07/17/08   Time: 11:57 
Sample: 1997:1 2007:4 
Included observations: 42 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     ***| .     |      ***| .     | 1 -0.330 -0.330 4.9163 0.027 
      .*| .     |       **| .     | 2 -0.152 -0.293 5.9831 0.050 
      . |**     |       . |**     | 3 0.327 0.204 11.062 0.011 
     ***| .     |      ***| .     | 4 -0.438 -0.361 20.382 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 5 0.124 -0.031 21.153 0.001 
      . |*.     |       .*| .     | 6 0.072 -0.145 21.423 0.002 
      **| .     |       .*| .     | 7 -0.231 -0.091 24.230 0.001 
      . |**     |       . | .     | 8 0.295 0.064 28.947 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 9 -0.092 -0.027 29.423 0.001 
      .*| .     |       .*| .     | 10 -0.187 -0.165 31.438 0.000 
      . |**     |       . | .     | 11 0.261 0.014 35.512 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 12 -0.227 -0.132 38.676 0.000 
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Wykres 61Wykres 61Wykres 61Wykres 61.... Funkcja ACF i PACF poziomów zmiennej log(dost_sa) Funkcja ACF i PACF poziomów zmiennej log(dost_sa) Funkcja ACF i PACF poziomów zmiennej log(dost_sa) Funkcja ACF i PACF poziomów zmiennej log(dost_sa)    
    
Date: 07/17/08   Time: 12:01 
Sample: 1997:1 2007:4 
Included observations: 44 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |*******|       . |*******| 1 0.950 0.950 42.523 0.000 
      . |*******|       .*| .     | 2 0.896 -0.073 81.238 0.000 
      . |****** |       .*| .     | 3 0.832 -0.131 115.42 0.000 
      . |****** |       .*| .     | 4 0.762 -0.088 144.82 0.000 
      . |*****  |       . | .     | 5 0.697 0.022 170.02 0.000 
      . |*****  |       .*| .     | 6 0.628 -0.070 191.02 0.000 
      . |****   |       . | .     | 7 0.559 -0.043 208.14 0.000 
      . |****   |       . | .     | 8 0.496 0.010 221.97 0.000 
      . |***    |       .*| .     | 9 0.429 -0.074 232.62 0.000 
      . |***    |       . | .     | 10 0.364 -0.039 240.53 0.000 
      . |**     |       . | .     | 11 0.305 0.014 246.24 0.000 
      . |**     |       . | .     | 12 0.247 -0.038 250.09 0.000 

  

WykreWykreWykreWykres 62s 62s 62s 62.... Funkcja ACF i PACF pierwszych róŜnic zmiennej  Funkcja ACF i PACF pierwszych róŜnic zmiennej  Funkcja ACF i PACF pierwszych róŜnic zmiennej  Funkcja ACF i PACF pierwszych róŜnic zmiennej 
log(dost_sa)log(dost_sa)log(dost_sa)log(dost_sa)    

 
Date: 07/17/08   Time: 12:01 
Sample: 1997:1 2007:4 
Included observations: 43 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |*.     |       . |*.     | 1 0.124 0.124 0.7043 0.401 
      . |*.     |       . |*.     | 2 0.107 0.093 1.2447 0.537 
      . |**     |       . |**     | 3 0.253 0.235 4.3370 0.227 
     ***| .     |     ****| .     | 4 -0.375 -0.471 11.330 0.023 
      . |*.     |       . |**     | 5 0.106 0.258 11.901 0.036 
      . | .     |       . | .     | 6 0.042 -0.032 11.993 0.062 
      **| .     |       . | .     | 7 -0.217 -0.040 14.523 0.043 
      . |*.     |       .*| .     | 8 0.125 -0.124 15.387 0.052 
      **| .     |       .*| .     | 9 -0.223 -0.120 18.222 0.033 
      .*| .     |       . | .     | 10 -0.167 -0.022 19.864 0.031 
      . |*.     |       . |*.     | 11 0.153 0.134 21.283 0.031 
      .*| .     |       . | .     | 12 -0.129 -0.037 22.328 0.034 

  

Wykres 63Wykres 63Wykres 63Wykres 63.... Testowanie stacjonarności zmiennych, test ADF,  Testowanie stacjonarności zmiennych, test ADF,  Testowanie stacjonarności zmiennych, test ADF,  Testowanie stacjonarności zmiennych, test ADF, 
Philipsa Perrona i KPSSPhilipsa Perrona i KPSSPhilipsa Perrona i KPSSPhilipsa Perrona i KPSS    
    
    

 model ze stałą model ze stałą i trendem 
model bez stałej i 
trendu 

zmienna ADF P-P KPSS ADF P-P KPSS ADF P-P 
KP
SS 

log(dost_sa) 0,0029 -0,0093  0.82*  -2.12  -2.28   0.13***  2.57   3.82 -- 
d(log(dost_sa))  -3,48**  -5.57*   0.15  -3.43***  -5.52*  0.12***  -1.29  -4.45* -- 
log(d(saldo_sa))  -1.39  -1.19  0.79*  -3.91 **  -3.94**  0.09   1.89  2.29 -- 

d(log(d(saldo_sa)))   -4.38*   -8.93*  0.07  -4.31*  -8.82*  0.07  -8.18*  -8.19* --  

*, **, *** oznaczają z jakim prawdopodobieństwem, odpowiednio  1%, 5% i 10% , 

popełniamy błąd pierwszego rodzaju odrzucając Ho na rzecz H1; wartości krytyczne testów 

przyjęto za McKinnon (1996); opóźnienia na podstawie kryterium informacyjnego Schwarz’a 
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Tabela 11Tabela 11Tabela 11Tabela 11.... Wyniki estymacji wektora  Wyniki estymacji wektora  Wyniki estymacji wektora  Wyniki estymacji wektora ko integrującegoko integrującegoko integrującegoko integrującego    
    
    
Dependent Variable: LOG(D(SALDO_SA)) 
Method: Least Squares 
Date: 06/06/08   Time: 16:12 
Sample(adjusted): 1997:2 2007:4 
Included observations: 43 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -10.78654 1.137302 -9.484326 0.0000 
LOG(DOST_SA) 1.509872 0.093735 16.10795 0.0000 

R-squared 0.841131     Mean dependent var 7.291141 
Adjusted R-squared 0.837256     S.D. dependent var 1.158631 
S.E. of regression 0.467409     Akaike info criterion 1.362172 
Sum squared resid 8.957331     Schwarz criterion 1.444089 
Log likelihood -27.28671     F-statistic 217.0742 
Durbin-Watson stat 0.766759     Prob(F-statistic) 0.000000 

  

    
Tabela 12Tabela 12Tabela 12Tabela 12.... Testowanie stacjonarności reszt m Testowanie stacjonarności reszt m Testowanie stacjonarności reszt m Testowanie stacjonarności reszt modeluodeluodeluodelu    
    
 model ze stałą 
zmienna ADF P-P KPSS 

Reszty modelu 
-

3.47** 
-3.45 

** 
  

0.11 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA MIESZKAŃ W UNII EUROPEJSKIEJ 
I JEJ POTENCJALNY WPŁYW NA APRECJACJĘ CEN. 
 

Zasób mieszkaniowy w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii wynosił w roku 

2000 około 170 milionów mieszkań. Najwięcej mieszkań posiadają Niemcy (37 

mln, 22% całości), Francja (29 mln. 17%) oraz Włochy (26 mln, 16%), Wielka 

Brytania (24 mln, 14%) i Hiszpania (29 mln, 11%). Wszystkie pozostałe kraje 

posiadają poniŜej 10 mln mieszkań.  

Wykres 1Wykres 1Wykres 1Wykres 1.... Zasób mieszkaniowy w wybranych krajach Unii  Zasób mieszkaniowy w wybranych krajach Unii  Zasób mieszkaniowy w wybranych krajach Unii  Zasób mieszkaniowy w wybranych krajach Unii 
Europejskiej w 2000 roku Europejskiej w 2000 roku Europejskiej w 2000 roku Europejskiej w 2000 roku     
    

 

Źródło: European Mortagage Federation  

Dania – dane dotyczące 1992 roku, Finlandia – dane dotyczące 1998 roku.    

 

Globalnie w strukturze mieszkań dominują mieszkania prywatne, zamieszkałe 

przez właścicieli (61%), socjalne na wynajem (19%) oraz prywatne na wynajem 

(17%). Na pozostałe formy przypada 3%. W poszczególnych krajach struktura 

własności jest bardzo zróŜnicowana.  

Dziewięć krajów spośród szesnastu ma udział mieszkań prywatnych wyŜszy niŜ 

65%. MoŜna je podzielić na 3 grupy z punktu widzenia lokalizacji geograficznej 

oraz wagi sektora socjalnego i na wynajem: 

 

−    Kraje południowe ( Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia), w których 

sektor socjalny praktycznie nie występuje, dominują natomiast 
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mieszkania prywatne. Wielkość sektora na wynajem jest zbliŜona do 

średniej europejskiej, jakkolwiek występują róŜnice w stopniu regulacji 

prawa najemców. W krajach tych ekspansja cen dotyczy głównie 

Hiszpanii, w mniejszym zakresie Grecji i Włoch. W Portugalii po 

początkowym boomie nastąpiło wyhamowanie cen. 

−    Belgia i Luksemburg, zbliŜone do poprzedniej grupy, ale z duŜym 

prywatnym zasobem na wynajem. W krajach tych nastąpiło zjawisko 

ekspansji cen na poziomie zbliŜonym do średniej europejskiej. 

−    W Wielkiej Brytanii i Irlandii sektor socjalny odgrywa tradycyjnie 

bardzo duŜą rolę, podczas gdy sektor prywatny na wynajem jest 

najmniejszy w Europie. W obydwu krajach nastąpił znaczący wzrost cen. 

 

Austria, Francja, Dania, Finlandia i Szwecja mają około 60% udział własności 

prywatnej, przy czym wielkość ta zawiera mieszkania spółdzielcze, których 

status jest tylko zbliŜony do własności. W rzeczywistości udział mieszkań 

własnościowych jest zatem mniejszy. W krajach tych, za wyjątkiem Austrii, 

wystąpiła aprecjacja cen nieruchomości mieszkaniowych. 

W Holandii oraz Niemczech występuje z kolei najniŜszy udział mieszkań 

prywatnych zamieszkałych przez właścicieli. Holandia doświadczyła wzrostu 

cen, podczas gdy Niemcy nie ( za wyjątkiem landów wschodnich w latach 90.). 
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Wykres 2Wykres 2Wykres 2Wykres 2.... Struktura własności mie Struktura własności mie Struktura własności mie Struktura własności mieszkań w krajach Unii szkań w krajach Unii szkań w krajach Unii szkań w krajach Unii 
Europejskiej pod koniec lat dziewięćdziesiątychEuropejskiej pod koniec lat dziewięćdziesiątychEuropejskiej pod koniec lat dziewięćdziesiątychEuropejskiej pod koniec lat dziewięćdziesiątych    
    

  
Źródło: European Mortagage Federation 

    

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat spadł udział sektora na wynajem. Było to 

wynikiem wzrostu ludności w wieku przejściowym, polityką państw i ich 

preferencjami. W dyskusjach często występuje pogląd, Ŝe spadek ten był zbyt 

gwałtowny i przedwczesny, a w przyszłości, w związku z nowymi wyzwaniami, 

(niepewność, dłuŜsza edukacja, późniejsze zakładanie rodzin, bezrobocie) sektor 

ten moŜe odegrać znaczącą rolę. 

Wchodząc bardziej szczegółowo w problematykę własności mieszkań od strony 

ekonomicznej, tj. traktując ją jako wiązkę prawa, która oddziałuje z rynkiem (jest 

przedmiotem kosztów, dochodów, finansowania oraz obrotu), naleŜy dostrzec, Ŝe 

problem ten jest bardziej skomplikowany.  

Przede wszystkim pojęcie mieszkania na wynajem jest bardzo zróŜnicowane 

w poszczególnych krajach UE. Jest to wynikiem jego funkcji, które były i są 

zróŜnicowane w poszczególnych krajach, tak jak zróŜnicowana była i jest 

polityka mieszkaniowa realizująca dostępność mieszkań oraz jej powiązania z 

polityką gospodarczą..  

Generalnie uwaŜa się, Ŝe spełnia ono istotną rolę w zwiększaniu mobilności 

społeczeństwa oraz w zapewnieniu dostępności mieszkań dla części grup 

społecznych oraz dochodowych. Jego struktura instytucjonalna jest równieŜ 
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zróŜnicowana (następuje nakładanie się efektów historycznych polityk 

mieszkaniowych), jednak najczęściej zawiera następujące segmenty: 

 

−    Mieszkania socjalne. Jest to pojęcie bardzo pojemne (formy, standard, 

finansowanie, etc), jednakŜe zwykle rozumie się przez nie mieszkania 

budowane przez lokalne samorządy i przeznaczone na wynajem dla 

najuboŜszych. W mieszkaniach tych z reguły stosuje się reglamentację 

czynszów. 

−    Mieszkania instytucji działających bez zysku. RównieŜ tutaj istnieje 

znaczne zróŜnicowanie rozwiązań. Są one z reguły przeznaczone dla 

gospodarstw domowych o wyŜszych dochodach. W niektórych krajach 

istnieją specjalne programy prywatyzacji tych mieszkań dla istniejących 

mieszkańców. Zasób ten, w większości przypadków, budowany jest przy 

pomocy państwa, a czynsze podlegają zazwyczaj limitowaniu do 

kosztów utrzymania zasobu. W zasobie tym prawa lokatora są silnie 

chronione. 

−    Prywatne mieszkania na wynajem. Segment ten moŜna dalej dzielić, jako 

budowany czysto komercyjnie oraz z pomocą państwa, jak teŜ tzw. stary, 

tj. najczęściej przedwojenny, oraz nowy, co ma równieŜ, w niektórych 

krajach, związek z zakresem interwencji. 

 

Omawiane segmenty mają odmienną strukturę własności i działają w oparciu o 

odmienne regulacje tak, więc ich oddziaływanie z rynkiem jest bardzo 

róŜnorodne. 

RóŜnego rodzaju reglamentacje czynszów oraz daleko posunięta ochrona 

lokatora dotyczą przede wszystkim zasobów komunalnych oraz naleŜących do 

organizacji semi-publicznych, budujących mieszkania przy finansowej pomocy 

państwa, np. spółdzielnie, organizacje nienastawione na zysk, HLM we Francji 

(mieszkania o umiarkowanym czynszu) i inne. W konsekwencji rola tego zasobu 

jest raczej socjalna, a jego wpływ na mobilność społeczeństwa nie jest duŜy.  

Istnieją róŜne formy ustalania czynszów w tym zasobie, od systemów 

punktowych (semi-rynkowy, punkty za poszczególne cechy mieszkania), poprzez 

róŜnie rozumiane formuły kosztowe, do decyzji właściwych, lokalnych organów 



IVIVIVIV    EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI EURO A RYZYKO BĄBLI NA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚNA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCHCI MIESZKANIOWYCH    

 227227227227    

władzy. Pod koniec lat 80., w wielu omawianych krajach nasiliła się krytyka 

nierynkowych zasad funkcjonowania tego zasobu, w wyniku, której następowało 

stopniowe przejście na formuły bardziej rynkowe, tj. takie gdzie ceny są pewnym 

przybliŜeniem cen rynkowych. Odbywało się to w połączeniu z systemami 

dodatków mieszkaniowych. 

Specyficzna forma regulacji czynszów w zasobie prywatnym, naleŜącym jednak 

do omawianej grupy mieszkań socjalnych, występuje w Niemczech. Istniejące 

tam tzw. prywatne budownictwo socjalne, tj. mieszkania na wynajem budowane 

przez osoby prywatne przy współudziale państwa, (dotacje grantowe, 

subsydiowane kredyty, etc.) jest bardzo wysokiej jakości, oraz jest zobowiązane 

do kształtowania czynszów poniŜej wartości rynkowej. Jest to jednak od 

początku forma dobrowolnego kontraktu zawartego na warunkach rynkowych 

pomiędzy państwem i osobą prywatną dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia, 

którego beneficjentami są: prywatny właściciel i najemca. 

W zasobie prywatnych mieszkań na wynajem, od kilkunastu juŜ lat, znacząco 

liberalizuje się warunki umów, jakkolwiek w części krajów, zwłaszcza 

skandynawskich, zasięg oddziaływania państwa jest wciąŜ znaczny. 

Dominującym właścicielem prywatnego zasobu na wynajem w Europie jest 

nadal prywatny właściciel. W następnej kolejności są to inwestorzy 

instytucjonalni, tj. fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe oraz inne 

prywatne przedsiębiorstwa. Istotną rolę odgrywają teŜ przedsiębiorstwa 

nienastawione na zysk. Gwałtownie spada znaczenie zasobu zakładów pracy. 

Struktura ta jest jednak zróŜnicowana w poszczególnych krajach: 

 

−    W Danii dominującym inwestorem są fundusze emerytalne i firmy 

ubezpieczeniowe; 

−    W Holandii udziały rozkładają się mniej więcej po równo pomiędzy: 

inwestorów prywatnych, instytucjonalnych oraz organizacje działające 

na zasadach non-profit; 

−    W Niemczech, Francji i Hiszpanii dominują prywatni inwestorzy 

(udziały 70-90%). Odgrywają teŜ oni największą rolę w Grecji, Wielkiej 

Brytanii, Luksemburgu, Portugalii oraz Belgii.  
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RównieŜ zasób mieszkań prywatnych nie jest w krajach europejskich 

jednorodny. Obok budownictwa jednorodzinnego i formy kondominium (teŜ 

zróŜnicowane w poszczególnych krajach) istnieje cały szereg form mieszanych i 

pośrednich pomiędzy mieszkaniem własnościowym, spłacanym w oparciu o 

kredyt hipoteczny, a wynajmem mieszkania. Dotyczy to, przykładowo, 

zróŜnicowanych form spółdzielczości mieszkaniowej w krajach skandynawskich, 

finansowanej przez banki hipoteczne, czy mieszkań typu HLM we Francji (opcje 

wykupu i związane z tym róŜne ograniczenia). 

Oddziaływanie pomiędzy rynkiem kredytów hipotecznych a rynkiem 

mieszkaniowym, skutkujące wzrostem cen mieszkań, wydaje się, więc mieć 

bardziej złoŜoną naturę. Kredyty hipoteczne są, bowiem, instrumentem, który 

finansuje nieruchomości prywatne, zarówno przeznaczone na wynajem jak teŜ do 

własnego uŜytku. Finansują one, zarówno pojedynczego konsumenta, jak teŜ 

inwestora, właściciela mieszkań na wynajem, zarówno osobę fizyczną, jak teŜ 

podmiot gospodarczy. Dodatkowo w szeregu krajów, jak na przykład w 

Niemczech, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii kredyty hipoteczne udzielane 

przez banki komercyjne finansują nieruchomości na wynajem, w tym takŜe o 

przeznaczeniu socjalnym a skala tych programów moŜe być bardzo duŜa. 

Oddzielnym problemem jest regionalny charakter rynków mieszkaniowych 

(przykładowo eksplozja cen w ParyŜu, oraz niewielka aprecjacja w części innych 

miast.) 

Reasumując, wydaje się, Ŝe istnieje związek pomiędzy strukturą własności a 

podatnością na bańki spekulacyjne na rynku mieszkaniowym, jednak wymaga to 

niezwykle szczegółowych badań zjawisk krótkookresowych, które mają zapewne 

ograniczoną przenoszalność. Struktura własności i związane z nią regulacje są 

zapewne tylko jednym z czynników oddziałujących na ten rynek (w ramach 

polityki mieszkaniowej), podczas gdy czynnikami silniejszymi są: polityka 

monetarna i/lub innowacje produktowe, polityka nadzorcza oraz subsydiowanie 

mieszkań prywatnych w ramach polityki mieszkaniowej. W konsekwencji nawet 

niewielki zasób prywatny moŜe, w pewnych okolicznościach, być poddany 

silnym procesom spekulacyjnym, a w innych moŜe stanowić stabilny rynek. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  
CENY MIESZKAŃ TYPU APARTAMENT W AUSTRII 
 

Przypadek Austrii, która podobnie jak pozostałe kraje „starej” Unii przystąpiła 

do strefy euro w 1999 roku, (w 1999 r. w formie bezgotówkowej; od 2002 r. – w 

formie gotówkowej), pozornie nie potwierdza, na ogół wspólnej, zaleŜności 

pomiędzy wprowadzeniem euro a aprecjają cen mieszkań (kanał kredytowy). 

Austria zanotowała znaczącą, bo sięgającą w Wiedniu 150% dynamikę cen 

mieszkań w latach 1987-1994, co zakończyło się ich spadkami w kolejnych 

latach, znaczącym spadkiem rozmiarów budownictwa i nadwyŜką podaŜy 

niesprzedanych mieszkań. W pozostałych miastach dynamika cen była 

zróŜnicowana, a w niektórych, skala apercjacji była nawet wyŜsza niŜ w 

Wiedniu. W roku 2007 ceny mieszkań w Wiedniu były wciąŜ o 14% niŜsze niŜ w 

szczytowej fazie cyklu. Dynamikę cen mieszkań, segmentu apartamentowego dla 

Wiednia w omawianych latach prezentuje wykres 1, natomiast dla Austrii wykres 

2. 

Wykres 1Wykres 1Wykres 1Wykres 1.... Dynamika cen mieszkań seg Dynamika cen mieszkań seg Dynamika cen mieszkań seg Dynamika cen mieszkań segmentu apartamentowego w mentu apartamentowego w mentu apartamentowego w mentu apartamentowego w 
WiedniuWiedniuWiedniuWiedniu    
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Wykres 2Wykres 2Wykres 2Wykres 2.... Dynamika cen mieszkań seg Dynamika cen mieszkań seg Dynamika cen mieszkań seg Dynamika cen mieszkań segmentu apartamentowego w mentu apartamentowego w mentu apartamentowego w mentu apartamentowego w 
AustriiAustriiAustriiAustrii    
    

 

 

Bardziej pogłębiona analiza rynku austryjackiego, a zwłaszcza analiza 

długookresowych stóp procentowych (podstawy udzielania kredytów 

mieszkaniowych), pokazują, Ŝe oddziaływanie kanału kredytowego wystąpiło 

podobnie, jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, oraz Ŝe okres apercjacji 

cen mieszkań pokrywa się z okresem spadków stóp procentowych (Wykres 3). 

Spadek stóp procentowych, boom na rynku i załamanie wystąpiły jednak 

wcześniej niŜ w pozostałych krajach, stąd pozorny brak powiązań. 

    
Wykres 3Wykres 3Wykres 3Wykres 3.... Długookresowe stopy procentowe w Austrii Długookresowe stopy procentowe w Austrii Długookresowe stopy procentowe w Austrii Długookresowe stopy procentowe w Austrii    
    
    

 

Znacząca skala załamania rynku oraz obawy banków spowodowały, Ŝe dopiero 

w ostatnim okresie mamy do czynienia z pewnym oŜywieniem na tym rynku. 
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Załamanie rynku nieruchomości w Austrii było powiązane z ogólną koniunkturą, 

aczkolwiek powiązanie pomiędzy cenami mieszkań a poziomem bezrobocia nie 

jest bardzo silne (Wykres 4). 

    
Wykres 4Wykres 4Wykres 4Wykres 4.... Stopa bezrobocia w Austrii Stopa bezrobocia w Austrii Stopa bezrobocia w Austrii Stopa bezrobocia w Austrii    
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
CENY MIESZKAŃ TYPU APARTAMENT W WYBRANYCH KRAJACH 
STREFY EURO 

 

Analiza cen mieszkań prowadzona z punktu widzenia akcesji do strefy euro 

wykazuje znaczące róŜnice pomiędzy poszczególnymi krajami, co wynika z 

narodowych róŜnic pomiędzy tymi rynkami i zróŜnicowanymi mechanizmami 

transmisji monetarnej. Trzeba teŜ pamiętać, Ŝe segment apartamentów, który 

poddano analizie, ze względu na dostępność danych, nie jest jednolicie 

definiowany w tych krajach – mieszkania tego segmentu charakteryzują się 

znacząco wyŜszym ryzykiem, a w konsekwencji wyŜszą podatnością na wahania 

cykliczne niŜ pozostałe segmenty. 

Analiza pokazuje, Ŝe w grupie krajów wprowadzających euro wystąpiły trzy 

rodzaje reakcji: 

 

1)    Bardziej w okresie przedakcesyjnym, co na ogół wiąŜe się z 

ujednoliceniem i spadkiem stóp procentowych, ale w przypadku Niemiec 

związane było z polityką państwa (subsydia dla landów wschodnich, 

boom kredytowy, następnie załamanie). Do grupy tej moŜna teŜ zaliczyć 

Austrię. 

2)    Bardziej po akcesji, gdzie poza czynnikiem stóp procentowych wpływ 

miały teŜ pozostałe czynniki związane z wprowadzaniem euro i 

pozytywnymi tendencjami w  gospodarce. Do grupy tej moŜna równieŜ 

zaliczyć Hiszpanię, Luksemburg, Francję, Belgię i Irlandię. 

3)    W okresie przedakcesyjnym, który został następnie przedłuŜony na okres 

późniejszy (Grecja, Finlandia). 

 

Wzrosty cen wystąpiły teŜ w Wielkiej Brytanii, która nie przystąpiła do strefy 

euro, przy czym w kraju tym kanał kredytowy zadziałał specyficznie (innowacje 

produktowe). 

Ściślejsze określenie czynników sprawczych omawianych tendencji cenowych, a 

zwłaszcza ich skali oraz okresu wymagałoby szczegółowej analizy tych rynków. 
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Omawiane tendencje cen prezentują poniŜsze wykresy; czarną, pionową kreską 

wskazano rok przystąpienia do strefy euro. 

Wykres 1Wykres 1Wykres 1Wykres 1.... Austria  Austria  Austria  Austria –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991----
2008200820082008    
    

 

Źródło: Global Property Guide 

    
Wykres 2Wykres 2Wykres 2Wykres 2.... Belgia  Belgia  Belgia  Belgia –––– roczna dynamika cen mies roczna dynamika cen mies roczna dynamika cen mies roczna dynamika cen mieszkań w latach 1992zkań w latach 1992zkań w latach 1992zkań w latach 1992----
2007200720072007    
 

 

Źródło: Global Property Guide 
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Wykres 3Wykres 3Wykres 3Wykres 3.... Finlandia  Finlandia  Finlandia  Finlandia –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach 
1991199119911991----2008200820082008    
    

 

Źródło: Global Property Guide 

Wykres 4Wykres 4Wykres 4Wykres 4.... Francja  Francja  Francja  Francja –––– roczna dynamika cen mieszkań  roczna dynamika cen mieszkań  roczna dynamika cen mieszkań  roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991w latach 1991w latach 1991w latach 1991----
2008200820082008    
    

 

Źródło: Global Property Guide 

Wykres 5Wykres 5Wykres 5Wykres 5.... Niemcy  Niemcy  Niemcy  Niemcy –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1991----
2007200720072007    
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Wykres 6Wykres 6Wykres 6Wykres 6.... Grecja  Grecja  Grecja  Grecja –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach 1994 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1994 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1994 roczna dynamika cen mieszkań w latach 1994----
2008200820082008    
    

 

Źródło: Global Property Guide 

Wykres 7Wykres 7Wykres 7Wykres 7.... Hiszpania  Hiszpania  Hiszpania  Hiszpania –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach 
1991199119911991----2008200820082008    
    

 

Źródło: Global Property Guide 

Wykres 8Wykres 8Wykres 8Wykres 8....Holandia Holandia Holandia Holandia –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach 
1996199619961996----2008200820082008    
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WWWWykres 9ykres 9ykres 9ykres 9.... Irlandia  Irlandia  Irlandia  Irlandia –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach 
1997199719971997----2008200820082008    
    

 

Źródło: Global Property Guide 

WWWWykres 10ykres 10ykres 10ykres 10.... Luksemburg  Luksemburg  Luksemburg  Luksemburg –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach 
2004200420042004----2008200820082008    

 

Źródło: Global Property Guide 

WykWykWykWykrerereres 11s 11s 11s 11.... Portugalia  Portugalia  Portugalia  Portugalia –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach 
2002200220022002----2008200820082008    
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Wykres 12Wykres 12Wykres 12Wykres 12.... Włochy  Włochy  Włochy  Włochy –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach 
1991199119911991----2007200720072007    
    

 

Źródło: Global Property Guide 

Wykres Wykres Wykres Wykres 11113333.... Wielka Brytania  Wielka Brytania  Wielka Brytania  Wielka Brytania –––– roczna dyn roczna dyn roczna dyn roczna dynamika cen mieszkań w amika cen mieszkań w amika cen mieszkań w amika cen mieszkań w 
latach 1991latach 1991latach 1991latach 1991----2008200820082008    
    

 

Źródło: Global Property Guide 

Wykres 14Wykres 14Wykres 14Wykres 14.... Polska  Polska  Polska  Polska –––– roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach  roczna dynamika cen mieszkań w latach 
2001200120012001----2007200720072007    
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STRESZCZENIE 

 

Celem opracowania jest analiza moŜliwości i efektywności stosowania polityki 

fiskalnej w łagodzeniu szoków asymetrycznych po wstąpieniu Polski do strefy 

euro. Problem ten jest istotny w kontekście planowanego wstąpienia do UGiW. 

PoniewaŜ w strefie euro polityka pienięŜna odpowiada jedynie na szoki 

występujące w skali całej Unii, na poziomie poszczególnych krajów prowadzenie 

polityki antycyklicznej spoczywać będzie całkowicie na polityce fiskalnej.  

Analiza prowadzona jest oddzielnie w odniesieniu do działania automatycznych 

stabilizatorów koniunktury oraz antycyklicznej polityki dyskrecjonalnej. Analiza 

empiryczna pokazuje, Ŝe automatyczne stabilizatory koniunktury są w Polsce 

umiarkowanie skuteczne w porównaniu do innych krajów. Ich działanie 

zmniejsza skalę wahań koniunktury o 14% w stosunku do przypadku braku 

reakcji finansów publicznych na krótkookresowe zmiany poziomu aktywności 

gospodarczej. 

Dyskrecjonalna polityka fiskalna była w Polsce umiarkowanie antycykliczna, co 

przyczyniało się do wzmocnienia działania automatycznych stabilizatorów 

koniunktury. W badanym okresie zaobserwowano przy tym znaczącą, pozytywną 

zmianę kształtu prowadzonej polityki, ze zdecydowanie procyklicznej (a więc 

wzmacniającej wahania koniunktury) na antycykliczną. Zmiana ta nastąpiła w 

drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i moŜe być łączona z poprawą jakości 

instytucji fiskalnych związaną z wprowadzeniem Konstytucji z 1997 roku. 

                                                                                                                                    

1 Uniwersytet Łódzki 



VVVV    SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ ANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITYKI YKI YKI YKI FISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCIE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA 

POLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EUROOOO    

 239239239239    

 
WSTĘP 

 

Celem opracowania jest analiza moŜliwości i efektywności stosowania polityki 

fiskalnej w łagodzeniu szoków asymetrycznych po wstąpieniu Polski do strefy 

euro. Problem ten jest niezwykle istotny w kontekście obecnej sytuacji Polski i 

planowanego wstąpienia do UGiW. PoniewaŜ w strefie euro polityka pienięŜna 

odpowiada jedynie na szoki występujące w skali całej Unii, na poziomie 

poszczególnych krajów prowadzenie polityki antycyklicznej spoczywać będzie 

całkowicie na polityce fiskalnej. Według zapisów zwartych w Pakcie Stabilności 

i Wzrostu państwa naleŜące do strefy euro muszą utrzymywać zbilansowane 

saldo strukturalne, dlatego w zasadzie stabilizacja fiskalna powinna ograniczać 

się do pasywnej polityki fiskalnej. Jednak wcześniejsze badania prowadzone 

przez Autorów wskazują (por. Mackiewicz 2007a, 2007b), Ŝe do łagodzenia 

wahań koniunktury powszechnie wykorzystywane są zarówno automatyczne 

stabilizatory koniunktury, jak i działania dyskrecjonalne o charakterze 

antycyklicznym. Dlatego analiza prezentowana w niniejszym opracowaniu 

obejmuje stabilizacyjne procesy fiskalne zarówno o charakterze automatycznym, 

jak i dyskrecjonalnym. 

Opracowanie ma charakter empiryczny i jest podzielone na trzy główne części, z 

których pierwsze dwie oparte są wyłącznie na danych polskich, natomiast trzecia 

analizuje politykę stabilizacyjną w szerszym kontekście międzynarodowym. 

Pierwsza część analizy dotyczy działania automatycznych stabilizatorów 

koniunktury. Automatyczne stabilizatory po wstąpieniu Polski do strefy euro 

nabiorą szczególnego znaczenia, poniewaŜ, jak wskazano powyŜej, zgodnie z 

Paktem Stabilności i Wzrostu państwa naleŜące do strefy euro powinny w 

ramach cyklu koniunkturalnego prowadzić jedynie pasywną politykę fiskalną. 

Oszacowania siły wpływu automatycznych stabilizatorów wykonane zostały 

osobno dla poszczególnych kategorii budŜetowych, w oparciu o oszacowania 

krótkookresowych elastyczności poszczególnych dochodów i wydatków 

względem PKB. Zestawienie otrzymanych szacunków umoŜliwia określenie siły 

oddziaływania pasywnej polityki fiskalnej na wygładzenie wahań koniunktury w 

Polsce. 
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Druga część analizy empirycznej dotyczy stosowania w Polsce polityki 

dyskrecjonalnej do łagodzenia wahań koniunktury. Głównym narzędziem 

badania jest funkcja reakcji władz fiskalnych na zmiany stanu koniunktury oraz 

na wielkość długu publicznego (co jest istotne z punktu widzenia stabilności 

finansów publicznych, niezbędnej dla zachowania moŜliwości prowadzenia 

polityki antycyklicznej w dłuŜszej perspektywie). W badaniu empirycznie 

szacowany jest zarówno kształt funkcji, jak i zmiany, jakim podlegała ona w 

latach 1991-2007. Szczególny nacisk połoŜony jest na ocenę wpływu zmian 

ekonomiczno-instytucjonalnych: wprowadzenia konstytucyjnej reguły fiskalnej 

(1997), tzw. 4 reform (1999) oraz wstąpienia do Unii Europejskiej (2004) na 

zdolność antycyklicznego akomodowania zmian stanu koniunktury przez 

politykę fiskalną. 

Celem umieszczenia wyników badań w kontekście międzynarodowym, w 

trzeciej części wyniki dla Polski porównywane są z funkcjami reakcji 

obliczonymi z badania panelowego dla krajów Unii Europejskiej. Przedmiotem 

analizy panelowej jest zarówno analiza siły działania automatycznych 

stabilizatorów, jak i antycyklicznych działań o charakterze dyskrecjonalnym. 

Analiza taka, stosowana juŜ wcześniej przez Autorów (por. j. w.), pozwala na 

obliczenie typowych parametrów funkcji reakcji (tj. ich warunkowych wartości 

oczekiwanych) dla danych wartości zmiennych charakteryzujących otoczenie 

instytucjonalne polityki fiskalnej. Stanowi to podstawę do określenia, czy obecna 

jakość instytucji fiskalnych stanowi barierę dla podniesienia jakości polityki 

fiskalnej w Polsce. 

Opracowanie kończy się podsumowaniem i prezentacją wniosków płynących z 

przeprowadzonej analizy. 

 

1. AUTOMATYCZNA STABILIZACJA KONIUNKTURY 
W POLSCE 

 

Według zapisów zwartych w Pakcie Stabilności i Wzrostu państwa naleŜące do 

strefy euro muszą utrzymywać zbilansowane saldo strukturalne (por. European 

Commission, 2003). Zatem polityka fiskalna w strefie euro powinna ograniczać 

się do pasywnej polityki fiskalnej (por. Brunila, Buti, in’t Vel, 2002). W 
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pierwszych latach funkcjonowania Paktu Stabilności i Wzrostu wymóg 

zrównowaŜenia strukturalnego salda sektora finansów publicznych był zawarty 

jedynie implicite. Tworząc Pakt Stabilności i Wzrostu przyjęto, Ŝe państwa Unii 

powinny przyjąć średniookresowy cel utrzymywania zrównowaŜonego salda 

sektora finansów publicznych lub nadwyŜki budŜetowej (por. Momigliano, 

Staderini, 1999). Zarówno na poziomie poszczególnych rządów, jak i na 

poziomie Komisji Europejskiej standardową praktyką była ocena spełnienia 

zawartego w Pakt Stabilności i Wzrostu zapisu dotyczącego średniookresowego 

celu utrzymywania zrównowaŜonego salda na podstawie deficytu strukturalnego 

(Momigliano, Staderini, 1999). Interpretowano, Ŝe ocena celów 

średniookresowych krajów członkowskich i zbadanie spełnienia tych celów musi 

uwzględniać pozycję danego kraju w ramach cyklu i wynikający z tego efekt dla 

salda budŜetowego, a średni okres interpretowany powinien być jako czas 

trwania cyklu koniunkturalnego (Franco, 1999).  

W 2002 roku Komisja Europejska explicite przyjęła, Ŝe ocena polityki fiskalnej 

powinna opierać się na wielkości strukturalnego salda sektora finansów 

publicznych (por. European Commission, 2002). Znaczenie wysokości deficytu 

strukturalnego przy ocenie polityki fiskalnej potwierdzone zostało w wytycznych 

Komisji Europejskiej na lata 2003-2005. Zgodnie z wytycznymi Komisji 

Europejskiej utrzymywanie zrównowaŜonego salda sektora finansów 

publicznych lub nadwyŜki budŜetowej powinno dotyczyć salda skorygowanego o 

wahania cykliczne (European Commission, 2003). Zatem polityka fiskalna w 

strefie euro według zapisów Paktu Stabilności i Wzrostu opierać się powinna na 

automatycznych stabilizatorach koniunktury.  

Siła działania automatycznych stabilizatorów koniunktury w poszczególnych 

krajach moŜe być odmienna. Skuteczność automatycznych stabilizatorów 

koniunktury uzaleŜniona jest od siły wpływu zmian poszczególnych wydatków i 

dochodów publicznych na wysokość popytu globalnego. Przy tym, aby dana 

kategoria budŜetowa stanowiła automatyczny stabilizator koniunktury, musi być 

ona wraŜliwa na wahania koniunktury.  

Czym silniejsze jest działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury w 

danym kraju, tym większa efektywność pasywnej polityki fiskalnej jako 

narzędzia stabilizowania koniunktury. W ramach niniejszego opracowania, z 
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perspektywy wstąpienia do strefy euro, zanalizowana została efektywność 

automatycznych stabilizatorów koniunktury w Polsce.  

Układ rozdziału jest następujący. W pierwszej kolejności zanalizowane zostało 

znaczenie pasywnej polityki fiskalnej jako narzędzia niwelowania wahań 

koniunktury. Następnie przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych analiz 

empirycznych dotyczących skuteczności automatycznych stabilizatorów po 

stronie wydatkowej oraz dochodowej finansów publicznych w Polsce. Estymacje 

wykonane zostały na podstawie danych kwartalnych z lat 1995-2007.  

 

1.1. ZNACZENIE PASYWNEJ POLITYKI FISKALNEJ 
W ŁAGODZENIU WAHAŃ KONIUNKTURY 

 

Antycykliczną politykę fiskalną podzielić moŜna na polityką aktywną, związaną 

z działaniami dyskrecjonalnymi państwa, oraz politykę pasywną, związaną z 

działaniem automatycznych stabilizatorów koniunktury. W odróŜnieniu od 

polityki aktywnej, uruchomienie automatycznych stabilizatorów koniunktury nie 

wymaga decyzji podmiotów odpowiedzialnych za politykę fiskalną – ich 

działanie wynika z właściwej niektórym rodzajom podatków i wydatków 

publicznych wraŜliwości na zmiany dochodu narodowego i bezrobocia.  

Dyskusja, czy istnieje uzasadnienie dla aktywnego reagowania narzędziami 

polityki fiskalnej na przejściowe fluktuacje gospodarcze ma odbicie w bardzo 

bogatym dorobku teoretycznym na ten temat w literaturze światowej. W 

kolejnych okresach rozwoju makroekonomii dominowały w tej kwestii róŜne 

poglądy. Doświadczenia lat trzydziestych i teoria J. M. Keynesa utorowały drogę 

koncepcji korygowania niedoskonałości rynku drogą interwencji państwa. 

Przekonanie o słuszności aktywnej polityki regulacji łącznego popytu przez 

politykę fiskalną uległo wyraźnemu osłabieniu w latach siedemdziesiątych, 

zarówno pod wpływem doświadczenia stagflacji, jak i waŜnych teorii 

zaliczanych do nurtu nowej szkoły klasycznej (łączonych z takimi badaczami jak 

R. Lucas, T. J. Sargent czy N. Wallace). Od drugiej połowy lat 70. XX w. 

polityka fiskalna stała się niepopularnym narzędziem stabilizacji wahań 

koniunktury. Wpływ polityki fiskalnej na wygładzenie wahań PKB został 

zakwestionowany m.in. przez Barro (1974), który wskazał na występowanie 
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ekwiwalencji ricardowskiej. W związku z krytyką stabilizacyjnej funkcji polityki 

fiskalnej przyjmowano, Ŝe polityka stabilizacyjna powinna opierać się na 

polityce monetarnej. Natomiast polityka fiskalna powinna koncentrować się na 

utrzymywaniu długookresowego zbilansowania finansów publicznych (por. m.in. 

Brunila, Buti, in’t Vel, 2002). W latach 80. XX w. wskazywano na słabości 

dyskrecjonalnej polityki fiskalnej jako narzędzia dostrajania gospodarki – 

aktywna polityka fiskalna, m.in. ze względu na występowanie znacznych 

opóźnień, moŜe przyczynić się do zwiększania wahań koniunktury, zamiast do 

ich eliminowania.  

W latach dziewięćdziesiątych zauwaŜyć moŜna znaczący renesans 

zainteresowania moŜliwymi reakcjami polityki fiskalnej na fluktuacje 

gospodarcze, związany przede wszystkim z nową ekonomią keynesistowską. 

Nadal jednak z reguły przyjmuje się, Ŝe automatyczne stabilizatory koniunktury 

stanowią szybsze i bardziej przewidywalne narzędzie stabilizowania koniunktury 

niŜ aktywna polityka fiskalna. Aktywna polityka fiskalna moŜe być 

nieskutecznym narzędziem ograniczania wahań koniunktury ze względu na 

znaczne opóźnienie pomiędzy okresem, w którym powinno się zastosować 

bodziec fiskalny, a okresem, w którym w rzeczywistości zaczyna on oddziaływać 

na gospodarkę. Według Stiglitza (1988), ze względu na długie i 

nieprzewidywalne opóźnienia pomiędzy wystąpieniem recesji a pojawieniem się 

skutków zmiany polityki fiskalnej, próby stabilizacji koniunktury poprzez 

dyskrecjonalne zmiany w polityce fiskalnej doprowadzić mogą do wzmocnienia 

wahań łącznego popytu. Mimo Ŝe problem opóźnień w polityce gospodarczej 

analizowany był początkowo z punktu widzenia polityki pienięŜnej, to problem 

opóźnień jest nawet powaŜniejszy w przypadku polityki fiskalnej, m.in. ze 

względu na fakt, Ŝe polityka fiskalna charakteryzuje się długim procesem 

decyzyjnym (por. Belka, 2003).  

Automatyczne stabilizatory koniunktury mają zazwyczaj przewagę nad 

działaniami dyskrecjonalnymi, poniewaŜ działają szybciej i ich efekty są bardziej 

przewidywalne (por. Wojtyna, 2003). Działanie automatycznych stabilizatorów 

koniunktury wynika z właściwej dla większości podatków i dla niektórych 

wydatków publicznych wraŜliwości na zmiany poziomu PKB i bezrobocia. W 

okresie recesji, wraz ze spadkiem produkcji, zatrudnienia oraz dochodów 

ludności i firm, maleją równieŜ dochody budŜetowe. Natomiast wysokość 

wydatków publicznych związanych z bezrobociem podczas recesji ulega 
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zwiększeniu. W rezultacie zmniejszenie aktywności gospodarczej powoduje 

zmniejszenie podatków i wzrost transferów dla ludności. Istnienie sektora 

finansów publicznych powoduje, Ŝe podczas recesji spadek dochodu do 

dyspozycji jest niŜszy niŜ spadek PKB. Wpływ automatycznych stabilizatorów 

koniunktury na wygładzenie wahań koniunktury odbywa się więc poprzez wpływ 

wahań podatków i wydatków publicznych na wysokość dochodu do dyspozycji, 

a w rezultacie na wysokość konsumpcji. Występowanie automatycznych 

stabilizatorów koniunktury sprzyja zatem wygładzeniu konsumpcji i PKB (por. 

m.in. Musgrave, Musgrave, 1989, Buiter, 1990). Poprzez wpływ na 

kształtowanie się produkcji automatyczne stabilizatory oddziałują na 

zmniejszenie wahań bezrobocia (por. Wojtyna, 2003). Działanie automatycznych 

stabilizatorów koniunktury, oprócz wpływu na zmniejszenie krótkookresowych 

wahań produkcji i zatrudnienia, zapobiega teŜ częstym zmianom w systemie 

podatkowym i prowadzić moŜe do podwyŜszenia długookresowej ścieŜki PKB 

(por. van den Noord, 2000). Oparcie polityki fiskalnej jedynie na 

automatycznych stabilizatorów koniunktury powinno zapewniać Ŝe: 

 

−    Saldo budŜetowe jest procykliczne (polityka fiskalna wpływa na 

ograniczenie wahań PKB);  

−    Automatyczne stabilizatory działają symetrycznie w ramach cyklu 

(działają zarówno podczas oŜywienia, jak i recesji), zatem w wyniku 

działania automatycznych stabilizatorów saldo strukturalne nie ulega 

zwiększeniu;  

−    Stopy podatkowe nie ulegają wahaniom w ramach cyklu; 

−    Nie występują opóźnienia informacyjne i decyzyjne.  

 

Do minusów automatycznych stabilizatorów koniunktury moŜna zaliczyć to, Ŝe 

w przypadku trwałego szoku podaŜowego działanie automatycznych 

stabilizatorów koniunktury opóźnia dostosowanie PKB do nowego poziomu 

potencjalnego (por. Brunila, Buti, in’t Vel, 2002).  

Wahania koniunktury powodują powstanie cyklicznego komponentu deficytu 

budŜetowego, który z kolei działa jako automatyczny stabilizator koniunktury, 
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zmniejszając skalę wahań PKB (Murchison, Robbins, 2002). SprzęŜenie zwrotne 

między PKB a saldem budŜetowym ukazuje 0. 

Rys.1. Rys.1. Rys.1. Rys.1. SprzęŜenie zwrotne między wahaniami PKB a saldem SprzęŜenie zwrotne między wahaniami PKB a saldem SprzęŜenie zwrotne między wahaniami PKB a saldem SprzęŜenie zwrotne między wahaniami PKB a saldem 
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Źródło: Murchison, Robbins, 2002 

 

Ze względu na wpływ wahań koniunktury na wysokość cyklicznego komponentu 

deficytu budŜetowego saldo budŜetowe przedstawione na Rys. 01 uzaleŜnione 

jest od wysokości produkcji (B=f(Y)). Z drugiej strony na wielkość produkcji 

wpływa wysokość deficytu budŜetowego, zwiększenie deficytu budŜetowego 

powoduje wzrost popytu globalnego (Y=g(B)).  

Wynikający z wahań cyklicznych wzrost PKB powoduje przesunięcie krzywej 

Y=g(B) w prawo i  zwiększenie produkcji z Y0 na Y1. Zarazem wzrost produkcji 

prowadzi do powstania cyklicznej nadwyŜki budŜetowej i polepszenia salda 

budŜetowego z B0 na B2. Polepszenie salda budŜetowego w wyniku działania 

automatycznych stabilizatorów koniunktury powoduje z kolei ograniczenie 

produkcji z Y1 na Y2. Zatem działanie automatycznych stabilizatorów 

koniunktury wpływa na ograniczenie wahań PKB, ograniczając zarazem 

wysokość cyklicznego komponentu deficytu budŜetowego. 

Istnienie sprzęŜenia zwrotnego między deficytem cyklicznym a wysokością 

wahań PKB sprawia, Ŝe działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury 
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zmniejsza siłę oddziaływania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej na gospodarkę. 

W celu zwiększenia PKB o określoną wielkość wzrost wydatków rządowych 

musi być wyŜszy przy występowaniu automatycznych stabilizatorów 

koniunktury niŜ w sytuacji braku ich występowania. Musgrave i Musgrave 

(1989) ukazują tę zaleŜność za pomocą mnoŜnika wydatków rządowych:  
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Otrzymuje się więc:  

 

GG ∆>∆ '                                                                                                             (3) 

 

gdzie:  

 

G∆  – wzrost wydatków bez występowania automatycznych stabilizatorów 

koniunktury,  

'G∆  – wzrost wydatków przy występowaniu automatycznych stabilizatorów. 
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Zatem w celu zwiększenia PKB o określoną wielkość wzrost wydatków 

rządowych musi być wyŜszy przy występowaniu automatycznych stabilizatorów 

koniunktury niŜ w sytuacji braku ich występowania. 

Oddziaływanie automatycznych stabilizatorów koniunktury na wygładzenie 

wahań PKB jest uzaleŜnione od wysokości cyklicznych komponentów dochodów 

i wydatków budŜetowych oraz od siły wpływu zmiany tych dochodów i 

wydatków na kształtowanie się produkcji. Wysokość cyklicznych komponentów 

poszczególnych kategorii budŜetowych zaleŜy od ich krótkookresowych 

elastyczności względem PKB. Natomiast wpływ cyklicznego komponentu danej 

kategorii budŜetowej na kształtowanie się PKB ukazuje krótkookresowy 

mnoŜnik danej kategorii budŜetowej. Siła wpływu automatycznych 

stabilizatorów koniunktury na wygładzenie wahań koniunktury zaleŜy od tego w 

jakim stopniu wysokość konsumpcji zaleŜy od bieŜącego dochodu, a w jakim od 

dochodu permanentnego. Czym niŜsza krańcowa skłonność do konsumpcji w 

przypadku przejściowych zmian dochodu tym słabsze działanie automatycznych 

stabilizatorów koniunktury (por. m.in. Roger, in’t Vel, 1997). W szczególności 

działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury uzaleŜnione jest od tego, 

czy obniŜenie podatków finansowane deficytem wpływa na wzrost konsumpcji, 

czy teŜ występuje ekwiwalencja ricardowska. 

W Tab. 1 przedstawione zostały oszacowania skuteczności automatycznych 

stabilizatorów koniunktury otrzymane na podstawie makromodeli 

ekonometrycznych INTERLINK i NiGEM. Według stosowanego przez OECD 

modelu INTERLINK automatyczne stabilizatory koniunktury w krajach 

naleŜących do strefy euro wygładzają lukę produkcyjną średnio o 23% (por. 

European Commission, 2001). Natomiast według modelu NiGEM automatyczne 

stabilizatory w znacznie mniejszym stopniu wygładzają wahania koniunktury – 

w strefie euro średnio jedynie o 11% (por. Barrell, Pina, 2002). 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 1111....    Stabilizacja wahań koniunktury wynikająca z Stabilizacja wahań koniunktury wynikająca z Stabilizacja wahań koniunktury wynikająca z Stabilizacja wahań koniunktury wynikająca z 
automatycznych stabilizatorów w krajach naleŜących Unii automatycznych stabilizatorów w krajach naleŜących Unii automatycznych stabilizatorów w krajach naleŜących Unii automatycznych stabilizatorów w krajach naleŜących Unii 
Gospodarczej i Walutowej (w %).Gospodarczej i Walutowej (w %).Gospodarczej i Walutowej (w %).Gospodarczej i Walutowej (w %).    
    
 Model 

INTERLINK* 

Model   NiGEM** 

Austria 7 12 

Belgia 22 5 

Finlandia 58 7 

Francja 14 7 

Grecja 14 - 

Hiszpania 17 13 

Holandia 36 6 

Irlandia 10 7 

Luksemburg - - 

Niemcy 31 18 

Portugalia - 10 

Włochy 23 5 
 

* odchylenie standardowe luki produkcyjnej ** odchylenie standardowe tempa wzrostu PKB 

Źródło: Barrell, Pina (2002), Brunila, Buti, in’t Veld (2002), European Commission (2001).  

 

 

Skuteczność automatycznych stabilizatorów koniunktury wyznaczana jest 

równieŜ na podstawie stosowanego przez Komisję Europejską makromodelu 

QUEST. W opracowaniu Brunili, Butiego i in’t Velda (2002) na podstawie 

makromodelu QUEST skuteczność automatycznych stabilizatorów koniunktury 

analizowana jest osobno dla szoków gospodarczych dotyczących konsumpcji, 

inwestycji, eksportu i produktywności. Największy wpływ na kształtowanie się 

cyklicznego komponentu deficytu budŜetowego ma szok wpływający na 

wysokość konsumpcji, natomiast najniŜszy wpływ – szok dotyczący 

produktywności. Brunila, Buti i in’t Veld szacują skuteczność automatycznych 

stabilizatorów koniunktury analizując, jak kształtowałyby się wahania 

koniunktury, gdyby powstałemu w wyniku szoku gospodarczego cyklicznemu 

komponentowi deficytu budŜetowego towarzyszyły dyskrecjonalne zmiany w 

polityce fiskalnej mające na celu utrzymanie deficytu budŜetowego na 

niezmienionym poziomie. Czym większe wahania PKB w przypadku 
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utrzymywania niezmienionego poziomu deficytu, tym większe znacznie dla 

wygładzenia wahań koniunktury ma umoŜliwienie działania automatycznych 

stabilizatorów koniunktury (nie neutralizowanie ich działania przez 

dyskrecjonalną politykę fiskalną). Oszacowanie skuteczności automatycznych 

stabilizatorów koniunktury zaleŜy w tym przypadku od tego, jaka kategoria 

budŜetowa zostanie zmieniona aby utrzymać deficyt na niezmienionym 

poziomie. Czym wyŜszy krótkookresowy mnoŜnik kategorii budŜetowej, która 

zostaje zmieniona w celu utrzymania deficytu budŜetowego na niezmienionym 

poziomie, tym większe wahania PKB (w porównaniu z prowadzeniem biernej 

polityki fiskalnej). Brunila, Buti i in’t Veld szacują krótkookresowe mnoŜniki dla 

następujących wydatków budŜetowych: wydatków związanych z zatrudnieniem 

w sferze budŜetowej, inwestycji publicznych, wydatków rządowych na zakup 

dóbr i usług, transferów. Z oszacowań ich wynika, Ŝe największy wpływ na 

wahania PKB ma zmiana wydatków związanych z zatrudnieniem w sferze 

budŜetowej, a najmniejszy – zmiana transferów. Natomiast po stronie 

dochodowej budŜetu Brunila, Buti i in’t Veld szacują krótkookresowe mnoŜniki 

podatkowe w przypadku podatków nakładane na pracę, podatku dochodowego 

od osób prawnych i podatku od wartości dodanej, otrzymując, Ŝe w krótkim 

okresie największy wpływ na PKB wywiera podatek VAT, przy czym w krótkim 

okresie zmiany podatków mają generalnie mniejszy wpływ na PKB niŜ zmiany 

wydatków publicznych.   

Ocena wpływu automatycznych stabilizatorów koniunktury na wygładzenie 

wahań cyklicznych jest utrudniona ze względu na cykliczne zmiany 

dyskrecjonalnych decyzji państwa. Rządy mogą mieć tendencję do 

systematycznego reagowania na wahania koniunktury – wyniki badań Komisji 

Europejskiej wskazują, Ŝe przed wprowadzeniem euro polityka fiskalna nie była 

symetryczna w ramach cyklu, działania rządu były z reguły procykliczne 

(European Commission, 2000). W rezultacie rzeczywiste stabilizatory 

koniunktury były mniejsze niŜ automatyczne stabilizatory koniunktury, które 

miałyby miejsce w przypadku braku działań państwa. RównieŜ van den Noord 

(2000) wskazuje, Ŝe w niektórych krajach działania w celu niedopuszczenia do 

nadmiernego deficytu prowadziły do zaostrzenia polityki fiskalnej, co 

prowadziło do osłabienia, a nawet wyeliminowania, efektów działania 

automatycznych stabilizatorów koniunktury. Ostatnie badania (European 

Commission, 2008) wskazują jednak, Ŝe po wprowadzeniu euro polityka  
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fiskalna w krajach UGiW przestała być procykliczna, np. w okresie spowolnienia 

wzrostu gospodarczego następowało zazwyczaj zwiększenie strukturalnego 

deficytu sektora finansów publicznych (por. Tab. 2).  

Tab. Tab. Tab. Tab. 2222....    Procykliczność pProcykliczność pProcykliczność pProcykliczność polityki fiskalnej w latach 1999olityki fiskalnej w latach 1999olityki fiskalnej w latach 1999olityki fiskalnej w latach 1999----2008*2008*2008*2008*    
    
 Lata 1999-2000 

(„boom” 
gospodarczy)   

Lata 2001-2003 
(spowolnienie 
wzrostu)   

Lata 2004-2008 
(oŜywienie 
gospodarcze)   

Austria Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(procykliczna) 

Ekspansywna 
(procykliczna) 

Belgia Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(Antycykliczna) 

Ekspansywna 
(procykliczna) 

Finlandia Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(Antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Francja Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(Antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Grecja Ekspansywna 
(procykliczna) 

Ekspansywna 
(Antycykliczna) 

Ekspansywna 
(procykliczna) 

Hiszpania Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(procykliczna) 

Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Holandia Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Irlandia Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Luksemburg Ekspansywna 
(procykliczna) 

Ekspansywna 
(antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Niemcy Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Portugalia Ekspansywna 
(procykliczna) 

Ekspansywna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(procykliczna) 

Włochy Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(procykliczna) 

Strefa euro Restrykcyjna 
(antycykliczna) 

Ekspansywna 
(antycykliczna) 

Restrykcyjna 
(antycykliczna)  

* Przy luce produkcyjnej  liczonej  „ex ante”. Źródło: European Commission (2008). 

  

 
1.2. ZASTOSOWANE DANE ORAZ METODA MIERZENIA 

EFEKTYWNOŚCI AUTOMATYCZNYCH STABILIZATORÓW  

 

Oszacowania efektywności automatycznych stabilizatorów koniunktury w Polsce 

wykonane zostały na podstawie danych kwartalnych GUS i Ministerstwa 

Finansów z lat 1995-2007 oraz danych rocznych Ministerstwa Finansów 
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dotyczących systemu podatkowego (m.in. krańcowych i przeciętnych stawek 

podatkowych). 

Wpływ automatycznych stabilizatorów koniunktury na wygładzenie wahań PKB 

mierzyć moŜna na kilka sposobów.  

Skuteczność automatycznych stabilizatorów koniunktury rozpatrywać moŜna 

porównując rzeczywiste wahania koniunktury, z wahaniami które miałyby 

miejsce gdyby nie występowały automatyczne stabilizatory – czyli gdyby nie 

występowały podatki i wydatki publiczne (lub gdyby wysokość dochodów i 

wydatków publicznych nie była wraŜliwa na wahania koniunktury). Z drugiej 

strony efektywność automatycznych stabilizatorów analizować moŜna 

porównując rzeczywiste wahania koniunktury, z wahaniami które miałyby 

miejsce gdyby wpływ automatycznych stabilizatorów koniunktury na saldo 

budŜetu został zneutralizowany przez dyskrecjonalne zmiany w polityce fiskalnej 

mające na celu utrzymanie deficytu budŜetowego na niezmienionym poziomie. 

Pierwsza z opisanych metod przedstawiona jest m.in. w opracowaniu Komisji 

Europejskiej (European Commission, 2001), natomiast druga z opisanych metod 

– m.in. w opracowaniu Brunili, Butiego, in’t Velda (2002). W niniejszym 

opracowaniu zastosowano pierwszą z ww. metod. 

Przy badaniu wpływu automatycznych stabilizatorów koniunktury na 

kształtowanie się PKB przyjmować moŜna, Ŝe poziom produkcji jest w krótkim 

okresie rosnącą funkcją deficytu budŜetowego (por. Buti, Giudice, 2002) lub 

osobno badać wpływ zmian poszczególnych dochodów i wydatków budŜetowych 

na kształtowanie się PKB. ZałoŜenie, Ŝe poziom produkcji jest w krótkim okresie 

rosnącą funkcją deficytu budŜetowego oznacza przyjęcie załoŜenia, Ŝe wzrost 

wydatków powoduje taki sam efekt jak spadek dochodów podatkowych. W 

rzeczywistości występować mogą istotne róŜnice w działaniu automatycznych 

stabilizatorów koniunktury w zaleŜności od tego, które kategorie dochodów i 

wydatków budŜetowych ulegają zmianom. Osobna analiza wpływu zmian 

poszczególnych dochodów i wydatków budŜetowych na kształtowanie się PKB 

daje zatem dokładniejsze oszacowanie wpływu automatycznych stabilizatorów 

koniunktury na wygładzenie wahań PKB i z tego względu metoda ta została 

zastosowana w niniejszym opracowaniu.  
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Kluczowe znaczenie dla skuteczności automatycznych stabilizatorów 

koniunktury ma wraŜliwość poszczególnych kategorii budŜetowych na wahania 

koniunktury. Siłę wpływu wahań PKB na kształtowanie się dochodów i 

wydatków budŜetowych szacować moŜna róŜnymi metodami. Istnieją trzy 

podstawowe metody wyznaczania elastyczności dochodów i wydatków 

budŜetowych względem PKB (por. Momigliano, Staderini, 1999, van den Noord, 

2000): 

 

−    wyznaczenie elastyczności dochodów i wydatków budŜetowych na 

podstawie makromodelu ekonometrycznego;  

−    wyznaczanie linii regresji uzaleŜniającej wysokość dochodów 

budŜetowych od kształtowania się PKB; 

−    analiza ekonometryczna wpływu wahań PKB na kształtowanie się bazy 

podatkowej powiązana z analizą systemu podatkowego. 

 

Przy wyznaczaniu krótkookresowych elastyczności poszczególnych kategorii 

budŜetowych względem PKB w oparciu o makromodel ekonometryczny na 

podstawie symulacji wyznacza się wpływ na dochody i wydatki budŜetowe 

szoku polegającego na zmianie wysokości luki produkcyjnej o 1 pkt proc. (por. 

van den Noord [2000]). Podejście to umoŜliwia wyodrębnienie wpływu róŜnych 

rodzajów szoków, np. Komisja Europejska na podstawie makromodelu QUEST 

porównuje skutki budŜetowe szoków gospodarczych wynikających ze zmian 

konsumpcji prywatnej, inwestycji i eksportu (por. European Commission, 2000). 

Zarazem jednak wysokość otrzymanych na podstawie makromodelu 

ekonometrycznego elastyczności dochodów i wydatków budŜetowych zaleŜy od 

specyfikacji konkretnego makromodelu, co utrudnia dokonywanie porównań 

międzynarodowych.  

Przy wyznaczaniu elastyczności dochodów (wydatków) budŜetowych względem 

PKB w oparciu o liniową funkcję regresji jako zmienną objaśnianą przyjmuje się 

wysokość analizowanego dochodu (wydatku) budŜetowego, a jako zmienne 

objaśniające przyjmuje się zmiany w systemie podatkowym (systemowe zmiany 

wydatków budŜetowych), wartość PKB wynikającą z trendu oraz cykliczny 

składnik PKB (por. van den Noord, 2000).  
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Zastosowanie analizy ekonometrycznej do wyznaczania elastyczności dochodów 

i wydatków budŜetowych względem PKB przedstawione jest w opracowaniu 

Urla (1997), w którym kaŜdy z dochodów budŜetowych zdekomponowany jest 

na strukturalną część wynikającą z produkcji potencjalnej i zmieniających się w 

czasie parametrów polityki fiskalnej oraz na część cykliczną wynikającą z luki 

produkcyjnej (por. teŜ Brandner, Diebalek, Schuberth, 1998): 

 

tiP
t

t
i

P
tititi

Y

Y
YaR ,,, )ln(lnln ηεδ +++=                                                           (4) 

 

gdzie:  

 

tiR ,  – dochody budŜetowe kategorii i, 

tia ,  – parametr określający zmiany w polityce fiskalnej,2  

iδ  – długookresowa elastyczność danej kategorii budŜetowej względem PKB, 

iε  – krótkookresowa elastyczność danej kategorii budŜetowej względem PKB, 

P
tY  – produkcja potencjalna. 

 

Oznacza to, Ŝe poziom dochodu budŜetowego jest określony przez zmiany 

systemowe, produkcję potencjalną i odchylenia produkcji od poziomu 

potencjalnego. Rzeczywista produkcja jest zdekomponowana na produkcję 

potencjalną i lukę produkcyjną, co wiąŜe się z załoŜeniem, Ŝe krótkookresowe 

odchylenia produkcji od poziomu potencjalnego mogą wpływać na dochody 

budŜetowe w innym stopniu niŜ kształtowanie się produkcji potencjalnej. 

                                                                                                                                    

2 Parametr określający zmiany systemowe definiowany jest jako stochastyczny trend postaci (Url, 1997): 

titititi baa ,,1,, ξ++= −  ,  tititi bb ,1,, ζ+= −  . 
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W podejściu zaproponowanym przez Urla (1997) oszacowanie krótkookresowej 

elastyczności danej kategorii budŜetowej względem PKB w znacznym stopniu 

uzaleŜnione jest od metody wyznaczenia luki produkcyjnej. Wady tej 

pozbawiona jest metoda zaproponowana przez Bouthevillaina i Quineta (1999), 

w której krótkookresowa elastyczność dochodów podatkowych względem PKB 

wyznaczana jest na podstawie kształtowania się temp wzrostu, czyli na 

podstawie równania postaci: 
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+=                                                                                          (5) 

 

Wartości krótkookresowych elastyczności wyznaczonych na podstawie równania 

0 nie zaleŜą od sposobu wyznaczania produkcji potencjalnej, zarazem jednak na 

podstawie tej metody nie moŜna wyznaczyć długookresowych elastyczności 

wpływów podatkowych względem PKB. 

Wyznaczanie elastyczności wyłącznie na podstawie analizy ekonometrycznej, 

uzaleŜniającej dochody budŜetowe od luki produkcyjnej lub tempa wzrostu PKB, 

wiąŜe się z pewnymi ograniczeniami:  

 

−    Oparcie się przy wyznaczaniu elastyczności jedynie na analizie 

ekonometrycznej powoduje, Ŝe wyznaczone elastyczności określają 

średni wpływ luki produkcyjnej na dochody budŜetowe w analizowanym 

okresie, a nie ukazują elastyczności w konkretnym roku. Problem ten jest 

szczególnie istotny w przypadku występowania zmian systemowych w 

sektorze publicznym. W przypadku pojawienia się istotnej zmiany 

systemowej dotyczącej systemu podatkowego wskazana jest ponowna 

estymacja elastyczności, zwłaszcza wówczas gdy celem badań jest 

prognozowanie elastyczności dochodów budŜetowych w przyszłości 

(por. de Cos, 1999).  

−    Przy niewielkiej liczbie obserwacji i zmieniających się rozwiązaniach 

systemowych wyniki uzyskane na podstawie linii regresji mogą być 

obarczone duŜym błędem. Zwiększenie liczby obserwacji przez 

zastosowanie danych miesięcznych wiąŜe się natomiast z problemem 



VVVV    SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ ANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITYKI YKI YKI YKI FISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCIE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA 

POLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EUROOOO    

 255255255255    

znacznej sezonowości wynikającej z terminów zbierania podatków w 

ciągu roku (por. Momigliano, Staderini, 1999). 

−    Dokładność oszacowań silnie zaleŜy od adekwatności przyjętych 

zmiennych określających systemowe zmiany w polityce fiskalnej (por. 

van den Noord, 2000).  

−    JeŜeli w reakcji na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego rząd 

systematycznie podejmuje dyskrecjonalne decyzje, wówczas w 

oszacowaniu elastyczności dochodów budŜetowych względem PKB 

zawarty będzie równieŜ wpływ tych dyskrecjonalnych działań państwa 

(por. Murchison, Robbins, 2002). 

 

W celu obejścia wymienionych powyŜej ograniczeń szacowanie elastyczności 

dochodów budŜetowych względem PKB oprzeć moŜna na analizie systemu 

podatkowego.  

Metoda wyznaczania elastyczności dochodów budŜetowych względem PKB 

wykorzystująca analizę systemu podatkowego jest metodą dwustopniową. W 

pierwszym kroku na podstawie danych dotyczących systemu podatkowego bada 

się zaleŜność pomiędzy wpływami podatkowymi a bazą podatkową, a w drugim 

kroku wyznacza się równanie regresji między bazą podatkową (lub zmienną 

makroekonomiczną stanowiącą przybliŜenie bazy podatkowej) a PKB (por. 

Coricelli, Ercolani, 2002). Elastyczność dochodu budŜetowego względem PKB 

rozbija się zatem na dwa komponenty: elastyczność bazy podatkowej względem 

PKB i elastyczności wysokości podatku względem bazy podatkowej. Tak więc:  
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gdzie:  

 

iTB - baza podatkowa (lub zmienna makroekonomiczna stanowiącą przybliŜenie 

bazy podatkowej), 

TBER  – krótkookresowa elastyczność wysokości podatku względem bazy 

podatkowej,  

YETB - krótkookresowa elastyczność bazy podatkowej względem PKB. 

 

Elastyczność wysokości podatku względem bazy podatkowej zaleŜy od takich 

rozwiązań systemowych jak sposób opodatkowania, wysokości przeciętnych i 

krańcowych stawek podatkowych oraz terminy płatności (Momigliano, Staderini, 

1999). Elastyczność bazy podatkowej względem PKB określa natomiast 

wraŜliwość bazy podatkowej na wahania PKB. Zazwyczaj zamiast bazy 

podatkowej danego podatku stosuje się zmienną makroekonomiczną stanowiącą 

z jednej strony przybliŜenie bazy podatkowej, a z drugiej strony bezpośrednio 

uzaleŜnioną od kształtowania się PKB. Im wybrana zmienna makroekonomiczna 

stanowi dokładniejsze przybliŜenie bazy podatkowej i im jest ściślej powiązana z 

PKB, tym dokładniejsze jest szacowanie elastyczności podatków na podstawie 

analizy rozwiązań prawnych (por. Momigliano, Staderini, 1999).  

Opisana powyŜej, dwustopniowa metoda wyznaczania elastyczności jest 

stosowana do badania wpływu wahań koniunktury na dochody budŜetowe m.in. 

przez OECD i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dwustopniowa metoda 

wyznaczania krótkookresowych elastyczności kategorii budŜetowych względem 

PKB została równieŜ zastosowana w niniejszym opracowaniu. 
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1.3. ODDZIAŁYWANIE AUTOMATYCZNYCH 
STABILIZATORÓW KONIUNKTURY PO STRONIE 
WYDATKOWEJ 

 

Wśród wydatków budŜetowych jako automatyczny stabilizator koniunktury 

działają wydatki związane z bezrobociem. Wraz z osłabieniem aktywności 

gospodarczej maleje zatrudnienie i rośnie bezrobocie, co prowadzi do 

zwiększenia się wydatków publicznych na zasiłki dla bezrobotnych.  

Oprócz wydatków związanych z bezrobociem na wahania koniunktury reagować 

mogą równieŜ inne wydatki, np. wydatki socjalne lub wydatki na słuŜbę zdrowia. 

JednakŜe badania empiryczne wskazują, Ŝe trudno jest określić stabilną zaleŜność 

między tymi wydatkami (tj. wydatkami innymi niŜ wydatki związane z 

bezrobociem) a luką produkcyjną (por. European Commission [2000]). Dlatego 

zazwyczaj przyjmuje się, Ŝe jedynymi wydatkami automatycznie reagującymi na 

zmiany koniunktury są wydatki związane z wysokością bezrobocia – wydatki na 

pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu.3 

Do wydatków na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu zalicza się zasiłki 

dla bezrobotnych, zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne. 

Wysokość wydatków publicznych na pasywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu (UB ) zaleŜy od liczby bezrobotnych (U ) i średniej wysokości 

świadczenia przypadającego na jednego bezrobotnego ( ub ): 

 

ubUUB ⋅=                                                                                                         (7) 

 

Wydatki na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu wpływają na 

wygładzenie wahań koniunktury poprzez wpływ na dochody do dyspozycji. 

Poprzez wpływ na dochody do dyspozycji, wysokość zasiłków dla bezrobotnych 

wpływa na wysokość konsumpcji.  

                                                                                                                                    

3 Choć np. Chalk (2002) do wydatków automatycznie reagujących na wahania koniunktury oprócz wydatków bezpośrednio 

związanych z bezrobociem zalicza równieŜ inne wydatki budŜetowe, m.in. wydatki socjalne.  
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Wpływ automatycznych stabilizatorów koniunktury jest tym większy im silniej 

wynikający ze wzrostu PKB spadek zasiłków dla bezrobotnych wpływa na 

ograniczenie konsumpcji. Czym wpływ ten jest silniejszy, tym podatki i zasiłki w 

większym stopniu ograniczają wynikający z oŜywienia gospodarczego wzrost 

konsumpcji. Siłę wpływu automatycznych stabilizatorów koniunktury na 

wygładzenie wahań konsumpcji poprzez wpływ na dochód do dyspozycji 

(
UBY
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)4 moŜna wyznaczyć na podstawie wzoru: 
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gdzie:  

 

dysY  – dochód do dyspozycji,  

C –konsumpcja,  

Y – PKB. 

 

W przypadku braku automatycznych stabilizatorów wpływ zmiany PKB na 

konsumpcję wynosiłby 
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co do wartości bezwzględnej wartość 
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 tym silniejsze działanie 

automatycznych stabilizatorów koniunktury. 

Przyjmując: 

                                                                                                                                    

4 Wartość pochodnej 

UBY

C

∂
∂

informuje o róŜnicy między wynikającą z wahań PKB rzeczywistą zmianą konsumpcji 

(

Y

C

∂
∂

), a zmianą konsumpcji w sytuacji gdyby nie występowały działające jako automatyczne stabilizatory koniunktury 

wydatki na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu.. 
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otrzymuje się: 
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Zatem przyjmując następujące oznaczenia: 
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otrzymuje się: 
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gdzie:  

 

c – krańcowa skłonność do konsumpcji,  
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YUB,β - krótkookresowa elastyczność wydatków na pasywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu względem PKB. 

 

Zatem wykorzystując równanie 0 otrzymuje się: 
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Przy przyjęciu załoŜenia, Ŝe przy braku zmian strukturalnych dotyczących 

zasiłków dla bezrobotnych wysokość wydatków publicznych na pasywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu jest proporcjonalna do wysokości bezrobocia (czyli 

średnia wysokość świadczenia przypadająca na jednego bezrobotnego nie 

zmienia się w trakcie cyklu) otrzymuje się: 
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zatem:  
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gdzie: 

 

SL oznacza siłę roboczą,  

natomiast L zatrudnienie. 
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Dokonując przekształceń równania 0 otrzymuje się: 

 





















−









∂
∂

−









∂
∂

−= 1

1

, u

L

L

L

L

L

Y

Y

L S

S

YUBβ                                                            (17) 

 

Przy załoŜeniu, Ŝe wysokość siły roboczej nie reaguje na wahania koniunktury i 

związane z nimi wahania zatrudnienia (krótkookresowa elastyczność siły 

roboczej względem zatrudnienia jest równa zero) 5 otrzymuje się zatem:  

 

u

u

L

Y

Y

L
YUB

−








∂
∂

−=
1

,β                                                                                    (18) 

 

Krótkookresowa elastyczność zatrudnienia względem PKB wyznaczona została 

(podobnie jak w pracy CzyŜewskiego i Łapińskiej-Sobczak (2001)) na podstawie 

równania: 

 

ititit YL ,,10, ξαα ++=
oo

                                                                             (19) 

       

gdzie:  

itL ,

o

 – tempo wzrostu liczby pracujących według BAEL w stosunku do 

analogicznego kwartału roku poprzedniego,  
                                                                                                                                    

5 Wyniki estymacji równania itit
S

it LL ,,10, ξαα ++=
oo

  nie wskazują na występowanie statystycznie istotnej 

zaleŜności między krótkookresowymi wahaniami zatrudnienia i siły roboczej.  
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itY ,

o

 – realne tempo wzrostu PKB w stosunku do analogicznego kwartału roku 

poprzedniego (dane GUS). 

 

W prowadzonych dalej analizach ekonometrycznych przyjęto, Ŝe tempa wzrostu 

PKB i zatrudnienia są stacjonarne. Mimo, Ŝe dla badanej próby test ADF nie 

pozwala na odrzucenie hipotezy o niestacjonarności zmiennych, testy 

stacjonarności takie jak ADF przeprowadzone na tempach wzrostu nie powinny 

być podstawą do wyciągania wniosku o stopniu zintegrowania PKB (tempa rzędu 

I(1) oznaczałyby poziomy rzędu I(2)) ze względu na ich bardzo niską moc w tak 

krótkiej próbie. Niemniej jednak, otrzymane szacunki elastyczności powinny być 

interpretowane z duŜą ostroŜnością.6  

Przeprowadzona klasyczną metodą najmniejszych kwadratów estymacja 

równania 0 wskazała na występowanie silnej autokorelacji składnika losowego, 

zatem zaleŜność między wahaniami liczby pracujących a wahaniami PKB 

oszacowano w oparciu o równanie postaci: 

 

ititit YL ,,10, εαα ++=
oo

                                                                             (20) 

 

gdzie: 

 

ittit ,4,1, ηερε +⋅= − , dla i=1                                           

 

                                                                                                                                    

6 Jak wskazują Gradzewicz, Kolasa (2004) logarytmy PKB i zatrudnienia są zmiennymi niestacjonarnymi I(1)  (statystka 

ADF-GLS dla logarytmów PKB i zatrudnienia wyniosła odpowiednio: -1,99 i -2,00). Zatem tempa wzrostu PKB i 

zatrudnienia są zmiennymi stacjonarnymi. RównieŜ dostępne badania dla innych krajów w oparciu o dłuŜsze szeregi 

czasowe (por. np. Skrzypczyński, 2006) wskazują, Ŝe PKB i zatrudnienie są zmiennymi zintegrowanymi stopnia pierwszego 

lub trendostacjonarnymi, czyli ich tempa wzrostu są stacjonarne. Analogiczne załoŜenie dotyczące stacjonarności temp 

wzrostu zmiennych przyjęto przy estymacji równań 0, 0 oraz 0.  
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ititit ,1,, ηερε +⋅= − , dla i=2,3,4 . 7 

 

Oszacowaniem krótkookresowej elastyczność zatrudnienia względem PKB jest 

ocena parametru 1α . Wyniki estymacji parametrów równania 0 ukazuje 0. 

TabTabTabTab....    3333.... Wyniki estymacji parametrów równania  Wyniki estymacji parametrów równania  Wyniki estymacji parametrów równania  Wyniki estymacji parametrów równania 0000....    
    

Parametr 1α  0α  

Oszacowanie parametru 0,25 0,002 

Wartość statystyki t-Studenta 2,32 0,09 

Współczynnik R
2
 0,87 

Statystyka DW 1,91  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

 

Przyjmując otrzymane oszacowanie krótkookresowej elastyczność zatrudnienia 

względem PKB oraz poziom stopy bezrobocia na końcu analizowanego okresu, 

na podstawie równania 0 otrzymuje się krótkookresową elastyczność wydatków 

na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu względem PKB na poziomie 

1,94.8 Elastyczność w ujęciu bezwzględnym kształtuje się znacznie powyŜej 

jedności. Przy tym im niŜsza jest stopa bezrobocia, tym krótkookresowa 

elastyczność wydatków na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

względem PKB jest wyŜsza. Wynika to z faktu, Ŝe przy niŜszej stopie bezrobocia 

wzrost stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy przekłada się na większy 

procentowy wzrost liczby bezrobotnych. 

Na siłę oddziaływania wydatków na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

jako automatycznych stabilizatorów koniunktury, oprócz krótkookresowej 

elastyczności wydatków na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

względem PKB, wpływ ma równieŜ wysokość krańcowej skłonności do 

konsumpcji (por. równanie 0). PoniewaŜ w przypadku analizy automatycznych 

stabilizatorów koniunktury analizowane są zmiany dochodu do dyspozycji 

                                                                                                                                    

7 Ze względu na występowanie autokorelacji składnika losowego analogiczne załoŜenie dot. składnika losowego przyjęto w 

równaniach 0, 0 oraz 0. 
8 Przyjmując średni poziom stopy bezrobocia w analizowanym okresie otrzymuje się krótkookresową elastyczność 

wydatków na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu względem PKB równą 1,36 
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wynikające z fluktuacji gospodarczych, zatem analizowana jest krańcowa 

skłonność do konsumpcji w przypadku przejściowych zmian dochodu, która z 

reguły jest niŜsza niŜ krańcowa skłonność do konsumpcji w przypadku trwałej 

zmiany dochodu. 

Z powodu niewystępowania danych kwartalnych dotyczących dochodu do 

dyspozycji obejmujących cały analizowany okres, czyli lata 1995-2007, 

estymację siły wpływu przejściowych zmian dochodu do dyspozycji na 

przejściowe zmiany spoŜycia indywidualnego przeprowadzono sprowadzając 

dane roczne do danych kwartalnych przyjmując załoŜenie, Ŝe dynamika 

dochodów do dyspozycji w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego 

jest uzaleŜniona od dynamiki PKB w stosunku do analogicznego kwartału roku 

ubiegłego oraz od rocznej dynamiki dochodów do dyspozycji. Oszacowano 

zatem parametry równania: 

 

ititit YdC ,,10, εαα ++=
oo

                                                                            (21) 

 

przyjmując Ŝe: 

 

it

t

t
it Y

Y

Yd
Yd ,,

o

o

o

o

=                                                                                          (22) 

 

gdzie: 

 

itC ,

o

 i itY ,

o

 oznaczają tempa wzrostu w i-tym kwartale w stosunku do 

analogicznego kwartału roku poprzedniego odpowiednio konsumpcji 

indywidualnej oraz PKB, 
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natomiast tYd
o

 – dane roczne dotyczące dynamiki realnych dochodów do 

dyspozycji (dane GUS).  

 

Wyniki estymacji parametrów równania 0 przedstawione zostały w 0. 

 

Tab. Tab. Tab. Tab. 4444....    Wyniki estymacji pWyniki estymacji pWyniki estymacji pWyniki estymacji parametrów równania arametrów równania arametrów równania arametrów równania 0000    
    

Parametr 1α  0α  

Oszacowanie parametru 0,46 0,02 

Wartość statystyki t-Studenta 3,08 2,76 

Współczynnik R
2
 0,66 

Statystyka DW 2,00  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

 

Otrzymane oszacowania krótkookresowej elastyczności spoŜycia 

indywidualnego względem dochodów do dyspozycji są zbliŜone do oszacowań 

wyznaczonych na podstawie makromodelu W8D (por. Welfe, 2001, Florczak, 

2004). Zarówno w pracy Welfego (2001) jak i Florczaka (2004) w oparciu o 

makromodel W8D uzyskano oszacowanie krótkookresowej elastyczności 

spoŜycia indywidualnego względem dochodów do dyspozycji na poziomie 0,4.  

PoniewaŜ krańcową skłonność do konsumpcji zapisać moŜna w postaci: 

 

Yd

C

C

Yd

Yd

C
c 








∂
∂

=                                                                                             (23) 

 

gdzie 







∂
∂

C

Yd

Yd

C
 oznacza  krótkookresową elastyczność spoŜycia 

indywidualnego względem dochodów do dyspozycji, zatem uwzględniając, Ŝe w 

analizowanym okresie stosunek spoŜycia indywidualnego do dochodów do 
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dyspozycji wynosił średnio 0,63, otrzymuje się, Ŝe krótkookresowa elastyczność 

spoŜycia indywidualnego względem dochodów do dyspozycji na poziomie 0,46 

oznacza krańcową skłonność do konsumpcji przy przejściowej zmianie dochodu 

równą 0,29. 

Zestawiając otrzymane oszacowania dotyczące krańcowej skłonności do 

konsumpcji przy przejściowej zmianie dochodu (0,29), oszacowanie 

krótkookresowej elastyczności wydatków na pasywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu względem PKB (1,96) na podstawie równania 0 otrzymuje się, 

005,0=
∂
∂

UBY

C
 . 

Zatem krótkookresowy wzrost PKB o 1 proc. prowadzi do ograniczenia 

pasywnych wydatków przeciwdziałania bezrobociu, prowadzącego do 

ograniczenia wzrostu dochodów do dyspozycji i w rezultacie do ograniczenia 

wzrostu konsumpcji indywidualnej o 0,005% PKB.  

 

1.4. SKUTECZNOŚĆ AUTOMATYCZNYCH STABILIZATORÓW 
PO STRONIE DOCHODÓW  

 

Do dochodów sektora finansów publicznych działających jako automatyczne 

stabilizatory koniunktury zaliczyć moŜna podatek dochodowy od osób 

fizycznych, podatku dochodowy od osób prawnych, dochody funduszy celowych 

ze składek oraz podatki pośrednie.  

Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa na wygładzenie wahań 

koniunktury poprzez oddziaływanie na wysokość zysków i inwestycji. Podatki 

pośrednie mają bezpośredni wpływ na konsumpcję. Natomiast wynikające z 

wahań koniunktury zmiany w wysokości podatku dochodowego od osób 

fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne oddziałują na popyt globalny 

poprzez wpływ na dochody do dyspozycji.  
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1.4.1. Oddziaływanie podatków i składek na dochód do dyspozycji 1.4.1. Oddziaływanie podatków i składek na dochód do dyspozycji 1.4.1. Oddziaływanie podatków i składek na dochód do dyspozycji 1.4.1. Oddziaływanie podatków i składek na dochód do dyspozycji     

    

Podatek PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne wpływają na wygładzenie 

wahań koniunktury poprzez wpływ na dochody do dyspozycji. Oddziałując na 

dochody do dyspozycji, wysokość podatków i składek wpływa na wysokość 

konsumpcji. Podobnie jak w przypadku wydatków związanych z bezrobociem 

siłę wpływu automatycznych stabilizatorów koniunktury na wygładzenie wahań 

konsumpcji poprzez wpływ na dochód do dyspozycji (
DTY

C

∂
∂

)9 moŜna 

wyznaczyć na podstawie wzoru: 

 

Y

T

T

Y

Y

C

Y

C dys

dys
DT ∂

∂
∂

∂

∂

∂
=

∂
∂

                                                                                (24) 

 

gdzie:  

 

DT – podatki bezpośrednie wpływające na dochód do dyspozycji (PIT i składki 

na ubezpieczenie społeczne). 

 

W przypadku braku automatycznych stabilizatorów wpływ zmiany PKB na 

konsumpcję wynosiłby 
DTY

C

Y

C

∂
∂

−
∂
∂

. PoniewaŜ 0<
∂
∂

DTY

C
, zatem czym wyŜsza 

co do wartości bezwzględnej wartość 
DTY

C

∂
∂

 tym silniejsze działanie 

automatycznych stabilizatorów koniunktury. PoniewaŜ: 

                                                                                                                                    

9 Wartość pochodnej 

DTY

C

∂
∂

informuje o róŜnicy między wynikającą z wahań PKB rzeczywistą zmianą konsumpcji 

(

Y

C

∂
∂

), a zmianą konsumpcji w sytuacji gdyby nie występowały podatki i parapodatki działające jako automatyczne 

stabilizatory koniunktury wpływające na dochód do dyspozycji.  
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1−=
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∂

TD

Y dys

                                                                                                        (25) 

 

zatem otrzymuje się: 

 

Y

DT

Y

C

Y

C
dys

DT ∂
∂

∂

∂
−=

∂
∂

                                                                                     (26) 

Przyjmując następujące oznaczenia: 

 

DT

Y

Y

DT
YDT ∂

∂
=,ε                                                                                             (27) 

 

Y

DT
t =                                                                                                               (28) 

 

równanie 0 moŜna zapisać w następującej postaci: 

 

tc
Y

C
YDT

DT

⋅⋅−=
∂
∂

,ε                                                                                         (29) 

 

gdzie: 

 

YDT ,ε - krótkookresowa elastyczność podatków bezpośrednich względem PKB, 
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t  – udział podatków bezpośrednich  w PKB.10 

 

W przypadku najprostszej funkcji konsumpcji postaci: 

 

YtcCC )1(0 −+=                                                                                            (30) 

 

otrzymuje się równanie postaci: 

 

tc
Y

C

DT

⋅−=
∂
∂

                                                                                                   (31) 

Zatem: 
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)()1(
                                                            (32) 

 

co oznacza, Ŝe działające jako automatyczne stabilizatory koniunktury podatki 

bezpośrednie eliminują t % wahań koniunktury. 

W opisanym powyŜej przykładzie przyjęta jest jednostkowa elastyczność 

podatków względem PKB. W rzeczywistości krótkookresowe elastyczności 

poszczególnych podatków i wydatków publicznych róŜnią się od jedności. Czym 

wyŜsza wraŜliwość podatku (lub zasiłku dla bezrobotnych) na wahania 

koniunktury tym silniej działa on jako automatyczny stabilizator koniunktury. W 

przypadku gdy poszczególne dochody publiczne cechują się odmienną 

wraŜliwością na wahania koniunktury równanie 0 przyjmuje postać: 

                                                                                                                                    

10 W opracowaniu „podatki bezpośrednie” zdefiniowane zostały jako podatki i parapodatki wpływające na dochód do 

dyspozycji tj. podatek dochodowy od osób fizycznych (wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne) oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne.  
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Y
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Y
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c

Y

C
YSSCYPIT

DT
,, εε                                                           (33) 

 

gdzie:   

 

PIT – dochody publiczne z podatku PIT,  

SSC – dochody funduszy celowych ze składek (social security contributions),  

YSSCYPIT ,, , εε  – krótkookresowe elastyczności względem PKB odpowiednio: 

dochodów publicznych z podatku PIT i dochodów funduszy celowych ze 

składek. 11 

 

Siła wpływu PIT i składek na ubezpieczenia społeczne na kształtowanie się 

konsumpcji zaleŜy zatem od krańcowej skłonności do konsumpcji oraz 

wraŜliwości poszczególnych obciąŜeń podatkowych na wahania PKB. 

Krańcowa skłonność do konsumpcji została przyjęta na poziomie analogicznym 

jak w przypadku analizy wydatków publicznych (0,29). 

Przy załoŜeniu, Ŝe nowi pracownicy charakteryzują się takim samym rozkładem 

dochodów jak pracownicy wcześniej zatrudnieni (por. Giorno, Richardson, 

Roseveare, van den Noord, 1995) otrzymuje się wzór na krótkookresową 

elastyczność wpływów podatkowych względem produkcji ( YPIT ,ε ) postaci: 
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11 Krótkookresowa elastyczność wpływów z PIT względem PKB została obliczona dla łącznych wpływów z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Oszacowania elastyczności poszczególnych komponentów podatku dochodowego od 

osób fizycznych zostały szerzej omówione w  Krajewski (2005c). 
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gdzie w oznacza średni poziom wynagrodzeń, 

 

Tak więc: 

 

YEwpitEwYEYPIT ,,,,, εεεεε +=                                                                            (35) 

 

gdzie: 

 

YE ,ε   – krótkookresowa elastyczność liczby podatników względem PKB (której 

przybliŜenie stanowi krótkookresowa elastyczność zatrudnienia względem PKB), 

Ew,ε  – krótkookresowa elastyczność przeciętnego dochodu w danej grupie 

podatników względem liczby podatników w danej grupie (której przybliŜenie 

stanowi krótkookresowa elastyczność przeciętnej stawki płac względem 

zatrudnienia), 

wpit ,ε  – elastyczność wpływów z PIT przypadających na jednego podatnika 

względem przeciętnego dochodu.  

 

Elastyczność wpływów z PIT, przypadających na jednego podatnika względem 

dochodu przeciętnego, wyznaczono na podstawie kształtowania się relacji 

krańcowych i przeciętnych stawek podatkowych. Wpływ wzrostu przeciętnej 

stawki płac na wpływy podatkowe zaleŜy od systemu podatkowego. Czym 

większe róŜnice, między krańcowymi a przeciętnymi stawkami  podatkowymi, 

tym silniejszy wpływ wahań przeciętnej stawki płac na fluktuacje wpływów z 

podatku PIT. Zatem czym silniejsza progresja podatkowa tym większa 

elastyczność wysokości płaconego podatku względem wynagrodzenia.  
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Krótkookresową elastyczność wpływów z PIT przypadających na jednego 

zatrudnionego oszacować moŜna poprzez obliczenie dla kaŜdego z przedziałów 

podatkowych stosunku krańcowej stopy podatkowej do przeciętnej stopy 

podatkowej, a następnie wyciągnięcie średniej waŜonej, gdzie wagami są 

wysokości wpływów podatkowych uzyskanych z poszczególnych przedziałów 

podatkowych (por. Giorno, Richardson, Roseveare, van den Noord, 1995): 
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gdzie: 

 

iPIT  – wpływy podatkowe od podatników naleŜących do i-tego przedziału 

podatkowego,  

i

i

dtb

pit∂
 – krańcowa stopa podatkowa dla i-tego przedziału podatkowego, 

i

i

tb

pit
 – przeciętna (efektywna) stopa podatkowa dla i-tego przedziału 

podatkowego. 

 

Na podstawie równania 0 oraz danych Ministerstwa Finansów dotyczących 

podatku PIT za 2006 rok12 (por. 0) otrzymuje się krótkookresową elastyczność 

wpływów z PIT przypadających na jednego zatrudnionego równą 1,36. 

                                                                                                                                    

12 Analogiczne dane za 2007 rok zostaną opublikowane przez Ministerstwo Finansów w II połowie 2008 roku.  
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Tab. Tab. Tab. Tab. 5555....    Krańcowe i efektywne stopy podatkowe w podatku PIT za Krańcowe i efektywne stopy podatkowe w podatku PIT za Krańcowe i efektywne stopy podatkowe w podatku PIT za Krańcowe i efektywne stopy podatkowe w podatku PIT za 
2006 rok2006 rok2006 rok2006 rok    
    

Przedział 

podatkowy 

Krańcowa stopa 

podatkowa 

Efektywna stopa 

podatkowa 

Stosunek stopy 

krańcowej do 

efektywnej 

Udział w podatku 

naleŜnym ogółem 

 

I przedział 19% 14,59% 1,30 56,17% 

II przedział 30% 19,51% 1,54 21,50% 

III przedział 40% 29,64% 1,35 22,33%  

Źródło: Dane Ministerstwa Finansów, obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa 

Finansów 

 

 

Krótkookresowe elastyczności liczby podatników względem PKB i 

krótkookresowe elastyczności przeciętnego dochodu oszacowane zostały na 

podstawie danych kwartalnych z lat 1995-2007. Oszacowanie krótkookresowej 

elastyczności zatrudnienia względem PKB przyjęto na poziomie analogicznym 

jak w przypadku analizy wydatków budŜetowych, tj. na poziomie 0,25. 

Krótkookresową elastyczność stawki płac względem produkcji wyznaczono jako 

iloczyn elastyczności zatrudnienia względem produkcji i elastyczności stawki 

płac względem zatrudnienia: 
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ZaleŜność między stawką płac a zatrudnieniem interpretować moŜna jako wpływ 

zatrudnienia na płace wynikający z krzywej Phillipsa. Zatem wzrost zatrudnienia 

powinien powodować wzrost przeciętnej stawki płac.  

W długim okresie wzrost przeciętnej stawki płac w znacznym stopniu 

uzaleŜniony jest od wzrostu wydajności pracy. RównieŜ w krótkim okresie 

wahania wydajności pracy mogą rzutować na kształtowanie się stawki płac. W 

rezultacie wpływ wahań koniunktury na wysokość stawki płac moŜe odbywać się 

nie tylko poprzez zmiany zatrudnienia, ale takŜe poprzez zmiany wydajności 

pracy (przy tym im niŜsze, przy danym wzroście gospodarczym, tempo wzrostu 
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zatrudnienia, tym wyŜsze tempo wzrostu wydajności pracy). Zakładając, Ŝe 

fluktuacje produkcji prowadzą do wahań stawki płac zarówno poprzez wpływ na 

zatrudnienie jak i wydajność pracy, oszacowano równanie postaci: 

 

itititit LYLw ,,2,10, )( εααα +++=
ooo

                                                              (38) 

 

gdzie: 

tLY )(
o

 oznacza tempo wzrostu wydajności pracy, natomiast tw
o

 – tempo 

wzrostu przeciętnego realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego (dane GUS). 

Wyniki estymacji parametrów równania 0 ukazuje 0. Oszacowaniem 

krótkookresowej elastyczność wynagrodzeń względem zatrudnienia jest ocena 

parametru 1α . 

Tab. Tab. Tab. Tab. 6666....    Wyniki estymacji parametrów równania Wyniki estymacji parametrów równania Wyniki estymacji parametrów równania Wyniki estymacji parametrów równania 0000    
    

Parametr 2α  1α  0α  

Oszacowanie parametru 0,63 0,47 0,002 

Wartość statystyki t-Studenta 3,54 2,43 0,26 

Współczynnik R
2
 0,54 

Statystyka DW 1,68  

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

Uwzględniając otrzymany na podstawie równania 0 szacunek krótkookresowej 

elastyczności stawki płac względem zatrudnienia (0,47) i otrzymany na 

podstawie równania 0 szacunek krótkookresowej elastyczności zatrudnienia 

względem produkcji (0,25), otrzymuje się krótkookresową elastyczność stawki 

płac względem PKB na poziomie 0,12.  
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W oparciu o przedstawione powyŜej oszacowania na podstawie równania 0 

otrzymuje się krótkookresową elastyczność wpływów z PIT względem PKB 

równą 0,41.  

W przypadku składek na fundusze celowe wysokość średniej składki zmienia się 

proporcjonalnie do wysokości średniego wynagrodzenia, co oznacza 

jednostkową elastyczność średniego poziomu składki względem przeciętnej 

stawki płac. W rezultacie otrzymuje się wzór na krótkookresową elastyczność 

dochodów funduszy celowych ze składek względem PKB ( YSSC ,ε ) postaci: 

 

( )EwYEYSSC ,,, 1 εεε +=                                                                                       (39) 

 

Krótkookresowa elastyczność dochodów funduszy celowych ze składek 

względem PKB jest zatem równa krótkookresowej elastyczności funduszu 

wynagrodzeń względem PKB. Przyjmując wcześniej wyznaczone oszacowania 

krótkookresowej elastyczności zatrudnienia względem PKB (0,25) i 

krótkookresowej elastyczności płac względem zatrudnienia (0,12) otrzymuje się 

krótkookresową elastyczność dochodów funduszy celowych ze składek 

względem PKB wynoszącą 0,28. 

Na podstawie przedstawionych powyŜej szacunków otrzymuje się, Ŝe 

krótkookresowy wzrost PKB o 1 proc. prowadzi do wzrostu podatków 

bezpośrednich prowadzącego do ograniczenia wzrostu dochodów do dyspozycji 

o 
Y

SSC

Y

PIT
28,041,0 + . Otrzymuje się zatem, Ŝe krótkookresowy wzrost PKB 

o 1 proc. prowadzi do wzrostu podatków bezpośrednich prowadzącego do 

ograniczenia wzrostu dochodów do dyspozycji średnio o 0,06% PKB. 

W rezultacie uwzględniając oszacowaną wartość krańcowej skłonności do 

konsumpcji na podstawie równania 0 otrzymuje się, Ŝe krótkookresowy wzrost 

PKB o 1 proc. prowadzi do ograniczenia transferów netto z sektora publicznego 

do gospodarstw domowych, skutkującym ograniczeniem wzrostu dochodów do 

dyspozycji i w rezultacie ograniczeniem wzrostu konsumpcji indywidualnej o 

0,02% PKB.  
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1.4.2. Wpływ podatku CIT  na wygładzenie inwestycji1.4.2. Wpływ podatku CIT  na wygładzenie inwestycji1.4.2. Wpływ podatku CIT  na wygładzenie inwestycji1.4.2. Wpływ podatku CIT  na wygładzenie inwestycji    

    

Podatek dochodowy od osób prawnych działa jako stabilizator koniunktury 

poprzez wpływ na wysokość zysku netto:  
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gdzie:  

CITY

I

∂
∂

- wpływ podatku CIT jako automatycznego stabilizatora koniunktury na 

inwestycje (róŜnica między rzeczywistą zmianą inwestycji na skutek wahań 

PKB, a zmianą inwestycji gdyby nie występował podatek CIT),  

I  – inwestycje, 

NZ - zysk netto,  

CIT  – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

Wynikający z wahań koniunktury krótkookresowy wzrost PKB prowadzi do 

wyŜszych wpływów z podatku CIT. WyŜsze wpływy z podatku CIT zabierają 

część zysku, co ogranicza z kolei wzrost zysku netto i inwestycji. Zatem 

funkcjonowanie podatku CIT jako automatycznego stabilizatora koniunktury 

prowadzi do ograniczenia wahań inwestycji w ramach cyklu koniunkturalnego 

( 0<
∂
∂

CITY

I
). 

 

PoniewaŜ: 
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zatem otrzymuje się: 
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czyli: 
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Oddziaływanie podatku CIT na wygładzenie inwestycji zaleŜy więc od:  

 

−    wpływu zmiany wysokość zysku netto na kształtowanie się inwestycji, 

−    krótkookresowej elastyczności CIT względem PKB,  

−    relacji wpływów z podatku CIT do PKB. 

 

Zmiany poziomu zysku netto, szczególnie w przypadku ograniczeń w dostępie 

do kredytu i dąŜeniu przedsiębiorstw do utrzymywania stabilnego poziomu 

dywidend, wpływają na wysokość inwestycji. W opracowaniu przyjęto 

załoŜenie, Ŝe wzrost zysku netto powoduje analogiczny wzrost inwestycji, 

przyjęto zatem: 

 

 1=
∂

∂
NZ

I
                                                                                                           (44) 
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Krótkookresowa elastyczność wpływów z CIT względem PKB, przy przyjęciu 

załoŜenia, Ŝe nowe przedsiębiorstwa rozliczające się podatkiem CIT 

charakteryzują się takim samym rozkładem zysków jak dotychczas istniejące 

przedsiębiorstwa (por. Giorno, Richardson, Roseveare, van den Noord, 1995), 

dana jest wzorem: 
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gdzie: 

 

cit  – średnia wysokość podatku dochodowego od osób prawnych płaconego 

przez przedsiębiorstwa rozliczające się podatkiem CIT, 

CITz  – średni poziom zysku przedsiębiorstw rozliczających się podatkiem CIT, 

CITN  – liczba przedsiębiorstw rozliczających się podatkiem CIT.  

 

Krótkookresowe wahania koniunktury wpływają przede wszystkim na zmianę 

skali działalności i rentowności przedsiębiorstw, przyjęto zatem hipotezę, Ŝe 

wahania koniunktury wpływają na wysokość przeciętnego dochodu, a nie na 

wahania liczby przedsiębiorstw. W celu weryfikacji tej hipotezy oszacowano 

parametry równania na tempach wzrostu postaci: 

 

tttCIT YN εδδ ++=
oo

10,                                                                                   (46) 
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gdzie tCITN
o

- tempo wzrostu liczby przedsiębiorstw rozliczających się 

podatkiem CIT. 

 

Otrzymane wyniki nie wskazują na występowanie statystycznie istotnej 

zaleŜności między wahaniami liczby przedsiębiorstw rozliczających się 

podatkiem CIT a wahaniami koniunktury. Nie ma więc podstaw do odrzucenia 

hipotezy, Ŝe krótkookresowa elastyczność liczby przedsiębiorstw rozliczających 

się podatkiem CIT względem produkcji jest równa zero.  

Przyjmując zatem, Ŝe krótkookresowa elastyczność liczby przedsiębiorstw 

rozliczających się podatkiem CIT względem produkcji jest równa zero, równanie 

0 moŜna przekształcić do postaci: 

 

))((, cit

z

z

cit

Z

Y

Y

Z CIT

CITCIT

CIT
YCIT ∂

∂
∂

∂
=ε                                                              (47) 

 

Oznacza to, Ŝe krótkookresową elastyczność wpływów z podatku CIT względem 

PKB moŜna zdekomponować na dwie elastyczności: 

 

−    Krótkookresową elastyczność bazy podatkowej podatku CIT względem 

PKB; 

−    Krótkookresową elastyczność średniej wysokości podatku CIT 

względem średniego poziomu zysku przedsiębiorstw rozliczających się 

podatkiem CIT.  

 

Elastyczność wysokości podatku względem bazy podatkowej zaleŜy od takich 

rozwiązań systemowych jak sposób opodatkowania, wysokość przeciętnych 

stawek podatkowych oraz wysokość krańcowych stawek podatkowych. 

Krótkookresowa elastyczność bazy podatkowej względem PKB określa 

natomiast wraŜliwość bazy podatkowej na wahania PKB. W niniejszym 
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opracowaniu przyjęto krótkookresową elastyczność bazy podatkowej podatku 

CIT względem PKB wyznaczoną w opracowaniu Krajewski (2005a), czyli 

elastyczność równą 2,98.13 

W celu wyznaczenia elastyczności wpływów z podatku CIT względem PKB 

oprócz określenia elastyczności bazy podatkowej CIT względem PKB konieczne 

jest wyznaczenie elastyczności średniej wysokości płaconego podatku względem  

średniego poziomu zysków przedsiębiorstw rozliczających się podatkiem CIT 

(por. równanie 0). Elastyczność średniej wysokości podatku CIT względem 

średniego poziomu zysków obliczyć moŜna poprzez obliczenie stosunku 

krańcowej stopy podatkowej do efektywnej stopy podatkowej (por. Giorno, 

Richardson, Roseveare, van den Noord, 1995). PoniewaŜ w przypadku CIT 

stawki te są sobie równe, równanie 0 upraszcza się więc do postaci: 

 

)(,
CIT

CIT
YCIT Z

Y

Y

Z

∂

∂
=ε                                                                                       (48) 

 

W rezultacie otrzymuje się, Ŝe  krótkookresowa elastyczność wpływów z CIT 

względem PKB wynosi 2,98. Wpływy podatkowe z podatku dochodowego od 

osób prawnych są bardzo wraŜliwe na wahania koniunktury, co wynika z duŜej 

wraŜliwości zysków przedsiębiorstw na kondycję gospodarki.  

Na podstawie równania 0 otrzymuje się zatem 
CITY

I

∂
∂

 na poziomie -0,07. 

Oznacza to, Ŝe istnienie podatku CIT powoduje, Ŝe wzrost (spadek) inwestycji 

wywołany krótkookresowym wzrostem (spadkiem) PKB o 1 proc. jest o 0,07% 

PKB niŜszy, niŜ byłby w przypadku braku istnienia podatku dochodowego od 

osób prawnych. 

 

                                                                                                                                    

13 W ww. opracowaniu za przybliŜenie bazy podatkowej podatku CIT przyjęto zyski brutto przedsiębiorstw (dane 

Ministerstwa Finansów) i w oparciu o dane kwartalne oszacowano równanie postaci: ttt YZ εδδ ++=
oo

10  (gdzie 

tZ
o

- tempo wzrostu zysków brutto w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego). 
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1.4.3. Wpływ podatków pośrednich na konsumpcję 1.4.3. Wpływ podatków pośrednich na konsumpcję 1.4.3. Wpływ podatków pośrednich na konsumpcję 1.4.3. Wpływ podatków pośrednich na konsumpcję     

    

Wśród podatków pośrednich na wygładzenie wahań koniunktury wpływa 

zarówno podatek VAT jak i podatek akcyzowy. 

Podatek od wartości dodanej działa jako automatyczny stabilizator koniunktury, 

poniewaŜ zmniejsza wraŜliwą na wahania PKB konsumpcję. Istnienie podatku od 

wartości dodanej zmniejsza w ten sposób amplitudę wahań konsumpcji. Wpływ 

podatku VAT na zmniejszenie wahań konsumpcji wyznaczyć moŜna na 

podstawie wzoru: 

 

Y

TB

TB

VAT

VAT

C

Y

C VAT

VATVAT ∂

∂

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

                                                                    (49) 

 

gdzie: 

 

VATY

C

∂
∂

 – wpływ podatku VAT na wygładzenie wahań konsumpcji (róŜnica 

między rzeczywistą zmianą konsumpcji na skutek wahań PKB, a zmianą 

konsumpcji gdyby nie występował podatek VAT), 

VATTB  – baza podatkowa podatku od wartości dodanej,  

natomiast VAT  – wpływy budŜetowe z podatku od wartości dodanej. 

 

Przy stałej cenie brutto wzrost podatku VAT powoduje analogiczne ograniczenie 

konsumpcji w cenach czynników produkcji, zatem: 
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∂
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−=
∂
∂

                                                                             (50) 

 

Równanie 0 moŜna zapisać w postaci: 
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TB
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Y
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gdzie 
VATTBVAT ,ε oznacza krótkookresową elastyczność wpływów z VAT 

względem bazy podatkowej tego podatku, natomiast YTBVAT ,ε  oznacza 

krótkookresową elastyczność bazy podatkowej podatku VAT względem PKB.  

 

Zazwyczaj zakłada się, Ŝe występuje jednostkowa elastyczność wpływów z 

podatków pośrednich względem bazy podatkowej (por. van den Noord, 2000). W 

przypadku podatku VAT, mimo Ŝe wysokość wpływów z podatków pośrednich 

jest zazwyczaj proporcjonalna do wysokości bazy podatkowej, w niektórych 

krajach występują wyŜsze stopy opodatkowania dóbr luksusowych o wysokiej 

elastyczności dochodowej. W takim przypadku elastyczność wpływów z 

podatków pośrednich względem bazy podatkowej moŜe być wyŜsza od jedności. 

PoniewaŜ jednak określenie róŜnicy pomiędzy elastycznością dochodową 

produktów objętych stawką 22% i produktów objętych niŜszymi stawkami VAT 

jest trudne do precyzyjnego oszacowania, załoŜono jednostkową elastyczność 

wpływów z VAT względem bazy podatkowej. Zatem:  

 

1, =
VATTBVATε                                                                                                       (52) 

 

W celu oszacowania efektywności podatku VAT jako automatycznego 

stabilizatora koniunktury konieczne jest równieŜ wyznaczenie krótkookresowej 
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elastyczności bazy podatkowej VAT względem PKB (por. równanie 0). Na bazę 

podatkową VAT składa się spoŜycie indywidualne oraz spoŜycie zbiorowe 

(bieŜące zakupy rządowe). Wysokość spoŜycia zbiorowego nie zaleŜy 

bezpośrednio od wahań PKB (jest uzaleŜniona od polityki gospodarczej 

państwa), a zatem krótkookresowa elastyczność spoŜycia zbiorowego względem 

produkcji wynosi zero: 

 

0=
∂

∂

C

C

G

Y

Y

G
                                                                                                    (53) 

 

Natomiast krótkookresowa elastyczność konsumpcji prywatnej względem PKB 

oszacowana została na podstawie równania postaci:  

 

ititit YC ,,10, εαα ++=
oo

                                                                            (54)        

 

gdzie itC ,

o

- tempo wzrostu spoŜycia indywidualnego w okresie t w stosunku do 

analogicznego kwartału roku ubiegłego. 

 

Obliczenia wykonano na podstawie danych kwartalnych z lat 1995-2007. 

Oszacowaniem krótkookresowej elastyczność konsumpcji prywatnej względem 

PKB jest ocena parametru 1α . Wyniki estymacji parametrów równania 0 

przedstawia 0.  
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Tab. Tab. Tab. Tab. 7777....    WynikWynikWynikWyniki estymacji parametrów równania i estymacji parametrów równania i estymacji parametrów równania i estymacji parametrów równania 0000    
    

Parametr 1α
 0α

 

Oszacowanie parametru 0,70 0,009 

Wartość statystyki t-Studenta 4,52 1,07 

Współczynnik R
2
 0,69 

Statystyka DW 1,95  

Źródło: Obliczenia własne  

 

 

Otrzymana krótkookresowa elastyczność konsumpcji prywatnej względem PKB 

jest niŜsza od jedności (wynosi 0,70), czyli wahania konsumpcji w ramach cyklu 

są relatywnie mniejsze niŜ wahania PKB.  

Na podstawie otrzymanych elastyczności spoŜycia indywidualnego i zbiorowego 

względem PKB i uwzględniając średni w analizowanym okresie udział spoŜycia 

indywidualnego w spoŜyciu ogółem otrzymuje się krótkookresową elastyczność 

spoŜycia ogółem względem PKB równą 0,54. 

W rezultacie na podstawie równania 0, uwzględniając Ŝe w analizowanym 

okresie wpływy z VAT stanowiły średnio 7,1% PKB, otrzymuje się 
VATY

C

∂
∂

 na 

poziomie -0,04. Oznacza to, Ŝe istnienie podatku VAT powoduje, Ŝe wzrost 

konsumpcji wywołany krótkookresowym wzrostem PKB o 1 proc. jest o 0,04% 

PKB niŜszy, niŜ byłby w przypadku braku istnienia podatku od wartości dodanej. 

W podobny sposób jak podatek VAT jako automatyczny stabilizator koniunktury 

działa akcyza. Otrzymuje się zatem (por. równanie 0): 

 

Y

AKC

Y

C
YTBTBAKC

AKC
AKCAKC ,, εε−=

∂
∂

                                                                 (55) 

 

gdzie 
AKCTBAKC ,ε oznacza krótkookresową elastyczność wpływów z akcyzy 

względem bazy podatkowej akcyzy, YTBAKC ,ε  oznacza krótkookresową 
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elastyczność bazy podatkowej podatku akcyzowego względem PKB, natomiast 

AKC  oznacza wpływy budŜetowe z akcyzy. 

 

Elastyczność wpływów z akcyzy względem bazy podatkowej, podobnie jak w 

przypadku podatku VAT, wynosi 1. Krótkookresową elastyczność bazy 

podatkowej podatku akcyzowego wyznaczyć moŜna w analogiczny sposób jak w 

przypadku podatku VAT. W niniejszym opracowaniu przyjęto krótkookresową 

elastyczność wpływów z akcyzy względem PKB na poziomie 0,26, na podstawie 

szacunków elastyczności  dla poszczególnych towarów objętych akcyzą (szerzej 

na ten temat por. Krajewski, 2005b). Zatem uwzględniając średni udział 

wpływów z akcyzy w PKB w analizowanym okresie (3,8%) otrzymuje się  

01,0−=
∂
∂

AKCY

C
 . Oznacza to, Ŝe istnienie akcyzy powoduje, Ŝe zmiana 

konsumpcji wywołana zmianą PKB o 1 proc. jest zaledwie o 0,01% PKB 

mniejsza, niŜ byłaby w przypadku nie występowania podatków akcyzowych. 

 

1.5. ŁĄCZNY WPŁYW AUTOMATYCZNYCH 
STABILIZATORÓW KONIUNKTURY  

 

Zestawiając działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury odbywające 

się poprzez podatek PIT, dochody funduszy ze składek, wydatki związane z 

bezrobociem, podatek CIT oraz podatki pośrednie, na podstawie 

przedstawionych oszacowań otrzymuje się, Ŝe łącznie automatyczne stabilizatory 

koniunktury w Polsce wygładzają wahania PKB o ok. 14%. Otrzymane wyniki są 

zatem zbliŜone lub wyŜsze od wyników otrzymanych dla krajów strefy euro na 

podstawie makromodelu NiGEM (por. Barrell, Pina, 2002). Z drugiej strony, 

porównując otrzymane dla Polski szacunki z oszacowaniami dla krajów strefy 

euro otrzymanymi na podstawie makromodelu INTERLINK (por. European 

Commission, 2001), otrzymuje się, Ŝe działanie automatycznych stabilizatorów 

koniunktury w Polsce jest relatywnie niewielkie.  

Zwiększenie antycyklicznej roli pasywnej polityki fiskalnej uzyskać moŜna 

poprzez reformę systemu finansów publicznych prowadzącą do zwiększenia roli 
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automatycznych stabilizatorów koniunktury. Zatem, jak wskazuje Owsiak 

(2002), mimo Ŝe automatyczne stabilizatory koniunktury działają samoczynnie, 

to ich ustanowienie wymaga aktywności legislacyjnej państwa.  

Na łączną skuteczność automatycznych stabilizatorów koniunktury w Polsce w 

róŜnym stopniu oddziałują poszczególne kategorie budŜetowe. Przyjmując za 

jeden z celów polityki makroekonomicznej zminimalizowanie wahań 

koniunktury, wskazane wydaje się zwiększenie znaczenia tych kategorii 

budŜetowych, które silnie działają jako automatyczny stabilizator koniunktury i 

zmniejszenie znaczenie kategorii budŜetowych, które w nieznacznym stopniu 

wpływają na zmniejszenie fluktuacji gospodarczych.  

W 0, na podstawie wcześniejszych obliczeń, przedstawione zostało, jak 

zwiększenie  poszczególnych kategorii budŜetowych o 1 proc. PKB wpływa na  

zmniejszenie wahań PKB.  

    
Tab. Tab. Tab. Tab. 8888....    Wpływ zwiększenia poszczególnych dochodów i wydatków Wpływ zwiększenia poszczególnych dochodów i wydatków Wpływ zwiększenia poszczególnych dochodów i wydatków Wpływ zwiększenia poszczególnych dochodów i wydatków 
publicznych o 1% PKB na procentowe zmpublicznych o 1% PKB na procentowe zmpublicznych o 1% PKB na procentowe zmpublicznych o 1% PKB na procentowe zmniejszenie wahań PKB niejszenie wahań PKB niejszenie wahań PKB niejszenie wahań PKB     
    

Kategoria budŜetowa 

Wpływ zwiększenia  

kategorii budŜetowej o 1% PKB 

na zmniejszenie wahań PKB (w %) 

Pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu 0,39 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  0,12 

Składki na fundusze celowe  0,08 

Podatek dochodowy od osób prawnych 2,98 

Podatek od wartości dodanej 0,54 

Podatek akcyzowy 0,26 
 

Źródło: Obliczenia własne 

 

Z 0 wynika, Ŝe poszczególne kategorie budŜetowe z odmienną siłą działają jako 

automatyczne stabilizatory koniunktury. Mimo Ŝe często wskazuje się podatek 

dochodowy od osób fizycznych jako najwaŜniejszy automatyczny stabilizator 

koniunktury, to zwiększanie podatku PIT nie wpływa zbyt mocno na zwiększenie 

wygładzenia wahań PKB, co wynika z relatywnie słabego wpływu zarówno 



VVVV    SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ SKALA I EFEKTYWNOŚĆ ANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITANTYCYKLICZNEJ POLITYKI YKI YKI YKI FISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCFISKALNEJ W KONTEKŚCIE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA IE WSTĄPIENIA 

POLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EURPOLSKI DO STREFY EUROOOO    

 287287287287    

przejściowych zmian PKB na wahania zatrudnienia, jak i przejściowych zmian 

dochodu do dyspozycji na konsumpcję. 

Na zmniejszenie wahań PKB najsilniej wpłynęłoby zwiększenie znaczenia 

podatku CIT, co wynika z silnej reakcji tej kategorii budŜetowych na zmiany 

aktywności gospodarczej. Z drugiej strony zwiększanie podatku dochodowego 

od osób prawnych moŜe mieć negatywny wpływ na atrakcyjność inwestowania 

w Polsce. Dlatego teŜ, choć z jednej strony podwyŜszanie podatku CIT 

przyczyniłoby się do większej skuteczności automatycznych stabilizatorów 

koniunktury, to z drugiej strony pamiętać trzeba, Ŝe działanie takie moŜe 

spowodować równieŜ obniŜenie długookresowego tempa wzrostu 

gospodarczego.  

 

2. STABILIZACYJNE DZIAŁANIA DYSKRECJONALNE 

 

Cykliczny komponent salda budŜetowego reaguje na wahania luki PKB w sposób 

zautomatyzowany, niezaleŜnie od woli podmiotów kształtujących politykę 

fiskalną. Automatyczne stabilizatory koniunktury nie stanowią jednak jedynego 

mechanizmu reakcji salda finansów publicznych na zmiany stopnia 

wykorzystania mocy produkcyjnych. Obok wahań tradycyjnie definiowanego 

cyklicznego komponentu salda budŜetowego, o charakterze w pełni 

automatycznym, wskazać moŜna na moŜliwość występowania dyskrecjonalnych 

decyzji władz fiskalnych podejmowanych w reakcji na wahania koniunkturalne. 

Powodują one, Ŝe tradycyjnie pojmowane saldo strukturalne moŜe nie być wolne 

od wpływu koniunktury, a w sensie statystycznym moŜe być ono skorelowane ze 

zmiennymi charakteryzującymi wahania koniunktury, takimi jak luka PKB. 

Wskazać moŜna kilka mechanizmów powodujących, Ŝe rządy w reakcji na 

wahania koniunktury decydują się zmieniać poziom salda strukturalnego. Jako 

najwaŜniejszą wymienić moŜna chęć zapewnienia pełniejszej stabilizacji 

koniunktury niŜ samo działanie automatycznych stabilizatorów. MoŜna znaleźć 

liczne przykłady sytuacji, gdy rządy, w odpowiedzi na recesje, ogłaszają 

programy zmniejszania stóp podatkowych w celu dodatkowego pobudzenia 

zagregowanego popytu. Wprawdzie w ostatnich latach dominującym wnioskiem 

z badań normatywnych staje się zalecenie, aby stabilizację koniunktury 
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prowadzić przede wszystkim w sposób automatyczny, jednak działania aktywne 

nadal są obecne w oficjalnej argumentacji uzasadniającej prowadzoną politykę. 

Podejmowanie takich działań powoduje, Ŝe deficyt budŜetowy, nawet 

skorygowany o wahania cykliczne, kształtować się moŜe w sposób 

antycykliczny. 

Co zaskakujące, istnieją równieŜ mechanizmy, które determinować mogą 

odwrotne, procykliczne zachowanie deficytu budŜetowego. W ich efekcie 

działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury moŜe zostać osłabione, lub 

nawet zniwelowane. Badania empiryczne wskazują, Ŝe procykliczne 

kształtowanie się deficytu jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym, 

szczególnie w krajach znajdujących się na niŜszym poziomie rozwoju. Gavin i 

in. (1996) jako pierwsi zaobserwowali, Ŝe w krajach Ameryki Południowej 

ograniczony dostęp do rynków kapitałowych był przyczyną prowadzenia 

procyklicznej polityki fiskalnej, która dodatkowo zwiększała wahania 

koniunktury. Catao i Sutton (2002) uzyskali podobne wyniki w oparciu o szerszą 

próbę krajów słabiej rozwiniętych. Talvi i Vegh (2000) wskazali, Ŝe podczas, gdy 

polityka fiskalna w państwach grupy G7 jest zdecydowanie antycykliczna, to juŜ 

w krajach rozwijających się wykazuje ona tendencje procykliczne. Podobne 

wyniki empiryczne osiągnęli, w oparciu o róŜne próby: Lane (2003), Calderon, 

Duncan i Schmidt-Hebbel (2003, 2004), a takŜe Alesina i Tabellini (2005). 

Istnieje kilka teorii, które próbują wyjaśnić tę zaskakującą prawidłowość. 

Zgodnie z pierwszą z nich, główną przyczyną procyklicznej polityki fiskalnej są 

ograniczenia płynności. Brak zaufania inwestorów do rządów, dotyczący w 

największej mierze rządów krajów słabiej rozwiniętych, powoduje, Ŝe w czasie 

recesji ci pierwsi Ŝądają dodatkowych premii za ryzyko bądź stosują 

bezpośrednie racjonowanie kredytów (Gavin i in. 1996, Calderon i Schmidt 

2003). Efektem takiej sytuacji jest wymuszona kontrakcja fiskalna, gdy rząd w 

warunkach recesji musi ograniczać deficyt. Z kolei w sytuacji ekspansji 

gospodarczej nałoŜone ograniczenia zostają poluzowane, co pozwala na wzrost 

deficytu i próby zrekompensowania podaŜy tych usług publicznych i transferów, 

które musiały zostać ograniczone w okresie spowolnienia. Taki schemat 

działania oznacza wymuszone ograniczeniami płynności przyjęcie procyklicznej 

polityki fiskalnej. 
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Teorię dominującej roli ograniczeń płynności cechują jednak pewne słabości. 

Przede wszystkim racjonalni inwestorzy powinni dyskontować moŜliwość 

pojawienia się recesji, równomiernie rozkładając w czasie premie za ryzyko. 

Ponadto kraje rozwijające się mogłyby akumulować nadwyŜki budŜetowe w 

czasie ekspansji, tak by zmniejszyć swoją zaleŜność od rynków finansowych w 

czasie recesji. 

Z tego powodu powstał szereg alternatywnych teorii tłumaczących procykliczne 

kształtowanie się deficytu. Alesina i Tabellini (2005) prezentują model, w 

którym głównym czynnikiem odpowiedzialnym za procykliczną politykę 

fiskalną jest korupcja. W ich modelu władzom jest łatwiej kraść w czasach 

prosperity, gdyŜ występująca wówczas obfitość zasobów pozwala na 

zapewnianie nadal wystarczającej podaŜy dóbr publicznych obywatelom. 

Przedstawiają oni analizę empiryczną, z której wynika, zgodnie z predykcjami 

płynącymi z modelu teoretycznego, Ŝe polityka fiskalna jest częściej 

procykliczna w krajach charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem korupcji. 

Woo (2005) prezentuje teoretyczny model wspólnego zasobu, w którym 

prowadzona jest niekooperacyjna gra pomiędzy politykami reprezentującymi 

róŜne grupy interesu. Polityka fiskalna jest w tym modelu neutralna względem 

cyklu wyłącznie w przypadku, gdy grupy mają takie same preferencje, natomiast 

staje się procykliczna, gdy ich preferencje cechuje rozbieŜność (polaryzacja). 

Woo przedstawia analizę empiryczną z której wynika, Ŝe wskaźniki Giniego 

mierzące nierówności dochodów oraz nierówności edukacyjne (jako miary 

polaryzacji preferencji) rzeczywiście są dodatnio skorelowane ze wskaźnikiem 

procykliczności polityki fiskalnej. 

Tornell i Lane (1998; 1999) analizują model wspólnego zasobu, w którym róŜne 

grupy interesu (rozumiane jako róŜne partie wewnątrz koalicji czy teŜ róŜni 

ministrowie w ramach rządu, wraz z popierającymi ich grupami nacisku) 

współzawodniczą o dostęp do dochodów podatkowych, stanowiących wspólny 

zasób. Polityka fiskalna staje się procykliczna, poniewaŜ w okresie ekspansji 

gospodarki wspólny zasób zwiększa się, co powoduje zaostrzenie konkurencji 

pomiędzy grupami interesu i silniejszy niŜ proporcjonalny do dochodów wzrost 

wydatków. Lane (2003) prezentuje badanie empiryczne, z którego wynika, Ŝe 

istotnie, kraje charakteryzujące się wysoką zmiennością produkcji i znaczną 

polaryzacją na scenie politycznej mają większą skłonność do prowadzenia 
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procyklicznej polityki fiskalnej niŜ pozostałe państwa. Ponadto, poniewaŜ silne 

instytucje mogą ograniczać pole manewru dla działań grup interesu, osłabiając w 

ten sposób opisany mechanizm, w charakterze zmiennej objaśniającej uŜyto 

ponadto miary ograniczeń politycznych (Henisz 2000). 

Istnieją zatem mechanizmy, których efektem potencjalnie moŜe być zarówno 

procykliczne, jak i antycykliczne zachowanie deficytu strukturalnego. 

Ostatecznie zachowanie to zaleŜy od występowania i siły działania 

poszczególnych zjawisk. W niniejszej części opracowania podjęto empiryczną 

próbę oszacowania stopnia procykliczności bądź antycykliczności polityki 

fiskalnej w Polsce. NaleŜy zastrzec, Ŝe przedstawione analizy dotyczą działań 

dyskrecjonalnych władz fiskalnych, natomiast abstrahuje od reakcji o charakterze 

automatycznym, omówionych szczegółowo w części poprzedniej. Dlatego 

pojęcia „antycykliczny” bądź „procykliczny” odnoszą się tutaj do decyzji 

dyskrecjonalnych, których rezultaty odzwierciedla saldo budŜetu skorygowane o 

wahania cykliczne. Ostatecznie kierunek i siła łącznej reakcji salda budŜetu na 

wahania koniunktury jest sumą reakcji dyskrecjonalnych oraz reakcji 

automatycznych. 

W kolejnych punktach przedstawiona jest empiryczna ocena reakcji polskich 

władz fiskalnych na wahania koniunktury. Została ona przeprowadzona drogą 

ekonometrycznego oszacowania parametrów funkcji reakcji, uzaleŜniającej 

poziom najwaŜniejszych zmiennych fiskalnych od zestawu regresorów, w tym 

zmiennej mierzącej stan koniunktury. Uznanie polityki fiskalnej za pro- bądź 

antycykliczną polega na zbadaniu znaku oraz statystycznej istotności parametru 

mierzącego wpływ luki PKB na przyjęte zmienne fiskalne. PoniŜej 

przedstawiono najwaŜniejsze aspekty konstrukcji fiskalnej funkcji reakcji, 

obejmujące wybór zmiennej objaśnianej, decyzję dotyczącą postaci funkcyjnej 

oraz wybór listy zmiennych objaśniających.  

 

2.1. PROBLEM WYBORU ZMIENNEJ OBJAŚNIANEJ 

 

W prezentowanej analizie kluczowym problemem jest wybór parametru 

charakteryzującego ekspansywność polityki fiskalnej. W literaturze przewaŜnie 

uŜywa się do tego celu jednej z trzech zmiennych: salda (nadwyŜki) 
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budŜetowego, salda budŜetowego skorygowanego o wahania cykliczne bądź teŜ 

poziomu wydatków. Z reguły zmienne te odnoszą się do sektora finansów 

publicznych, choć w niektórych badaniach, z uwagi na słabą dostępność danych 

dla niektórych krajów, obejmują one jedynie budŜet centralny. 

Wśród wymienionych zmiennych prawdopodobnie najczęściej stosowane w 

analizach empirycznych jest saldo budŜetowe. Jego najwaŜniejszą zaletą jest to, 

Ŝe jest ono dobrym przybliŜeniem wpływu polityki fiskalnej na zagregowany 

popyt (przy przyjęciu załoŜenia, Ŝe wraŜliwość łącznego popytu na dochody i 

wydatki państwa jest taka sama).  

Równocześnie jednak saldo budŜetowe nie jest dobrą miarą działań 

podejmowanych przez władze fiskalne, gdyŜ jego kształtowanie się w znacznym 

stopniu uzaleŜnione jest od wahań koniunktury. Do tego ostatniego celu znacznie 

lepiej nadaje się saldo budŜetowe skorygowane cyklicznie, w którym efekty 

cyklu koniunkturalnego zostały usunięte metodami statystycznymi. Jest to 

metodologia szeroko stosowana m. in. przez Komisję Europejską oraz OECD, 

które publikują dane o saldzie finansów publicznych skorygowanym cyklicznie 

w cyklicznych raportach statystycznych (por. np. European Commission 2007, 

OECD 2008). Omówienie metodologii moŜna znaleźć w opracowaniu Girouard i 

André (2005). Jednak wielość moŜliwych metod jego obliczania powoduje, Ŝe 

wynik w znacznym stopniu uzaleŜniony jest od decyzji badacza dotyczącej 

zastosowanej metody statystycznej. Obszerny przegląd stosowanych w tym celu 

metod odnaleźć moŜna w zbiorze Banca d’Italia (1999), natomiast przegląd 

dyskusji dotyczącej samego wskaźnika i jego wad prezentują Mills i Quinet 

(2001). 

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie jako głównego wskaźnika 

poziomu wydatków sektora publicznego (w relacji do PKB). Jest to zmienna 

stosunkowo niewraŜliwa na wahania cykliczne, która przy tym odzwierciedla 

skutki większości decyzji dotyczących polityki fiskalnej. Oczywiście, jej 

powaŜną wadą jest to, Ŝe nie daje ona pełnej informacji o wpływie polityki 

fiskalnej na zagregowany popyt, gdyŜ nie zawiera informacji o dochodach 

finansów publicznych. 

Mając na uwadze cel niniejszej analizy, jako główną zmienną charakteryzującą 

stopień ekspansywności polityki fiskalnej zdecydowano się wykorzystać saldo 
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finansów publicznych skorygowane o efekty wahań koniunktury. Szczegółowy 

opis metody obliczenia korekty o efekty wahań cyklicznych przedstawiony został 

w pierwszej części opracowania.  

 

2.2. POMIAR WPŁYWU KONIUNKTURY NA SALDO BUDśETU 

 

W większości empirycznych badań determinant nadwyŜki budŜetowej 

uwzględnienie w modelu efektów cyklu koniunkturalnego polega na 

zastosowaniu w charakterze zmiennej objaśniającej luki PKB, mierzonej jako 

odchylenie PKB od trendu. UŜywane w badaniach równanie relacji salda 

budŜetowego (Siτ) do PKB (Yiτ) dla kraju i w okresie τ przyjmuje postać: 

 

ττττ−τ−τττ η+′+−β+α+α= i1iii01i1i1iii )1Y/Y()Y/S(Y/S βx                 (56) 

 

gdzie τiY  oznacza produkt potencjalny, zaś xiτ jest wektorem pozostałych 

zmiennych objaśniających, takich jak inflacja, zmienne zero-jedynkowe dla lat 

wyborczych, czy teŜ zmienne instytucjonalne, natomiast ηiτ jest składnikiem 

losowym. 

 

WaŜnym problemem związanym ze stosowaniem powyŜszej specyfikacji jest 

przyjęcie implicite załoŜenia o jednostkowej elastyczności dochodów i wydatków 

względem produkcji. ZałoŜenie to moŜe często nie odpowiadać rzeczywistości, 

między innymi ze względu na powszechne stosowanie  progresji podatkowej. 

Ponadto automatyczne stabilizatory koniunktury mogą działać silniej w krajach 

charakteryzujących się wyŜszą relacją dochodów sektora publicznego do PKB. 

Analiza oparta na powyŜszej specyfikacji moŜe więc przynieść mylące rezultaty 

w próbach zawierających kraje charakteryzujące się róŜnymi i zmieniającymi się 

rozmiarami sektora publicznego. 
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W celu przynajmniej częściowego rozwiązania tego problemu Lane (2003) oraz 

Woo (2005) posługują się następującą specyfikacją: 

 

τττ η+∆β+α=∆ ii1ii )Ylog()Glog(                                                              (57)  

 

gdzie Yiτ oznacza PKB w cenach stałych.  

 

ChociaŜ eliminuje to konieczność przyjęcia załoŜenia o jednostkowej 

elastyczności, przekształcenie poprzez obliczenie pierwszych róŜnic moŜe 

usunąć jedynie liniowy, stały trend ze zmiennych, co w warunkach 

występowania trendu nieliniowego moŜe być podejściem zbyt restrykcyjnym. 

Częściowym rozwiązaniem moŜe być tu zastosowanie bardziej elastycznej 

metody filtrowania.  

W niniejszym opracowaniu zastosowano metodologię, która pozwala rozwiązać 

obydwa opisane problemy.14 Dopuszcza ona bowiem zarówno moŜliwość 

występowania krótkookresowych elastyczności róŜnych od 1, jak i moŜliwość 

występowania zmian trendu. Punktem wyjścia dla analizy są równania głównych 

zmiennych fiskalnych – wydatków G oraz dochodów T (w kraju i w roku τ). 

Przyjmują one postać: 

 

Gε
τiτiτi )y~(GG =  Rε

τiτiτi )y~(TT =                                                            (58) 

 

gdzie G  oraz T  oznaczają, odpowiednio poziom wydatków oraz dochodów 

niezaleŜny od stanu koniunktury,15 zaś ity~  oznacza lukę produktu, zdefiniowaną 

jako stosunek między rzeczywistym i potencjalnym PKB. Parametry Eε  i Rε  

oznaczają odpowiednio krótkookresowe elastyczności wydatków i dochodów 
                                                                                                                                    

14 Metodologia ta przedstawiona została po raz pierwszy w opracowaniu Mackiewicza (2007). 
15 Strukturalny poziom wydatków oraz dochodów moŜna zdefiniować, analogicznie do pojęcia deficytu strukturalnego 

(por. definicja w pracy Krajewskiego 2006), jako hipotetyczny poziom wydatków oraz dochodów, który istniałby w sytuacji 

normalnej (przeciętnej) aktywności gospodarczej, tj. gdyby PKB rzeczywisty był równy PKB potencjalnemu. 
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względem luki produktu. Jeśli przyjmie się g = G/Y oraz t = T/Y (i, 

odpowiednio, Y/Gg = , Y/Tt = ), wtedy powyŜsze równania moŜna zapisać 

jako: 

 

1ε

τiτiτi
G)y~(gg −=   

1ε

τiτiτi
T)y~(tt −=                                                             (59) 

 

NadwyŜkę budŜetową zdefiniowano dalej jako róŜnicę logarytmów dochodów i 

wydatków. Taka definicja róŜni się od podejścia stosowanego zazwyczaj w 

badaniach, zgodnie z którym nadwyŜka mierzona jest jako róŜnica dochodów i 

wydatków podzielona przez PKB. Pozwala ona na skorygowanie faktu, Ŝe 

automatyczne stabilizatory koniunktury są większe w krajach, w których relacja 

dochodów do PKB jest wyŜsza.16 

Wraz z równaniami 0 pozwala to na zdefiniowanie następującego równania 

nadwyŜki budŜetowej: 

 

)y~log()εε()g/tlog()g/tlog( τiGTτiτiτiτi −+=                                         (60) 

 

WyraŜenie )εε( GT −  w powyŜszym równaniu jest miarą elastyczności 

nadwyŜki budŜetowej17 i jest dalej w tekście oznaczane jako Sε . Jest to miara 

rozmiaru reakcji nadwyŜki budŜetowej związanej z dyskrecjonalnymi 

działaniami władz fiskalnych na wahania koniunktury.  

                                                                                                                                    

16 MoŜna wyobrazić sobie dwa kraje, charakteryzujące się udziałem dochodów sektora publicznego w PKB równym 

odpowiednio t1 i t2, gdzie t1 < t2, przy czym w obu krajach dochody zmieniają się proporcjonalnie do produktu (tj, ich 

elastyczność względem PKB wynosi 1). Cykliczny wzrost luki PKB o 1 p. proc. powoduje wzrost tradycyjnie mierzonej 

nadwyŜki budŜetowej odpowiednio o t1 i t2 p. proc. Stwarza to mylne wraŜenie, Ŝe drugi kraj prowadzi w większym stopniu 

politykę antycykliczną, podczas gdy przyczyną róŜnicy są jedynie róŜne wielkości sektora publicznego. UŜycie miary 

opartej na róŜnicy logarytmów dochodów i wydatków pozwala na skorygowanie tego efektu, powodując, Ŝe zmierzony 

przyrost nadwyŜki budŜetowej jest taki sam w obydwu krajach. 
17 Ściśle rzecz biorąc, εS jest elastycznością salda budŜetu, mierzonego jako stosunek dochodów do wydatków, względem 

luki produktu, mierzonej jako stosunek PKB rzeczywistego do potencjalnego. Jeśli jest bliska 0, budŜet jest niewraŜliwy na 

krótkookresowe wahania PKB. Jeśli wynosi ona 1, to zmiana luki produktu o 1% PKB powoduje zmianę tak zdefiniowanej 

nadwyŜki o t % PKB, gdzie t jest równe udziałowi dochodów sektora publicznego w PKB. 
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WyraŜenie )/log( τiτi gt  w równaniu 0 oznacza nadwyŜkę budŜetową 

nieskorelowaną z luką PKB. Na jej poziom wpływa kształtowanie się innych 

czynników, niezwiązanych ze stanem koniunktury. Jej najczęściej spotykane w 

badaniach empirycznych determinanty to poziom inflacji (Woo 2005), wahania 

warunków wymiany (obliczone jako odchylenia wartości rzeczywistej od trendu 

– Gavin i Perotti 1997; Catao i Sutton 2002) oraz poziom długu publicznego. 

Uwzględnienie pierwszej oraz drugiej zmiennej odzwierciedla hipotezę, Ŝe 

zarówno wzrost cen, jak i poprawa warunków wymiany mogą przyczynić się do 

zwiększenia dochodów sektora publicznego. Ten drugi efekt moŜe być 

szczególnie silny w gospodarkach, w których wymiana z zagranicą stanowi 

znaczną część produktu krajowego brutto. 

UŜycie w charakterze regresora poziomu długu, zdefiniowanego jako relacja 

długu sektora publicznego do PKB, wynika z hipotezy o długookresowej 

wypłacalności sektora publicznego. Wypłacalność ta wymaga, by dług publiczny 

w relacji do PKB nie rósł w sposób nieograniczony tj. by spełnione było 

równanie 

 

0y/dlim ii =ττ∞→τ
                                                                                                (60) 

 

gdzie (diτ/yiτ) oznacza relację długu do PKB.  

PoniewaŜ wielkość deficytu jest w przybliŜeniu równa przyrostowi długu 

publicznego18, to warunkiem zatrzymania wzrostu długu w długim okresie jest 

istnienie dodatniej zaleŜności między nadwyŜką budŜetową a relacją długu 

publicznego do PKB (Chalk, Hemming 2000). W takim przypadku rosnący dług 

powoduje zwiększanie się nadwyŜki budŜetowej, co ostatecznie prowadzi do 

zatrzymania procesu wzrostu zadłuŜenia. 

Zakres moŜliwych do zastosowania regresorów jest jednak w omawianym 

przypadku ograniczony liczbą dostępnych obserwacji. Z tego względu 

                                                                                                                                    

18 Von Hagen i Wolff (2004) wskazują na istnienie częstych odchyleń od tej zaleŜności. Ich najwaŜniejsze przyczyny to 

zmiany wartości długu publicznego denominowanego w walutach obcych, prywatyzacja majątku publicznego, czy niektóre 

operacje finansowe dotyczące instrumentów pochodnych, które nie są uwzględniane w statystyce deficytu, natomiast 

wpływają na zasób zadłuŜenia. Dodatkowo relacja długu publicznego do PKB ulega co roku zmianom wynikającym ze 

wzrostu wartości nominalnego PKB. 
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zdecydowano się na włączenie do równania poziomu długu publicznego oraz 

opóźnionej zmiennej objaśnianej. Wstępne analizy (nie przedstawione tutaj) 

wskazały na brak znaczących efektów pozostałych zmiennych. ChociaŜ wpływ 

długu publicznego na kształtowanie się salda równieŜ jest niewielki, to za jego 

zachowaniem wśród regresorów przemawiają silne argumenty natury 

teoretycznej – jego obecność jest niezbędna dla zapewnienia poŜądanego 

długookresowego zachowania modelu. 

 

2.3. WYNIKI DLA PODSTAWOWEGO MODELU 

 

Estymację parametrów fiskalnej funkcji reakcji (FFR) objaśniającej zachowanie 

salda budŜetowego w Polsce przeprowadzono w oparciu o dane dla lat 1991-

2007. Dane te pochodzą z bazy danych Komisji Europejskiej (European 

Commission, 2008) i obejmują swoim zakresem cały sektor finansów 

publicznych. Porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi latami 

zapewnia oparcie danych na systemie rachunkowości ESA’95. 

W oparciu o zebrane dane przeprowadzono estymację parametrów równania: 

 

t1-t11-tt0t ξ+sα+bρ+yε+α=s ~                                                                  (62) 

 

gdzie s oznacza (zdefiniowaną wcześniej) miarę nadwyŜki budŜetowej, y~  lukę 

popytową, zaś b reprezentuje poziom długu.  

 

W charakterze miary salda budŜetu zastosowano pierwotne saldo finansów 

publicznych. Wybór ten podyktowany jest argumentacją, Ŝe miara ta reprezentuje 

skutki bieŜących decyzji władz fiskalnych i nie jest obciąŜona oprocentowaniem 

długu publicznego, który jest skumulowanym wynikiem przeszłych decyzji. 

Wyniki estymacji przedstawiono w kolumnie (1), 0 w Aneksie. Analiza danych 

pierwotnych oraz reszt wskazała na istnienie obserwacji nietypowej w roku 1994. 

W celu jej uwzględnienia wśród regresorów zastosowano zmienną sztuczną 
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przyjmującą wartość 1 w tym roku i 0 w pozostałych latach. PoniewaŜ wpływ 

poziomu długu publicznego na saldo finansów publicznych okazał się nieistotny 

statystycznie we wszystkich testowanych specyfikacjach, wobec ograniczonej 

liczby obserwacji zdecydowano się na usunięcie tej zmiennej z modelu. Wyniki 

estymacji po usunięciu tej zmiennej przedstawia kolumna (2). Ponadto w celu 

weryfikacji hipotezy o znacząco innym kształcie polityki fiskalnej w początku 

okresu transformacji przeprowadzono, dla porównania, estymację w oparciu o 

lata 1995-2007. Jej wyniki przedstawia kolumna (3) w 0. 

Wyniki estymacji parametru autoregresji zmiennej objaśnianej wskazują na 

stosunkowo małą, choć w sposób statystycznie istotny róŜną od 0, trwałość 

dyskrecjonalnych zmian fiskalnych. Wskazują one równieŜ na brak wpływu 

poziomu długu publicznego na stan finansów publicznych, co moŜe budzić 

niepokój dotyczący przyszłego poziomu długu i utrzymania stabilności finansów 

publicznych w długim okresie. 

Wartość elastyczności ε mierzącej dyskrecjonalne reakcje polityki fiskalnej na 

wahania luki PKB zawiera się w przedstawianych estymacjach w przedziale 0,44 

– 0,63. W modelach (1) i (3) wartości te są w sposób statystycznie istotny róŜne 

od 0 dla standardowych poziomów istotności, i charakteryzują się stosunkowo 

wysokimi wartościami statystyk t. Wskazuje to, Ŝe w badanym okresie w Polsce 

prowadzona była antycykliczna polityka fiskalna, polegająca na zwiększaniu 

deficytu w okresie dekoniunktury i jego zmniejszaniu w fazie ekspansji. Jej 

działanie wzmacniało działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury.  

 

2.4. EFEKTY SZOKÓW FISKALNYCH I ZMIAN 
INSTYTUCJONALNYCH 

 

Kolejnym etapem analizy jest testowanie hipotez, zgodnie z którymi istotne 

zmiany, które zaszły w sektorze finansów publicznych w badanym okresie, 

mogły w sposób znaczący wpłynąć na kształt fiskalnej funkcji reakcji. 

Wykorzystano do tego celu estymację parametrów równania postaci: 

 

ttt1tt1t0t ξy~DεDsαy~εαs +++++= −1-                                                     (63) 
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gdzie D oznacza odpowiednią zmienną sztuczną. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 

występuje ona w równaniu w dwóch miejscach. Po pierwsze, jej działanie polega 

na modyfikacji stałej, co pozwala na testowanie hipotezy, Ŝe analizowana zmiana 

instytucjonalna wywarła wpływ na poziom salda finansów publicznych. 

Występuje ona równieŜ w interakcji z luką PKB, co umoŜliwia testowanie 

hipotezy, Ŝe w wyniku zmiany instytucjonalnej zmienił się sposób, w jaki władze 

fiskalne reagują na wahania koniunktury.  

Analizie poddano trzy główne zmiany strukturalne, którym finanse publiczne 

podlegały w badanym okresie. NajwaŜniejszą z nich było wprowadzenie nowej 

konstytucji w roku 1997, w której zawarto regułę fiskalną – górną granicę dla 

współczynnika zadłuŜenia w stosunku do PKB na poziomie 60%. Konstytucja 

została uzupełniona nową ustawą o finansach publicznych, wprowadzającą 

procedury ostroŜnościowe mające na celu hamowanie wzrostu poziomu długu. 

Nakładają one coraz bardziej surowe ograniczenia deficytu publicznego wtedy, 

gdy dług publiczny osiąga progi 50, 55 i 60% PKB. PoniewaŜ taka zmiana mogła 

znacząco przekształcić instytucje fiskalne w Polsce, dokonano oszacowania 

parametrów FFR postaci 0, w której zmienna sztuczna D przyjmuje wartość 1 dla 

roku 1998 i następnych, zaś 0 dla lat wcześniejszych. Wyniki estymacji 

przedstawia kolumna (1), 0 w Aneksie. Wyniki wskazują na statystycznie istotne 

oddziaływanie badanej zmiennej w interakcji z luką PKB oraz nieistotne 

oddziaływanie na poziom salda finansów publicznych. Wyniki wskazują, Ŝe w 

okresie obowiązywania konstytucji z roku 1997 nastąpiła znacząca poprawa 

jakości prowadzonej polityki fiskalnej. Z procyklicznej zmieniła się ona w 

stosunkowo silnie antycykliczną. Dla uzyskania większej jasności wyników 

estymację tę przeprowadzono ponownie z taką róŜnicą, Ŝe całkowicie oddzielono 

zmienne reprezentujące wpływ cyklu koniunkturalnego na saldo finansów 

publicznych w okresach 1991-1997 i po roku 1997. Wyniki takiej estymacji 

zaprezentowano w kolumnie (4). Pokazują one, Ŝe o ile we wcześniejszym 

okresie polityka fiskalna była łącznie procykliczna (elastyczność istotna 

statystycznie i wynosząca -0,9), to później jej sposób prowadzenia zmienił się na 

zdecydowanie antycykliczny, z elastycznością względem zmiennej mierzącej 

stan koniunktury wynoszącą 0,7.  
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Poza wprowadzeniem nowej konstytucji oraz Ustawy o finansach publicznych, w 

badanym okresie nastąpiły dwa silne szoki fiskalne, z których kaŜdy mógł 

zmienić strukturę finansów publicznych: reformy z 1999 roku oraz wstąpienia 

Polski do UE w 2004 roku. 

Pierwszego z wymienionych szoków polska polityka fiskalna doświadczyła w 

1999 roku, kiedy to wprowadzono zestaw czterech reform sektora publicznego. 

Zmiany te były kluczowym elementem programu rządzących partii i zakładały 

przebudowę waŜnych funkcji państwa: edukacji, opieki zdrowotnej, administracji 

i ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z dominującym w tym czasie 

uzasadnieniem, głównym celem reform nie była poprawa równowagi fiskalnej, 

ale raczej modernizacja sposobu świadczenia usług przez państwo, 

unowocześnienie ich i podniesienie ich efektywności. Wyjątkiem była reforma 

systemu emerytalnego; głównym bowiem jej załoŜeniem było przejście od 

systemu pay-as-you-go do systemu w części funduszowego, celem zmniejszenia 

przyszłego nacisku fiskalnego związanego ze starzeniem się społeczeństwa. 

Według oszacowań Krajewskiego (2001), reforma ta wywarła teŜ największy 

wpływ na saldo finansów publicznych, zwiększając wydatki na ubezpieczenia 

społeczne o około 2% PKB. Skutek reform szacowany jest w cytowanej pracy na 

1,9% PKB w trakcie szczytu w 2002 roku, podczas gdy w długim okresie roczny 

koszt ustabilizował się na poziomie 1,5% PKB. 

Kolejny szok fiskalny wynikał z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 

2004 roku. Korzystna z punktu widzenia przepływów netto, na poziomie całej 

gospodarki, akcesja spowodowała powaŜny wzrost obciąŜeń budŜetowych. 

BudŜet państwa został zobowiązany do wpłacania składek do budŜetu UE i 

współfinansowania projektów unijnych, otrzymując w zamian niewielkie 

dodatkowe wsparcie finansowe. 

Celem oszacowania zmian wynikających z wpływu omawianych szoków 

dokonano oszacowania parametrów FFR postaci 0, w której zmienna sztuczna D 

przyjmuje wartości równe szacunkowym skutkom fiskalnym poszczególnych 

szoków (w relacji do PKB). Wyniki estymacji przedstawiają kolumny (2) i (3) w 

0. Wyniki wskazują na brak statystycznie istotnego oddziaływania badanych 

zmian na kształtowanie się zarówno poziomu salda finansów publicznych, jak i 

sposobu, w jaki reagowało ono na zmiany luki PKB.  
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Z tego powodu w dalszej analizie uwzględniono jedynie zmianę strukturalną, 

która nastąpiła między latami 1997 i 1998, w okresie wprowadzania nowej 

konstytucji uchwalonej w 1997 roku. 

 

2.5. DEKOMPOZYCJA SALDA BUDśETOWEGO 

 

MoŜliwe jest oszacowanie parametrów FFR oddzielnie dla dochodów oraz 

wydatków pierwotnych sektora finansów publicznych. Pozwala to na 

dekompozycję reakcji salda budŜetowego na wahania koniunktury celem 

sprawdzenia, czy zaobserwowana antycykliczność polityki fiskalnej miała swoje 

źródło w zmianach po stronie dochodowej, czy po stronie wydatkowej. W tym 

celu najpierw oszacowano parametry FFR postaci: 

 

tt2t1th0t ξgαhαy~εαh ++++= 1-                                                                (64) 

 

gdzie h oznacza poziom dochodów (jako logarytm relacji dochodów sektora 

finansów publicznych do PKB), zaś g poziom wydatków. Następnie dokonano 

estymacji parametrów równania 0, w którym łączny poziom dochodów 

zastąpiono po kolei trzema kategoriami dochodów: dochodami z podatków 

pośrednich, podatków bezpośrednich oraz składek na ubezpieczenia społeczne. 

Wyniki estymacji przedstawia 0 w Aneksie. Wyniki dla łącznych dochodów 

(kolumna (1)) wskazują, Ŝe istniały znaczne róŜnice reakcji dochodów na 

wahania koniunktury w obydwu badanych podokresach. O ile w pierwszym 

dochody kształtowały się antycyklicznie (a więc w sposób wzmacniający 

wahania koniunktury), to w okresie po 1997 roku zachowanie dochodów było 

umiarkowanie procykliczne (elastyczność na poziomie 0,5). Tej zaleŜności 

nieudało się jednak potwierdzić dla Ŝadnego z trzech głównych składników 

dochodów – podatków bezpośrednich, pośrednich, ani teŜ składek na 

ubezpieczenia społeczne.  
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Analogicznie, dla strony wydatkowej sektora finansów publicznych dokonano 

estymacji parametrów fiskalnej funkcji reakcji postaci: 

 

tt21-t11-ttg0t hgby~g ξ+α+α+ρ+ε+α=                                                      (65) 

 

Następnie dokonano estymacji powyŜszej funkcji na poziomie 

zdezagregowanym, oddzielnie dla głównych kategorii wydatków: spoŜycia 

zbiorowego, transferów społecznych w naturze oraz świadczeń społecznych. 

Wyniki estymacji przestawia 0 w Aneksie. Wskazują one, Ŝe w ciągu dwóch 

analizowanych okresów nastąpiło przestawienie polityki fiskalnej w poŜądanym 

kierunku. Kształtowanie łącznych wydatków zmieniło się od silnie 

procyklicznego do neutralnego, bądź teŜ umiarkowanie antycyklicznego (wartość 

parametru ujemna, lecz w sposób nieistotny statystycznie róŜna od 0). ZaleŜności 

tej nie udało się potwierdzić na poziomie zdezagregowanym, dla podstawowych 

składników wydatków sektora finansów publicznych. 

Łącznie zaobserwowane zaleŜności wskazują, Ŝe zaobserwowana w Polsce po 

1997 antycykliczna polityka fiskalna była zarówno wynikiem umiarkowanie 

procyklicznego kształtowania się dochodów, jak i antycyklicznego kształtowania 

wydatków. Korzystna zmiana sposobu prowadzenia polityki fiskalnej z 

procykliczne na antycykliczną, zaobserwowana po roku 1997, miała swoje 

źródło zarówno w zmianie po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. 

 

3. POLITYKA ANTYCYKLICZNA A OTOCZENIE 
INSTYTUCJONALNE 

 

Badania podejmowane wcześniej przez autorów wskazują, Ŝe procykliczność 

bądź antycykliczność polityki fiskalnej w przekroju międzynarodowym jest 

determinowana przez szereg czynników o charakterze zarówno ekonomicznym, 

jak i polityczno-instytucjonalnym (por. Mackiewicz 2006a, 2007). Przegląd 

przyczyn istnienia takich zaleŜności przedstawiony został w poprzedniej części 

opracowania. Przedmiotem niniejszej części jest ilościowa analiza determinant 
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procykliczności w przekroju międzynarodowym. UmoŜliwia ona obliczenie 

teoretycznych wartości elastyczności polityki fiskalnej w Polsce i tym samym 

ocenę, w jakim stopniu zaobserwowane cykliczne właściwości polityki fiskalnej 

są zdeterminowane przez istniejące uwarunkowania instytucjonalne oraz 

ekonomiczne. 

 

3.1. EMPIRYCZNE DETERMINANTY CYKLICZNOŚCI 
FISKALNEJ 

 

W badaniach prowadzonych w przekroju międzynarodowym niezbędnym 

warunkiem zbadania determinant cykliczności polityki fiskalnej, i tym samym 

weryfikacji teorii próbujących wyjaśnić przyczyny często obserwowanej 

procykliczności, jest znalezienie regresorów charakteryzujących poszczególne 

teorie. 

Zgodnie z pierwszą z nich, główną przyczyną procyklicznej polityki fiskalnej są 

ograniczenia płynności. W dostępnej literaturze empirycznej ograniczenia 

płynności reprezentowane są przez kilka zmiennych. W roli tej stosowany jest 

poziom deficytu (Perry 2003; Woo 2005), długu publicznego (OECD 2003), 

otwartość gospodarki jako miara dostępu do rynków finansowych (Lane 2003; 

Woo 2005), ratingi kredytowe lub róŜne miary spreadu oprocentowania długu 

publicznego (Calderon i Schmidt-Hebbel 2003; Alesina i Tabellini 2005), a takŜe 

bilans obrotów bieŜących (Woo 2005). W niniejszej analizie zdecydowano się na 

zastosowanie poziomu długu jako zmiennej związanej z teorią ograniczeń 

płynności. JeŜeli opisany w niej mechanizm odgrywa istotną rolę, to kraje 

charakteryzujące się wysoką relacją długu publicznego do PKB nie mogą 

zwiększyć deficytu w czasie recesji i są tym samym zmuszone do prowadzenia 

procyklicznej polityki fiskalnej.  

Inne opisane wcześniej teorie kładą nacisk na słabości instytucjonalne jako 

główną przyczynę procykliczności. W modelu Alesiny i Tabelliniego (2005) 

głównym czynnikiem odpowiedzialnym za procykliczną politykę fiskalną jest 

korupcja. Empirycznym wskaźnikiem, który decyduje o stopniu procykliczności 

polityki fiskalnej moŜe więc być wskaźnik korupcji pochodzący z pracy 

Kaufmanna, Kraay’a i Mastruzzi’ego (2004). 
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Teoria Woo (2005) wskazuje, Ŝe procykliczność bądź antycykliczność polityki 

fiskalnej uwarunkowana jest stopniem polaryzacji preferencji społecznych. 

Kandydatami na zmienne determinujące cykliczne zachowanie polityki fiskalnej 

są wskaźniki Giniego mierzące nierówności dochodów oraz nierówności 

edukacyjne. 

Tornell i Lane (1998; 1999) przedstawiają model wspólnego zasobu, w którym 

grupy interesu konkurują w dostępie do dochodów budŜetowych. PoniewaŜ 

wynik prowadzonej gry uzaleŜniony jest od warunków instytucjonalnych, 

zmienną determinującą charakter cykliczności mogą być tu wskaźniki jakości 

instytucjonalnej (Henisz 2000, Gwartney i Lawson 2005). Zgodnie z postawioną 

hipotezą, lepsze instytucje oznaczają skuteczniejsze ograniczanie konkurencji o 

wspólny zasób, przyczyniając się do zmniejszenia zjawiska procykliczności.  

 

3.2. WYNIKI PORÓWNAŃ MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Mackiewicz (2008) przedstawia szczegółową analizę empiryczną oddziaływania 

wymienionych czynników na kształtowanie się elastyczności salda finansów 

publicznych względem odchylenia rzeczywistego PKB od jego poziomu 

potencjalnego. Badanie przeprowadzone w oparciu o szeroką próbę przekrojowo-

czasową pozwala na dokonanie analizy według metodologii „od ogólnego do 

szczegółowego” i eliminację zmiennych, których wpływ na badane zjawisko 

okazuje się statystycznie nieistotny. 

Głównym narzędziem analizy jest modyfikacja analizowanej wcześniej fiskalnej 

funkcji reakcji, polegająca na przestawieniu elastyczności ε jako funkcji 

zmiennych egzogenicznych. Po uporządkowaniu wyrazów daje to FFR ogólnej 

postaci: 

 

tt
T
1tt

T
1t00t y~y~s ξ+++ε+α= zαxε                                                                (66) 

gdzie x jest wektorem determinant cykliczności polityki fiskalnej, zaś z 

reprezentuje wszystkie pozostałe (poza luką PKB) determinanty salda 

pierwotnego finansów publicznych. Wektor ε1 jest wektorem parametrów 
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mierzących wpływ poszczególnych determinant na elastyczność salda finansów 

publicznych względem wahań koniunktury. Estymacja parametrów równania 0 

pozwala na obliczenie teoretycznej elastyczności: 

 

t
T
10t ˆˆˆ xε+ε=ε                                                                                                    (67) 

 

wyznaczającej poziom elastyczności zdeterminowany czynnikami 

strukturalnymi. Informuje on, jakiego poziomu cyklicznej elastyczności polityki 

fiskalnej w Polsce moŜna oczekiwać na podstawie cech ekonomiczno-

instytucjonalnych gospodarki polskiej. 

Parametry równania 0 oszacowane zostały w oparciu o próbę przekrojowo-

czasową 28 krajów OECD obejmującą lata 1980-2005. Dane, podobnie jak w 

przedstawionym wcześniej badaniu dla Polski, zaczerpnięte zostały z bazy 

danych AMECO prowadzonej przez Komisję Europejską. Metody estymacji 

omówiono szczegółowo w opracowaniach Mackiewicza (2007, 2008). PoniewaŜ 

równanie to ma charakter dynamiczny (wśród regresorów występują opóźnione 

wartości zmiennej zaleŜnej), jego zgodna estymacja wymaga zastosowania jednej 

z dwóch metod: uogólnionej metody momentów lub metody najmniejszych 

kwadratów skorygowanej o oszacowaną wielkość obciąŜenia. 

W 0 w Aneksie przedstawiono wyniki estymacji ostatecznej postaci modeli. 

Eliminacja zmiennych nieistotnych statystycznie doprowadziła do postaci 

modelu, w której kształtowanie się cyklicznej elastyczności salda budŜetowego 

jest uzaleŜnione od dwóch zmiennych. Kluczowymi determinantami 

elastyczności okazały się poziom długu publicznego oraz indeks jakości 

instytucji prawnych, stanowiący jeden ze składników Indeksu Wolności 

Ekonomicznej (Economic Freedom of the World Index, Gwartney i Lawson 

2005).  

Wyniki estymacji pokazują, Ŝe w kraju nie posiadającym długu publicznego i 

cechującym się średnim w badanej próbie poziomem jakości instytucji prawnych 

cykliczna elastyczność polityki fiskalnej wynosiła (w zaleŜności od przyjętej 

próby i metody estymacji) od 1,2 do 1,4, a więc kraj taki prowadził stosunkowo 

silną politykę antycykliczną. Zwiększenie poziomu długu publicznego o 10% 
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PKB wywołałoby zmniejszenie antycykliczności (przesunięcie w stronę 

procyklicznej, destabilizującej polityki), zmniejszając elastyczność o 0,05-0,08. 

Pogorszenie jakości instytucji o 1 odchylenie standardowe z całej badanej próby 

skutkowałoby, podobnie jak w przypadku wzrostu długu publicznego, spadkiem 

cyklicznej elastyczności salda budŜetowego o 0,3-0,4. 

 

3.3. POLITYKA STABILIZACYJNA W POLSCE 
A OGRANICZENIA PŁYNNOŚCI ORAZ UWARUNKOWANIA 
INSTYTUCJONALNE 

 

Kształtowanie się obydwu zmiennych kluczowych dla cykliczności polityki 

fiskalnej w Polsce przedstawia 0. W badanym okresie relacja długu publicznego 

do PKB wykazywała tendencję w przewaŜającym stopniu spadkową, wzrastając 

nieznacznie jedynie pod koniec okresu. Równocześnie następowała stopniowa 

poprawa jakości instytucji prawnych, o czym świadczy wzrost indeksu z 

poziomu zbliŜonego do średniej w próbie w roku 1991, zbliŜając się do poziomu 

bliskiemu 1 odchyleniu standardowemu powyŜej średniej z całej próby 

międzynarodowej. W końcu badanego okresu odnotowano jednak nieznaczny 

spadek wartości indeksu. Obie tendencje wskazują, Ŝe polityka fiskalna w Polsce 

powinna w badanym okresie kształtować się w sposób coraz bardziej 

antycykliczny. 
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Rys. 2Rys. 2Rys. 2Rys. 2.... Kształto Kształto Kształto Kształtowanie się najwaŜniejszych determinant cykliczności wanie się najwaŜniejszych determinant cykliczności wanie się najwaŜniejszych determinant cykliczności wanie się najwaŜniejszych determinant cykliczności 

polityki fiskalnej w Polscepolityki fiskalnej w Polscepolityki fiskalnej w Polscepolityki fiskalnej w Polsce  
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Źródło: dane Komisji Europejskiej 

 

 

Kształtowanie się teoretycznych elastyczności polityki fiskalnej względem luki 

PKB, obliczonych dla poszczególnych modeli, przedstawiono na 0. NiezaleŜnie 

od wybranej metody i podpróby, na której oparto estymację, w Polsce w 

badanym okresie odnotowano przejście od polityki fiskalnej bliskiej neutralnej 

na początku próby do stosunkowo silnie antycyklicznej polityki pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych. Ta pozytywna tendencja uległa pewnemu zahamowaniu 

około roku 2000, gdy nastąpił ponowny nieznaczny spadek elastyczności. Jego 

wartość utrzymała się jednak około 1, co wskazuje, Ŝe nadal polityka fiskalna w 

Polsce, zdeterminowana przez zasób długu publicznego i istniejącą jakość 

instytucji, powinna być daleka od procyklicznej i zapewniać znaczny stopień 

stabilizacji zagregowanego popytu. 
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Źródło: obliczenia własne 

 

 

Bezpośrednie porównanie otrzymanych wyników z parametrami fiskalnej funkcji 

reakcji dla Polski wymaga dodatkowej korekty. PoniewaŜ dane o saldzie 

finansów publicznych skorygowanym o wahania cykliczne nie są dostępne dla 

szerokich grup krajów, parametry modelu 0 oszacowane zostały przy 

wykorzystaniu w charakterze zmiennej objaśnianej łącznego pierwotnego salda 

finansów publicznych, obejmującego zarówno komponent strukturalny, jak i 

cykliczny. W celu umoŜliwienia porównywalności między obydwoma badaniami 

konieczne jest skorygowanie elastyczności teoretycznych, których kształtowanie 

przedstawione jest na 0, o elastyczność wynikającą z działania automatycznych 

stabilizatorów koniunktury. Jej średni poziom, obliczony w oparciu o rozwaŜania 

przedstawione w pierwszej części opracowania, wynosi dla Polski 0,44. Po 

uwzględnieniu tej korekty moŜliwe jest porównanie wartości teoretycznych 

(warunkowych wartości oczekiwanych) elastyczności, wynikających z 

porównania międzynarodowego, z elastycznościami oszacowanymi empirycznie 

dla Polski. Porównanie takie przedstawiono na 0. 

    

RRRRys. 4ys. 4ys. 4ys. 4.... Kształtowanie się teoretycznych wartości cyklicznej  Kształtowanie się teoretycznych wartości cyklicznej  Kształtowanie się teoretycznych wartości cyklicznej  Kształtowanie się teoretycznych wartości cyklicznej 

elastyczności salda budŜetowego elastyczności salda budŜetowego elastyczności salda budŜetowego elastyczności salda budŜetowego –––– porównanie wyników badań porównanie wyników badań porównanie wyników badań porównanie wyników badań    
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Źródło: obliczenia własne 

 

 

0 pokazuje, Ŝe elastyczności uzyskane na podstawie obydwu badań kształtują się 

na zbliŜonym poziomie. Jedynym wyjątkiem jest silna procykliczność polityki 

fiskalnej w Polce do 1997 roku, która nie znajduje potwierdzenia w wartościach 

teoretycznych zdeterminowanych poziomem długu publicznego oraz jakością 

instytucji prawnych. Wskazuje to, Ŝe procykliczności tej nie moŜna uznać za 

zdeterminowaną czynnikami strukturalnymi – prawdopodobnie zjawisko to 

wynikało z innych czynników specyficznych dla Polski i nie uwzględnionych w 

badaniu międzynarodowym. 

Warto jednak zwrócić uwagę na zbieŜność, w przypadku obu metod, 

przesunięcia od polityki neutralnej lub procyklicznej w stronę polityki 

antycyklicznej, które nastąpiło w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. 

Badanie oparte na porównaniu międzynarodowym zdaje się potwierdzać 

hipotezę, Ŝe poprawa jakości polityki fiskalnej, która wtedy nastąpiła, związana 

była z podniesieniem jakości instytucjonalnej w zakresie regulacji prawnych. 

Poprawa ta mogła być związana z wprowadzeniem nowej konstytucji wraz z 

nową ustawą o finansach publicznych. Wątpliwości moŜe tu budzić fakt, Ŝe 

wzrost elastyczności zdeterminowany wzrostem indeksu jakości instytucji ma 

charakter płynny, podczas gdy wprowadzenie konstytucji powinno wywołać 

efekt skokowy. Jest to jednak artefakt statystyczny i wynika on raczej ze sposobu 

przygotowania danych dotyczących indeksu instytucji. PoniewaŜ badanie, w 
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oparciu o które przygotowywany jest indeks, prowadzone było w tym okresie co 

5 lat, wartości dla lat pośrednich obliczane są jako interpolacja wartości z lat dla 

których dane są dostępne. Dlatego metody oparte na indeksie traktują zmiany, 

które zaszły pomiędzy badaniami, jako proces ciągły, podczas gdy w 

rzeczywistości mogły mieć one charakter skokowy. 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

Celem opracowania jest analiza efektywności polityki fiskalnej w łagodzeniu 

wahań koniunkturalnych po wstąpieniu Polski do strefy euro.  PoniewaŜ w strefie 

euro polityka pienięŜna prowadzona jest w odniesieniu do całej Unii, na 

poziomie poszczególnych krajów polityka antycykliczna spoczywać będzie 

wyłącznie na polityce fiskalnej.  

W pierwszej części opracowania, w opracowaniu o dane kwartalne z lat 1995-

2007, oszacowana została efektywność salda budŜetowego oraz poszczególnych 

kategorii budŜetowych jako automatycznych stabilizatorów koniunktury. Na 

podstawie przedstawionych oszacowań otrzymuje się, Ŝe łącznie automatyczne 

stabilizatory koniunktury w Polsce wygładzają wahania PKB o ok. 14%. 

Otrzymane wyniki są zatem zbliŜone lub wyŜsze do szacunków otrzymanych dla 

krajów strefy euro na podstawie makromodelu NiGEM, a niŜsze od średniej dla 

krajów strefy euro otrzymanej na podstawie makromodelu INTERLINK.  

Automatyczne stabilizatory koniunktury nabiorą szczególnego znaczenia po 

wstąpieniu Polski do strefy euro, poniewaŜ zgodnie z Paktem Stabilności i 

Wzrostu antycykliczna polityka fiskalna w ramach strefy euro powinna 

ograniczać się do automatycznych stabilizatorów koniunktury. Ponadto w strefie 

euro polityka pienięŜna nie będzie mogła słuŜyć do niwelowania asymetrycznych 

szoków gospodarczych. Zarazem jednak polityka oparta wyłącznie na 

automatycznych stabilizatorach koniunktury moŜe być niewystarczającym 

narzędziem stabilizacji koniunktury. Dlatego w okresie przed wstąpieniem Polski 

do strefy euro w celu zwiększenia skuteczności antycyklicznej roli pasywnej 

polityki fiskalnej wskazane byłoby przeprowadzenie reformy systemu 

podatkowego – zwiększenie znaczenia tych kategorii budŜetowych, które silnie 

działają jako automatyczny stabilizator koniunktury i zmniejszenie znaczenia 
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kategorii budŜetowych w nieznacznym stopniu wpływających na zmniejszenie 

fluktuacji gospodarczych.  

Na zmniejszenie wahań PKB najsilniej wpłynęłoby zwiększenie stawek w 

podatku CIT, co wynika z silnej reakcji tej kategorii budŜetowych na zmiany 

aktywności gospodarczej. Z drugiej strony zwiększanie podatku dochodowego 

od osób prawnych moŜe mieć negatywny wpływ na atrakcyjność inwestowania 

w Polsce.  

Spośród pozostałych dochodów publicznych podatki pośrednie silniej działają 

jako automatyczne stabilizatory koniunktury niŜ podatki i parapodatki 

oddziałujące na dochód do dyspozycji (PIT i składki na ubezpieczenie 

społeczne). Dlatego z punku widzenia zwiększenia skuteczności antycyklicznej 

polityki fiskalnej po wstąpieniu Polski do strefy euro rekomendować naleŜy 

przesunięcie obciąŜeń podatkowych od podatków bezpośrednich nakładanych na 

dochody do dyspozycji w stronę podatków pośrednich. Ponadto z punktu 

widzenia skuteczności antycyklicznej polityki fiskalnej niewskazana jest reforma 

podatku PIT mająca na celu zmniejszenie progresji tego podatku. Jednak, mimo 

Ŝe często wskazuje się progresję podatkową jako główny mechanizm 

automatycznej stabilizacji koniunktury, to efekt zmniejszenia progresji w PIT na 

skuteczność automatycznych stabilizatorów jest niewielki – wprowadzenie 

podatku liniowego zmniejszyłoby skuteczność PIT jako automatycznego 

stabilizatora koniunktury jedynie o ok. 10%. 

Empiryczne badanie fiskalnej funkcji reakcji (FFR) dla Polski pokazuje, Ŝe 

działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury nie było jedynym źródłem 

polityki ukierunkowanej na stabilizację wahań koniunktury w badanym okresie. 

Było ono wzmacniane poprzez prowadzenie przez władze fiskalne antycyklicznej 

polityki o charakterze dyskrecjonalnym. Oszacowania wskazują, Ŝe średnia 

wielkość reakcji strukturalnego salda budŜetowego (tj. salda pozbawionego 

wpływu działania automatycznych stabilizatorów koniunktury wywołanych 

dyskrecjonalnymi decyzjami władz fiskalnych) była zbliŜona do reakcji o 

charakterze automatycznym. Antycykliczne kształtowanie deficytu budŜetowego 

było wynikiem połączenia procyklicznej polityki w odniesieniu do dochodów 

połączonej z antycykliczną polityką w zakresie wydatków sektora finansów 

publicznych. 
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Analiza pokazuje, Ŝe charakter dyskrecjonalnych reakcji salda budŜetowego na 

wahania koniunktury nie był jednolity w całym badanym przedziale czasu. W 

początkowym okresie po transformacji polityka fiskalna była prowadzona w 

sposób silnie procykliczny (a więc wzmacniający wahania łącznego popytu), 

niwelując korzystne działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury. 

Poprawa jakości prowadzonej polityki nastąpiła w drugiej połowie lat 

dziewięćdziesiątych, od kiedy moŜna zaobserwować przejście z polityki silnie 

procyklicznej do działań o charakterze umiarkowanie antycyklicznym, a więc 

wpływających na stabilizację wahań łącznego popytu. Badania empiryczne 

wskazują, Ŝe przyczyną tej zmiany mogło być wzmocnienie instytucji fiskalnych 

związane poprzez wprowadzenie nowej konstytucji. Wynik ten jest zgodny z 

wynikami porównań międzynarodowych, które wskazują, Ŝe w Polsce nastąpiły 

korzystne zmiany w zakresie determinant cykliczności polityki fiskalnej. Z jednej 

strony wprowadzenie konstytucji zaowocowało wzrostem wartości wskaźnika 

jakości regulacji prawnych, co mogło spowodować zmniejszenie presji na 

wysoki deficyt w fazie ekspansji. Z drugiej spadek relacji długu publicznego do 

PKB, trwający aŜ do roku 2001 stworzył większe pole do prowadzenia bardziej 

ekspansywnej polityki fiskalnej w okresie recesji. 

W końcowym okresie badanej próby te korzystne tendencje uległy jednak 

zatrzymaniu. Zatrzymanie procesu poprawy instytucji oraz ponowny wzrost 

poziomu długu publicznego spowodował ustabilizowanie się teoretycznego 

poziomu elastyczności. Oznacza to, Ŝe wystąpiło zagroŜenie ponownym 

przesunięciem w stronę polityki destabilizującej, polegającej na utrzymywaniu 

wysokiego deficytu w fazie ekspansji i konieczności redukowania go w okresie 

recesji. Utrzymanie i wzmacnianie zdolności polityki fiskalnej do łagodzenia 

asymetrycznych szoków występujących w gospodarce polskiej po wstąpieniu do 

strefy euro wymaga więc działań dwojakiego rodzaju.  

Po pierwsze, konieczne jest podejmowanie reform nakierowanych na 

wzmocnienie instytucji prawnych, poniewaŜ, jak wskazują porównania 

międzynarodowe, silne otoczenie instytucjonalne polityki fiskalnej sprzyja 

prowadzeniu antycyklicznej polityki fiskalnej. Silne instytucje są niezbędne w 

szczególności do właściwego prowadzenia polityki fiskalnej w fazie boomu, gdy 

pojawia się pokusa wykorzystania podwyŜszonych dochodów do zwiększenia 

wydatków. Podnoszenie wydatków w fazie boomu pociąga bowiem za sobą 

konieczność późniejszej konsolidacji, która nastąpi w następującej po boomie 
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recesji. Takie działanie ma charakter polityki procyklicznej i prowadzi do 

destabilizacji łącznego popytu. Silne instytucje fiskalne są jednym ze sposobów 

na uniknięcie tego niekorzystnego zjawiska. Wśród wartych rozwaŜenia zmian w 

tym zakresie moŜna wymienić: 

 

−    wzmocnienie pozycji ministra finansów w stanowieniu budŜetu poprzez 

nadanie mu uprawnień do wiąŜącego ustalania deficytu oraz poziomu 

wydatków zarówno łącznie, jak i w ramach poszczególnych części; 

−    alternatywnie, nadanie powyŜszych uprawnień premierowi, który 

cechuje się silniejszą niŜ minister finansów pozycją w stosunku do 

pozostałych ministrów i moŜe w związku z tym łatwiej forsować 

niepopularne cięcia wydatków;19 

−    wprowadzenie (w formie zapisu konstytucyjnego) zasady, Ŝe Sejm nie 

moŜe zwiększać wydatków ponad poziom zapisany w projekcie ustawy 

budŜetowej przedłoŜonym przez rząd;20 

−    wprowadzenie do konstytucji, obok reguły długu, reguły 

zrównowaŜonego wzrostu wydatków publicznych.21 

 

Przestawiona analiza wskazuje, Ŝe zdolność do prowadzenia antycyklicznej 

polityki fiskalnej maleje równieŜ wraz ze wzrostem relacji długu publicznego do 

PKB. Dzieje się tak, poniewaŜ wysoki poziom długu zniechęca inwestorów do 

poŜyczania rządom krajów znajdujących się w recesji, co uniemoŜliwia 

pobudzanie gospodarki poprzez zwiększenie deficytu. Dlatego druga grupa 

działań nakierowana powinna być na redukcję długu publicznego. Pewne 

działania w tym kierunku zostały juŜ podjęte (czego znakiem moŜe być m. in. 

zdjęcie z Polski przez Komisję Europejską w 2008 roku Procedury Nadmiernego 

Deficytu), jednak naleŜy pamiętać, Ŝe proces redukcji relacji długu publicznego 

do PKB ma charakter długotrwały i wymaga trwałego utrzymywania deficytu na 

niskim poziomie. 

                                                                                                                                    

19 Por. dyskusja na ten temat w Krajewski, Mackiewicz (2005). 
20 Obecne ograniczenie dotyczy jedynie poziomu deficytu. Prowadzi to do częstych sytuacji, gdy poprawki wprowadzane 

podczas prac Sejmu sztucznie zwiększają oczekiwany poziom dochodów, uzyskując w ten sposób faktyczną moŜliwość 

zwiększania deficytu. 
21 Por. Józefiak, Krajewski, Mackiewicz (2005) oraz Mackiewicz (2006b). 
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Opisane działania mogą przyczynić się do skuteczniejszego prowadzenia 

antycyklicznej polityki fiskalnej. Jest to szczególnie istotne w kontekście 

planowanego wejścia Polski do strefy euro. Wprowadzenie wspólnej waluty 

uniemoŜliwi bowiem stosowanie polityki pienięŜnej do stabilizowania wahań 

koniunktury i uczyni politykę fiskalną jedynym narzędziem łagodzenia tych 

wahań koniunktury, które dotyczyć będą wyłącznie gospodarki polskiej. 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 9999....    Wyniki estymacji parametrów fiskalnej funkcji reakcji Wyniki estymacji parametrów fiskalnej funkcji reakcji Wyniki estymacji parametrów fiskalnej funkcji reakcji Wyniki estymacji parametrów fiskalnej funkcji reakcji ––––    
model podstawowymodel podstawowymodel podstawowymodel podstawowy    
 

  (1) (2) (3) 

Zmienna zaleŜna 
Saldo 

pierwotne 
Saldo 

pierwotne 
Saldo 

pierwotne 

Okres próby 1992-2007 1992-2007 1995-2007 

Luka PKB 0.521** 0.439 0.626*** 

 [2.622] [1.731] [4.937] 

Opóźniona zm. obj. 0.127** 0.0977** 0.0877*** 

 [2.606] [2.764] [3.540] 

Dług publiczny 0.0279   

 [1.251]   

Zmienna sztuczna dla roku 
1994 0.233*** 0.236***  

 [31.01] [26.40]  

Stała -0.0729*** -0.0939*** -0.0966*** 

  [-4.577] [-21.47] [-52.70] 

L. obserwacji 16 16 13 

R2 0.9 0.896 0.664 

R2 skorygowane 0.864 0.87 0.597 

St. swobody 11 12 10 
 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Europejskiej 

Liczby w nawiasach kwadratowych oznaczają statystyki t; 
*, **, *** – oznacza parametr statystycznie istotnie róŜny od 0 na poziomie istotności 

odpowiednio 10%, 5% oraz 1%; 
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Tab.Tab.Tab.Tab. 10 10 10 10....     Wyniki estymacji parametrów fiskalnej f Wyniki estymacji parametrów fiskalnej f Wyniki estymacji parametrów fiskalnej f Wyniki estymacji parametrów fiskalnej funkcji reakcji unkcji reakcji unkcji reakcji unkcji reakcji ––––    
model rozszerzony o zmienne sztucznemodel rozszerzony o zmienne sztucznemodel rozszerzony o zmienne sztucznemodel rozszerzony o zmienne sztuczne    
 

  (1) (2) (3) (4) 

Zmienna zaleŜna Saldo pierwotne Saldo pierwotne Saldo pierwotne Saldo pierwotne 

Zmienna sztuczna: 
Konstytucja z 

1997 roku 
Reformy z 1999 

roku 
Wstąpienie do 

UE 
Konstytucja z 

1997 roku 

Luka PKB -0.924 -0.151 0.377  

 [-1.666] [-0.287] [0.991]  

Luka PKB x zm. sztuczna 1.647** 59.05 10.21  

 [2.866] [1.552] [0.325]  

Luka PKB do 1997    -0.878** 

    [-2.396] 

Luka PKB od 1998    0.728*** 

    [7.693] 

Opóźniona zm. obj. 0.0616 0.0692 0.103** 0.0579 

 [1.113] [1.181] [2.521] [1.076] 

Zmienna sztuczna dla roku 
1994 0.205*** 0.219*** 0.236*** 0.204*** 

 [20.10] [14.84] [18.54] [22.46] 

Zm. sztuczna 0.00378 0.0681 0.651  

 [0.397] [0.162] [1.249]  

Stała -0.102*** -0.0952*** -0.0957*** -0.0999*** 

  [-18.90] [-18.99] [-21.74] [-20.95] 

L. obserwacji 16 16 16 16 

R2 0.929 0.928 0.91 0.901 

R2 skorygowane 0.894 0.902 0.864 0.852 

St. swobody 10 11 10 10  

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Europejskiej  
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Tab. Tab. Tab. Tab. 11111111....    Wyniki estymacji parametrów funkcji reakcji dochodówWyniki estymacji parametrów funkcji reakcji dochodówWyniki estymacji parametrów funkcji reakcji dochodówWyniki estymacji parametrów funkcji reakcji dochodów    
    
    

  (1) (2) (3) (4) 

Zmienna zaleŜna Dochody 

Dochody z 
podatków 

bezpośrednich 

Dochody z 
podatków 
pośrednich 

Dochody ze 
składek 

Luka PKB do 1997 -2.813* -1.165 -2.235 2.414** 

 [-2.055] [-0.695] [-1.724] [2.235] 

Luka PKB od 1998 0.471* -0.739 0.807 0.624 

 [2.125] [-0.328] [0.802] [1.184] 

Opóźniona zm. obj. 0.254*** 0.900*** 0.192 0.471*** 

 [3.354] [8.298] [0.561] [3.229] 

Wydatki pierwotne 1.013***    

 [15.52]    

Zmienna sztuczna dla 
roku 1994 0.185***    

 [5.310]    

Stała 0.218*** -0.259 -1.619** -1.101*** 

  [4.002] [-0.997] [-2.359] [-3.672] 

L. obserwacji 16 16 16 16 

R2 0.846 0.836 0.255 0.222 

R2 skorygowane 0.79 0.81 0.14 0.103 

St. swobody 11 13 13 13 

 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Europejskiej 
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Tab. Tab. Tab. Tab. 13131313....    Wyniki estymacji w oparciu o próbę międzynarodowąWyniki estymacji w oparciu o próbę międzynarodowąWyniki estymacji w oparciu o próbę międzynarodowąWyniki estymacji w oparciu o próbę międzynarodową    
 

 
 [1] [2] [3] [4] 
Metoda GMM+ FE-BC++ GMM+ GMM+ 
Okres 1980-2005 1980-2005 1980-2005 1980-2005 

Próba Pełna Pełna 
Kraje 

wysokorozwinięte EU-15 
Zm. zaleŜna, t-1 0.713*** 0.823*** 0.807*** 0.651*** 
 [9.91] [14.8] [9.89] [7.21] 
Zm. zaleŜna, t-2 0.0424  -0.00874 -0.00594 
 [0.55]  [-0.080] [-0.077] 
Luka PKB 1.354*** 1.345*** 1.154*** 1.331*** 
 [8.09] [3.91] [7.86] [11.0] 
Luka PKB, t-1 -0.748*** -1.014*** -0.776*** -0.459*** 
 [-4.28] [-5.73] [-3.77] [-2.88] 
Dług publiczny, t-1 0.0665 -0.00152 0.0570* 0.137*** 
 [1.48] [-0.044] [1.73] [3.53] 
Inflacja, t-1) 0.141 0.21 0.0746 0.035 
 [1.33] [1.19] [0.61] [0.32] 
Otwartość gospodarki 0.0515 -0.0247 0.048 0.0828 
 [0.97] [-0.34] [0.95] [1.22] 
Indeks jakości prawa 0.0429*** 0.0284* 0.0446*** 0.0123 
 [2.77] [1.85] [3.15] [0.89] 
Wskaźnik korupcji 0.0409* 0.0371 0.0376* 0.0157 
 [1.92] [1.61] [1.71] [1.53] 
Wskaźnik korupcji, t-1 -0.0452** -0.0450** -0.0438** -0.0177** 
 [-2.24] [-2.01] [-2.37] [-1.99] 
Wsk. ograniczeń  
instytucjonalnych 

0.016 0.0222 -0.00647 0.0177* 
[1.39] [1.07] [-1.34] [1.96] 

Wsk. ograniczeń  
instytucjonalnych, t-2 

0.00771 0.0207 -0.00863 0.0109* 
[0.66] [0.97] [-0.19] [1.72] 

Wsk. liczby lat 
demokracji 

0.0384 0.0302 0.141 -0.0179 
[1.02] [0.69] [1.36] [-0.87] 

Indeks poziomu rozwoju -0.0256 -0.0728** -0.0154 0.0317 
 [-0.63] [-2.39] [-0.47] [0.85] 
Indeks jakości prawa  
x luka PKB 

0.357*** 0.294 0.431*** 0.284** 
[2.80] [1.21] [2.77] [1.99] 

Dług publiczny, t-1 
x luka PKB 

-0.593** -0.468 -0.504*** -0.802*** 
[-2.50] [-0.94] [-2.92] [-4.72] 

Stała -0.00374**  -0.00539*** -0.00266 
 [-2.36]  [-2.77] [-1.58] 

Liczba obserwacji 295 331 224 222 
Liczba krajów 26 29 14 15 
Średnia liczba lat 11.35 11.41 16 14.8 
Statystyka J 249 X 205.5 206.6 
Wartość p testu Sargana 0.928 X 1.000 1.000 
Statystyka m1 -3.522 X -2.765 -3.117 
Statystyka m2 1.478 X 0.743 1.897 
Statystyka m3 -0.949 X -0.91 -0.145 

 
 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Europejskiej 
+ – uogólniona metoda momentów 
++ – metoda najmniejszych kwadratów ze zmiennymi sztucznymi i korektą o wielkość 

obciąŜenia 

  

 

 


