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1. WPROWADZENIE

Ostatnie dwie dekady stanowiáy okres waĪnych zmian w zakresie postrzegania
roli polityki ¿skalnej w polityce gospodarczej. Lata dziewiĊüdziesiąte moĪna okreĞliü
jako czas teoretycznego konsensusu, zgodnie z którym narzĊdzia ¿skalne powinny
byü traktowane gáównie jako instrumenty sáuĪące formowaniu podstaw Ğrednioi dáugookresowego wzrostu gospodarczego (Eichenbaum, 1997, s. 236; Balcerzak,
2009, s. 278–289; Balcerzak, 2008, s. 181–204). Na gruncie akademickim moĪna byáo
mówiü o odrzuceniu idei antycyklicznej ¿skalnej stabilizacji oraz szybkim rozwoju
badaĔ dotyczących moĪliwoĞci wystĊpowania niekeynesowskich skutków konsolidacji
budĪetowych (Gavazzi, Pagano, 1990, s. 82–92; Alesina, Ardagna, 1998, s. 489–545).
Procesy te przekáadaáy siĊ takĪe na sferĊ realnej gospodarki, czego przykáadem mogą
byü przygotowywania krajów europejskich do wstąpienia do unii walutowej, w ramach
których powstaáy i byáy implementowane kryteria ¿skalne z Maastricht. W rezultacie
koniec lat 90 XX wieku i pierwsze lata obecnego stulecia byáy czasem znaczącego
ograniczenia poziomu zadáuĪenia w Europie. PrzeciĊtny poziom dáugu publicznego
w przypadku pierwszych jedenastu czáonków strefy euro zostaá ograniczony z wartoĞci równej 69% PKB w 1995 do 54% PKB w 2007 roku (Eurostat 2014).
Czas realizowania restrykcyjnej polityki ¿skalnej niezbĊdnej dla ograniczenia
poziomu dáugu zostaá gwaátownie przerwany w roku 2008 wraz z nadejĞciem globalnego kryzysu ¿nansowego oraz jego przeksztaáceniem siĊ w recesjĊ globalną.
W rezultacie w latach 2009–2010 wiĊkszoĞü wysokorozwiniĊtych krajów zastosowaáa
ekspansywne bodĨce ¿skalne, których celem byáa stymulacja gospodarki w duchu
keynesowskim. Doprowadziáo to do powszechnego zwiĊkszenia poziomu dáugu
publicznego krajów europejskich, który w dáuĪszym okresie moĪe stanowiü czynnik
ograniczający procesy wzrostu gospodarczego. PrzeciĊtny poziom dáugu publicznego
1 Pierwotna wersja artykuáu byáa prezentowana na 14 konferencji Eurasia Business and Economics
Society w Barcelonie w dniach 23–25 paĨdziernika 2014.
Pragniemy podziĊkowaü dwóm recenzentom za szereg uwag i wskazówek, które przyczyniáy siĊ do
znaczącego podniesienia jakoĞci niniejszego artykuáu.
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dla jedenastu pierwszych czáonków strefy euro w relacji do PKB wzrósá z wspomnianych 54% w 2007 do 89,2% w roku 2013. WartoĞü ta dla wszystkich 27 krajów Unii
Europejskiej wzrosáa z 58,9% PKB w 2007 do 87,4% PKB w roku 2013.
Tematyka artykuáu dotyczy niekeynesowskich skutków polityki ¿skalnej w krajach strefy euro, ze szczególnym uwzglĊdnieniem wpáywu tej polityki na proces
konwergencji gospodarczej. W związku z podjĊtym zagadnieniem pierwszym celem
przeprowadzonego badania jest zwery¿kowanie, czy w ostatnich dwóch dekadach
w przypadku najwaĪniejszych gospodarczo krajów strefy euro wystĊpowaáy efekty
niekeynesowskie restrykcyjnej polityki ¿skalnej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie postanowiono zbadaü, czy efekty te zgodnie z argumentacją zwolenników podejĞcia podaĪowego stanowiáy istotny bodziec rozwojowy
w analizowanych krajach. Kolejny cel badawczy koncentruje siĊ na rozwaĪeniu
sposobów przeprowadzenia konsolidacji ¿skalnych oraz oddziaáywaniu strategii konsolidacyjnych na wzrost gospodarczy w krótkim okresie.
Poszukując odpowiedzi na postawione pytania badawcze zastosowano procedurĊ
modelowania ȕ-konwergencji warunkowej dla pierwszych jedenastu czáonków strefy
euro w latach 1995–2013. Jako zmienną oddziaáującą na ĞcieĪkĊ zrównowaĪonego
wzrostu wykorzystano saldo pierwotne budĪetu paĔstwa, która pozwala uchwyciü
charakter polityki ¿skalnej. W przypadku przyjĊtej konwencji analiza procesu ȕ-konwergencji warunkowej pozwala na identy¿kacjĊ dáugookresowej tendencji zmian
produktu krajowego per capita poszczególnych krajów, przy jednoczesnej moĪliwoĞci
uchwycenia efektów niekeynesowskich, które mogą byü de¿niowane jako krótkookresowe pozytywne oddziaáywanie restrykcyjnej polityki ¿skalnej na poziom produktu
gospodarki. Dane wykorzystane podczas analizy pochodzą z bazy Eurostatu (2014)
oraz raportu Komisji Europejskiej (European Commission, 2013).
Nurt badaĔ nad skutkami konsolidacji ¿skalnych, do których naleĪy wáączyü
niniejszy artykuá, ma nie tylko zasadnicze znaczenie z perspektywy teorii polityki
gospodarczej. Jest takĪe istotny w odniesieniu do spoáecznej roli ekonomii jako nauki
podnoszącej problematykĊ stymulowania rozwoju spoáecznego. Aspekt aplikacyjny
artykuáu, związany z wykorzystaniem ekonometrycznego modelowania konwergencji
ȕ-warunkowej do analizy moĪliwoĞci wystąpienia niekeynesowskich skutków polityki
¿skalnej, moĪe staü siĊ podstawą rekomendacji co do kierunków prowadzonej polityki
¿skalnej.
2. KONSOLIDACJA FISKALNA JAKO ħRÓDàO POZYTYWNEGO SZOKU PODAĩOWEGO
STYMULUJĄCEGO PROCES KONWERGENCJI

Celem odpowiedzialnej polityki ¿skalnej jest zapewnienie stabilizacji systemu
¿nansów publicznych paĔstwa w dáugim okresie, co stanowi czynnik wspierający
rozwój gospodarczy. DziĊki ograniczeniu poziomu dáugu publicznego, dochodzi do
wzrostu wielkoĞci oszczĊdnoĞci publicznych, co przekáada siĊ na niĪszy poziom stóp
procentowych, a tym samym wiĊksze moĪliwoĞci ¿nansowania inwestycji podno-
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szących tempo wzrostu ogólnej produktywnoĞci czynników produkcji. Stanowi to
czynnik wspierający proces gospodarczej konwergencji krajów o podobnych szeroko
rozumianych uwarunkowaniach instytucjonalnych. Z kolei z perspektywy polityki
keynesowskiej, koncentrującej siĊ na krótkim horyzoncie analitycznym, konsolidacje
¿skalne niezbĊdne do wejĞcia na ĞcieĪkĊ odpowiedzialnej polityki ¿skalnej wpáywają negatywnie na poziom zagregowanego popytu, ograniczają tym samym bieĪące
tempo wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony ekspansje ¿skalne pomimo moĪliwoĞci wystĊpowania zjawiska wypychania (zob. Balcerzak, Rogalska, 2014, s. 80–93),
mogą dziĊki efektom mnoĪnikowym wspieraü obecną aktywnoĞü gospodarczą i tym
samym są czynnikiem bieĪącego wzrostu gospodarczego.
Koniec lat 80 XX wieku wraz z doĞwiadczeniami Dani z lat 1983–84 oraz Irlandii
z lat 1987–89, które w obliczu groĨby zaáamania ¿nansów publicznych wprowadziáy
programy restrykcyjnych konsolidacji ¿skalnych, ukazaáy moĪliwoĞü wystąpienia
niestandardowych niekeynesowskich efektów zacieĞnieĔ ¿skalnych. W krajach tych
wbrew predykcjom konwencjonalnego modelu keynesowskiego wraz z zastosowaniem
restrykcyjnej polityki ¿skalnej, stanowiącej warunek naprawy ¿nansów publicznych,
doszáo do wzrostu zagregowanego popytu, a tym samym krótkookresowej poprawy
dynamiki PKB (zob. Gavazzi, Pagano, 1990, s. 82–92). Zdarzenia te zapoczątkowaáy
intensywnie rozwijany program badawczy nad niekeynesowskimi skutkami polityki
¿skalnej (zob. Alesina, 2000; Alesina i inni, 1999; Giavazzi, Pagano, 1995; Giavazzi
i inni, 2000; RzoĔca, 2004a, 2004b).
Modele wskazujące na uwarunkowania i kanaáy transmisji ¿skalnej prowadzące
do efektów niekeynesowskich klasy¿kowane są najczĊĞciej na dwie podstawowe
grupy. Pierwsza z nich koncentruje siĊ na stronie popytowej gospodarki, gdzie czynnikiem pozytywnego szoku popytowego jest reakcja gospodarstw domowych związana
ze zmianą oczekiwaĔ w warunkach niepewnoĞci dotyczącej wysokoĞci przyszáych
zdyskontowanych obciąĪeĔ podatkowych (zob. Rogalska, 2012, s. 5–22). Mechanizm
ten uwarunkowany jest wystąpieniem pozytywnego efektu majątkowego związanego
z oczekiwaniami gospodarstw domowych, które w wyniku implementacji konsolidacji ¿skalnej przewidują prawdopodobną obniĪkĊ przyszáych obciąĪeĔ podatkowych.
W rezultacie podmioty maksymalizujące swoją uĪytecznoĞü i dąĪące do wygáadzenia konsumpcji w ciągu caáego swojego Īycia są bardziej skáonne do zwiĊkszenia
poziomu bieĪącej konsumpcji. W sprzyjających okolicznoĞciach ten dodatni bodziec
popytowy moĪe przewaĪyü nad ujemnym impulsem popytowym związanym z ograniczeniem wydatków rządowych. MoĪliwoĞci wystąpienia tego efektu są zaleĪne od
szeregu krótko-, Ğrednio- i dáugookresowych czynników instytucjonalnych, które
wpáywają na relacjĊ gospodarstw domowych zdolnych do maksymalizacji konsumpcji
w ciągu swojego Īycia do gospodarstw maksymalizujących konsumpcjĊ na podstawie
poziomu bieĪącego dochodu (zob. Alesina, Ardagna, 2009).
Takimi Ğrednimi i dáugookresowymi czynnikami są np. stopieĔ rozwoju rynków
¿nansowych ograniczający páynnoĞü mniej zamoĪnych gospodarstw, czy postawy
i wzorce spoáeczne wpáywające na postrzeganie konsumpcji oraz oszczĊdzania. Z kolei
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bieĪącymi czynnikami oddziaáującymi na oczekiwania gospodarstw domowych mogą
byü sposób przeprowadzania konsolidacji ¿skalnej oraz jej skala. W tym kontekĞcie,
aby zwiĊkszyü prawdopodobieĔstwo wystąpienia efektów niekeynesowskich zacieĞnienie ¿skalne musi byü na tyle silne, aby gospodarstwa domowe byáy przekonane,
Īe doprowadzi ono do znaczącej dáugookresowej poprawy stanu systemu ¿nansów
publicznych i istotnej obniĪki podatków w przyszáoĞci. Drugim takim czynnikiem
moĪe byü wiarygodnoĞü rządu implementującego plany sanacyjne. W tym kontekĞcie
gospodarstwa domowe muszą byü pewne, Īe rząd nie zmieni swojego postĊpowania w wyniku bieĪących zdarzeĔ politycznych i gospodarczych. Z tego wzglĊdu
czĊsto wskazuje siĊ na stan ¿nansów publicznych przed konsolidacją jako na trzeci
czynnik, który moĪe mieü istotne znaczenie. W sytuacji bardzo wysokiego poziomu
zadáuĪenia, które jest bliskie przekroczenia lub przekroczy graniczny poziom dáugu
publicznego, brak radykalnych reform ¿skalnych prowadzi do nieuchronnego podniesienia poziomu przyszáych podatków. Gospodarstwa domowe Ğwiadome sytuacji
mogą potraktowaü znaczący program konsolidacyjny jako powód do rewizji swoich
oczekiwaĔ, przy jednoczesnym utrzymaniu atmosfery spoáeczno-politycznej zniechĊcającej rząd do wycofania siĊ z planów oszczĊdnoĞciowych (zob. Perotti, 1999,
s. 1399–1436).
Druga grupa modeli odnosi siĊ do podaĪowej strony gospodarki. ħródáem pozytywnego szoku podaĪowego jest wpáyw obniĪki wydatków publicznych na poziom
kosztów oraz konkurencyjnoĞci cenowej przedsiĊbiorstw (zob. RzoĔca, CiĪkowicz,
2005, s. 7–10). W przypadku wiĊkszoĞü modeli podaĪowych decydującym czynnikiem, który moĪe prowadziü do uruchomienia niekeynesowskiego mechanizmu, jest
kompozycja i sposób przeprowadzenia konsolidacji ¿skalnej (zob. RzoĔca, Varoudakis, 2007, s. 8; Alesina i inni, 1999; Lane, Perotti, 2001; Alesina, Ardagana, 1998,
s. 490–545, 2009). Przykáadowo Alesina i Perotti (1997, s. 921–939) badali podaĪowe
konsekwencje konsolidacji ¿skalnych dla gospodarek, których rynki pracy charakteryzowaáy siĊ znaczącą rolą związków zawodowych. W przypadku epizodów konsolidacji ¿skalnych przeprowadzonych poprzez podwyĪkĊ podatków dochodowych,
której celem byáo zwiĊkszenie przychodów budĪetowych, dochodziáo do rosnącej
presji páacowej. Ta ostatnia przekáadaáa siĊ na wzrost kosztów przedsiĊbiorstw wpáywając negatywnie na poziom ich miĊdzynarodowej konkurencyjnoĞci. Stanowiáo to
dodatkowy ujemny szok podaĪowy. Z kolei w przypadku epizodów konsolidacji realizowanych gáównie poprzez obniĪki wydatków budĪetowych dochodziáo do pozytywnego wpáywu konsolidacji ¿skalnej na poziom kosztów przedsiĊbiorstw. W sytuacji,
gdy zmniejszone wydatki budĪetowe wiązaáy siĊ z obniĪką páac pracowników sfery
budĪetowej oraz poziomu jej zatrudnienia, to niĪszy poziom páac sfery publicznej oraz
maáe moĪliwoĞci znalezienia zatrudniania poza sektorem prywatnym obniĪaáy presjĊ
páacową w przedsiĊbiorstwach, tym samym zwiĊkszając ich zdolnoĞci inwestycyjne.
Zjawisko to pozytywnie wpáywaáo na produktywnoĞü ¿rm. Finalnym efektem tego
mechanizmu byá wzrost miĊdzynarodowej konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw, co przekáadaáo siĊ na wystąpienie krótkookresowych niekeynesowskich skutków konsolidacji
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¿skalnej (zob. Alesina, Ardagana, 2009, s. 4). OczywiĞcie mechanizm ten jest bardzo
záoĪony i zaleĪy od szeregu specy¿cznych charakterystyk danej gospodarki, takich
jak: rola kanaáu eksportowego w kreowaniu wzrostu danego kraju, udziaá kosztów
pracy w przedsiĊbiorstwach w ich kosztach globalnych, zakres oddziaáywania i tempo
przenoszenia siĊ dodatnich szoków związanych ze spadkiem kosztów pracy.
Wyciągając wnioski z modeli dotyczących potencjalnego wpáywu krótkookresowych dziaáaĔ ¿skalnych na proces Ğrednio- i dáugookresowej konwergencji
gospodarczej moĪna stwierdziü, Īe polityka gospodarcza paĔstwa powinna sprzyjaü
podnoszeniu efektywnoĞci kanaáów transmisji ¿skalnej. Oznacza to dziaáania o charakterze podaĪowym zmierzające do obniĪki sztywnoĞci cen na rynkach produktów
i zwiĊkszania efektywnoĞci rynków pracy. W warunkach wystarczającej elastycznoĞci
rynków produktów oraz rynków pracy omówiony kanaá podaĪowy moĪe zwiĊkszaü
szanse na wystąpienie niekeynesowskich skutków konsolidacji. W tej sytuacji rząd
stojący wobec koniecznoĞci uzdrowienia ¿nansów publicznych powinien bardziej
koncentrowaü siĊ na stronie wydatkowej budĪetu, niĪ na moĪliwoĞciach zwiĊkszania
dochodów poprzez podwyĪkĊ podatków (zob. Alesina, Ardagana, 2009). W takiej
sytuacji odpowiednio skonstruowana i prowadzona restrykcyjna polityka ¿skalna
wbrew podejĞciu keynesowskiemu moĪe stanowiü czynnik sprzyjający procesowi
konwergencji gospodarczej.
MoĪliwe pozytywne oddziaáywanie konsolidacji ¿skalnych bazujących na efektywnej zmianie struktury wydatków publicznych na dáugookresowy proces konwergencji ma silne zakorzenienie teoretyczne w modelach endogenicznego wzrostu
gospodarczego (zob. Barro, Sala-i-Martin 1991). W modelach tych czĊsto przyjmuje
siĊ klasy¿kacjĊ strony dochodowej i wydatkowej budĪetu paĔstwa na cztery podstawowe kategorie: a) nadmierne podatki znieksztaácające (ograniczające) oraz podatki
nie znieksztaácające procesów wzrostu gospodarczego; b) wydatki produktywne
i nieproduktywne. Nadmierne podatki znieksztaácające lub ograniczające procesy
rozwojowe wystĊpują wówczas, gdy zniechĊcają podmioty gospodarcze do oszczĊdzania i do inwestowania zarówno w kapitaá ¿zyczny jak i kapitaá ludzki, w wyniku
czego wpáywają one negatywnie na ĞcieĪkĊ wzrostu zrównowaĪonego. Zmniejszają
tym samym moĪliwoĞci szybkiej konwergencji gospodarczej. Z kolei wydatki produktywne są de¿niowane jako takie, które mogą byü uwzglĊdniane jako argument
w prywatnych funkcjach produkcji podmiotów rynkowych, mogą wiĊc pozytywnie
oddziaáywaü na ĞcieĪkĊ wzrostu (zob. Kneller i inni 1999, s. 173–174). W rezultacie
modele endogenicznego wzrostu gospodarczego wskazują na zasadnoĞü zmiany struktury wydatków budĪetu paĔstwa z wydatków nieproduktywnych na produktywne oraz
unikania nadmiernego poziomu opodatkowania. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągniĊcia moĪliwie wysokiego tempa konwergencji gospodarczej krajów zapóĨnionych.
Na tej podstawie moĪna mówiü o wspólnej páaszczyĨnie teoretycznej odnoszącej siĊ
do Ğrednio i dáugookresowej koncepcji konwergencji warunkowej oraz krótkookresowych modeli podaĪowych niekeynesowskich skutków konsolidacji ¿skalnej.
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3. EKONOMETRYCZNA ANALIZA PROCESU KONWERGENCJI W WARUNKACH
ODPOWIEDZIALNEJ POLITYKI FISKALNEJ

DąĪąc do realizacji postawionych celów badawczych przeprowadzono badanie
procesu konwergencji dla pierwszych 11 krajów Unii Europejskiej, które utworzyáy
strefĊ euro. W analizie zastosowany zostaá dynamiczny model panelowy dla lat
1995–2013, co pozwoliáo na identy¿kacjĊ procesu ȕ-konwergencji warunkowej.
Tematyka związana z konwergencją zostaáa szeroko omówiona w literaturze.
Zagadnienia dotyczące absolutnej oraz warunkowej ȕ-konwergencji, ı-konwergencji,
konwergencji klubowej, konwergencji stochastycznej, wykorzystania modeli panelowych oraz narzĊdzi ekonometrii przestrzennej w miĊdzynarodowych badaniach konwergencji poruszone zostaáy w pracach Baumol (1986), Barro, Sala-i-Martin (1992,
1995), Mankiw i inni (1992), Durlauf, Johnson (1995), Quah (1993a, 1993b, 1996a,
1996b), Bernard, Durlauf (1995), Islam (1995), Caselli i inni (1996), Evans, Karras
(1996), Sala-I-Martin (1996a, 1996b), Rey, Montouri (1999), Le i inni (2000), Bond
i inni (2001), Arbia (2006). W przypadku polskich badaĔ poĞwiĊconych procesom
konwergencji na poziomie miĊdzynarodowym i regionalnym naleĪy wskazaü na prace
Cioáek (2004), Wójcik (2004), Kliber (2007), Pietrzak (2012), Trojak, Tokarski (red.)
(2013), Kusideá (2013), Beck, Grodzicki (2014).
Zjawisko absolutnej ȕ-konwergencji Ğwiadczy o tym, Īe w dáugim okresie
wszystkie badane kraje dąĪą do tego samego poziomu dochodu przypadającego na
mieszkaĔca. W okreĞlonym czasie dochód ten zostanie osiągniĊty na wspólnej ĞcieĪce
zrównowaĪonego wzrostu. Zagadnienie konwergencji poszerzone zostaáo o pojĊcie
warunkowej ȕ-konwergencji, gdzie zakáada siĊ, Īe kaĪdy kraj w dáugim okresie zmierza do wáasnej ĞcieĪki zrównowaĪonego rozwoju. Poziom dochodu w równowadze dla
kaĪdego z rozpatrywanych krajów determinowany jest przez procesy ekonomiczne
charakteryzujące stan gospodarki, takie jak: stopa inwestycji, tempo przyrostu ludnoĞci, poziom wyksztaácenia ludnoĞci, poziom technologii czy stopa deprecjacji kapitaáu
(zob. Mankiw i inni, 1992; Levine, Renelt, 1992). W przypadku procesu warunkowej
ȕ-konwergencji badane kraje mogą dąĪyü do tego samego poziomu dochodu, jednak
pod warunkiem, Īe bĊdą do siebie podobne pod wzglĊdem zmiennych ekonomicznych
determinujących dochód w stanie równowagi.
Hipoteza o warunkowej ȕ-konwergencji sprawdzona zostaáa poprzez estymacjĊ
parametrów dynamicznego modelu panelowego (zob. Baltagi, 1995) okreĞlonego
wzorem 3. Zgodnie z zaáoĪonym modelem konwergencji za zmienną objaĞnianą
przyjĊto poziom PKB per capita wyraĪonym w PPS (parytet siáy nabywczej). Za
zmienną objaĞniającą przyjĊto saldo pierwotne budĪetu paĔstwa szacowane zgodnie
z metodologią Komisji Europejskiej, które pozwala na uchwycenie ukierunkowania
i oddziaáywania bodĨców ¿skalnych:

y *it

E 0  E1 OQ y it 1  D 1 x1,it  Ș i  İ it ,

(1)
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y *it
OQ y it

OQ y it / y it 1 ),

E 0  J OQ y it 1  D 1 x1,it  Ș i  İ it ,

J

(1  E 1 ),
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(2)
(3)
(4)

gdzie yit stanowi wektor wartoĞci zmiennej PKB per capita, y*it jest wektorem wartoĞci
stopy wzrostu PKB per capita, x1,it stanowi wektor rocznych zmian wysokoĞci salda
pierwotnego budĪetu paĔstwa, ȕ0, ȕ1, Į1, Ȗ, są parametrami strukturalnymi modelu,
Șit jest wektorem efektów indywidualnych modelu panelowego, a İit jest wektorem
skáadnika losowego. Zmienna objaĞniająca X1 stanowi potencjalną zmienną determinującą dochód w stanie równowagi. NaleĪy podkreĞliü, Īe model ten nie wychwyci
wszystkich efektów zmiany strukturalnej, jaka miaáa miejsce po wystąpieniu Ğwiatowego kryzysu gospodarczego.
Uzyskanie mniejszej od jednoĞci oceny parametru Ȗ przy jego statystycznej istotnoĞci (otrzymanie dodatniej oceny parametru ȕ1), pozwala na wery¿kacjĊ hipotezy
o warunkowej ȕ-konwergencji dla badanych krajów. Proces konwergencji miĊdzy
krajami bĊdzie zachodziá pod warunkiem, Īe wszystkie kraje charakteryzowaü siĊ
bĊdą zbliĪonym poziomem zmiennych determinujących dochód w stanie równowagi.
Im niĪsza wartoĞü oceny parametru Ȗ (im wyĪsza wartoĞü parametru ȕ1), tym szybszy proces konwergencji. Identy¿kacja procesu konwergencji warunkowej pozwala
odpowiedzieü na pytanie, jakie zmienne ekonomiczne determinują moĪliwoĞü procesu konwergencji miĊdzy krajami. Ponadto otrzymana ocena parametru Ȗ pozwala
na wyznaczenie przeciĊtnej, rocznej szybkoĞci konwergencji oraz czasu potrzebnego
na przebycie poáowy drogi miĊdzy przeciĊtnym poziomem dochodu początkowego
a dochodem w stanie równowagi (Barro, Sala-i-Martin, 1995; Cioáek, 2004).
PrzeciĊtna, roczna szybkoĞü konwergencji okreĞlona jest wzorem:
b = – ln ( Ȗ ) / T,

(5)

a czas potrzebny na przebycie poáowy drogi miĊdzy przeciĊtnym poziomem dochodu
początkowego a dochodem w stanie równowagi wzorem:
Ĳ = – ln ( 2 ) / ln ( Ȗ ),

(6)

gdzie T jest liczbą lat, dla których liczona jest stopa wzrostu PKB. W przypadku
modeli panelowych, gdzie okres badania wynosi jeden rok, T równa siĊ 1.
W modelu konwergencji okreĞlonym równaniem (1) stopa wzrostu PKB per
capita zaleĪy od stopnia restrykcyjnoĞci prowadzonej polityki ¿skalnej. Uzyskanie
dodatniej oceny parametru Į1 Ğwiadczyü bĊdzie o dodatnim wpáywie konsolidacji
¿skalnych (restrykcyjnej polityki ¿skalnej) w dowolnym okresie t na stopĊ wzrostu
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PKB per capita w tym samym okresie badania. BĊdzie to stanowiáo potwierdzenie
moĪliwoĞci wystĊpowania efektów niekeynesowskich polityki ¿skalnej w analizowanych krajach, które jednoczeĞnie są czynnikiem sprzyjającym procesowi konwergencji
warunkowej.
Do estymacji parametrów modelu (3) zastosowany zostaá systemowy estymator
UMM (zob. Blundell, Bond, 1998), który stanowi rozwiniĊcie estymatora UMM
(uogólnionej metody momentów) dla równaĔ w pierwszych róĪnicach (zob. Holtz-Eakin i inni, 1988; Arellano, Bond, 1991; Ahn, Schmidt, 1995). Ideą systemowego
estymatora UMM jest estymacja zarówno równaĔ w postaci pierwszych róĪnic, jak
i równaĔ na poziomach zmiennych. Wyniki dwukrokowej estymacji, przy uwzglĊdnieniu asymptotycznych báĊdów standardowych, zamieszczone zostaáy w tabeli 1.
Tabela 1.
Wyniki estymacji parametrów modelu warunkowej ȕ-konwergencji
Parametr

Ocena parametru

WartoĞü p

Ȗ

0,939

§ 0,000

Į1

0,005

§ 0,000

Testy statystyczne

WartoĞü statystyki testu

WartoĞü p

Sargan Test

10,446

1

AR(1)

-2,877

0,004

AR(2)

-1,482

0,138

Parametry modelu zostaáy oszacowane z wykorzystaniem program GRETL (wersja 1.9.91).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z bazy Eurostatu oraz raportów Komisji Europejskiej
European Commission (2013).

Test Sargana pozwala na testowanie restrykcji nadmiernej identy¿kacji (zob.
Blundell i inni, 2000). Otrzymana statystyka na poziomie 10,446 wskazuje na brak
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o zasadnoĞci wprowadzenia wszystkich
warunków ortogonalnoĞci, áącznie z warunkami nadmiernej identy¿kowalnoĞci.
Wskazuje to na zasadnoĞü zastosowania warunków ortogonalnoĞci podczas estymacji
i oznacza, Īe wszystkie instrumenty byáy wáaĞciwe. Zbadano równieĪ autokorelacjĊ
przyrostów skáadnika losowego İit. Otrzymano ujemną, istotną statystycznie autokorelacjĊ pierwszego rzĊdu oraz nieistotną statystycznie autokorelacjĊ rzĊdu drugiego.
ĝwiadczy to o zgodnoĞci i efektywnoĞci wykorzystanego systemowego estymatora
UMM (zob. Baltagi, 1995).
Parametr Ȗ okazaá siĊ statystycznie istotny. Otrzymana ocena parametru Ȗ poniĪej
jednoĞci pozwala na wyliczenie wartoĞci parametru ȕ1 na poziomie 0,061 oraz wery¿kacjĊ postawionej hipotezy badawczej o zachodzeniu procesu warunkowej ȕ-kon-

Niekeynesowskie skutki polityki ¿skalnej w krajach strefy Euro, ze szczególnym uwzglĊdnieniem...

397

wergencji gospodarczej. PrzeciĊtna, roczna szybkoĞü konwergencji wynosi 6,29%,
jednak pod warunkiem zbliĪonego ukierunkowania oraz poziomu restrykcyjnoĞci prowadzonej polityki ¿skalnej dla wszystkich krajów. Natomiast Ğredni czas potrzebny
na przebycie poáowy drogi miĊdzy przeciĊtnym poziomem dochodu początkowego
a dochodem w stanie równowagi wynosi 11 lat.
Parametr Į1 okazaá siĊ statystycznie istotny. Oznacza to, Īe zmienna objaĞniająca
X1 istotnie determinuje zachodzenie procesu konwergencji dla badanych 11 krajów.
Dodatnia ocena parametru Į1 wskazuje na dodatni wpáyw stopnia restrykcyjnoĞci
prowadzonej polityki ¿skalnej na stopĊ wzrostu PKB per capita i potwierdza moĪliwoĞü wystĊpowania niekeynesowskich skutków polityki ¿skalnej. NaleĪy pamiĊtaü,
Īe uzyskana szybkoĞü konwergencji jest jedynie warunkowa i dopiero ujednolicenie
prowadzonej polityki ¿skalnej dla wszystkich krajów pozwoliáoby na przebieg wskazanego procesu konwergencji.
Wyniki te są spójne z badaniami nad wpáywem polityki ¿skalnej na procesy dáugookresowego wzrostu gospodarczego w krajach OECD w latach 1970–1995 z uwzglĊdnieniem struktury analitycznej modeli endogenicznego wzrostu, które wskazywaáy na
ujemne konsekwencje nadmiernego poziomu opodatkowania oraz nieproduktywnych
wydatków rządowych na Ğrednio i dáugookresowy wzrost gospodarczy (Kneller i inni,
1999, s. 171–190). Tym samym wysokie opodatkowanie i nadmierne nieproduktywne
wydatki nie sprzyjaáy procesowi konwergencji.
Zarówno z perspektywy modelowej, jak i w odniesieniu do efektywnoĞci funkcjonowania strefy euro bardzo waĪnym pytaniem jest, czy w przyszáoĞci wydaje siĊ
koniecznym ujednolicenie prowadzonej polityki ¿skalnej. Pytanie jest istotne, poniewaĪ pozwoliáoby to na zachodzenie bardzo silnego procesu konwergencji. O tym, Īe
kwestia ta nie ma wyáącznie charakteru akademickiego Ğwiadczy szeroko zakrojona
dyskusja polityczna trwająca w Unii Europejskiej zapoczątkowana przez globalny
kryzys ¿nansowy z roku 2008, która doprowadziáa do stworzenia i podpisania przez
25 krajów Unii w marcu 2013 tzw. paktu ¿skalnego. W przypadku negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie, przeciĊtna szybkoĞü konwergencji na poziomie 6,29%
rocznie nigdy nie zostanie osiągniĊta.
4. JAKOĝCIOWA ANALIZA KONSOLIDACJI FISKALNYCH

Celem niniejszej czĊĞci artykuáu jest analiza konsolidacji ¿skalnych z perspektywy ich keynesowskich i niekeynesowskich skutków w kontekĞcie strategii ich przeprowadzenia. Bazując na przedstawionych rozwaĪaniach teoretycznych postawiono
nastĊpujące pytanie badawcze. Czy niekeynesowskie zacieĞnienia w badanych krajach
bazowaáy na strategiach prowadzących do zwiĊkszenia dochodów budĪetowych, czy
teĪ realizowano je opierając siĊ na redukcji wydatków budĪetowych? Ze wzglĊdu
na ograniczoną liczbĊ wyselekcjonowanych epizodów dla poszczególnych krajów
przeprowadzona analiza ma charakter jakoĞciowy. MetodykĊ tĊ w naturalny sposób
naleĪy traktowaü jako czynnik ograniczający moĪliwoĞü wyciągania wniosków.
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Niemniej taka analiza moĪe byü Ĩródáem znaczących wskazówek dla polityki gospodarczej (zob. Alesina, Ardagna, 1998, s. 496–502; RzoĔca, 2007; RzoĔca, CiĪkowicz,
2005).
Zgodnie z podaĪowymi modelami omówionymi w drugiej czĊĞci artykuáu analiza
konsolidacji ¿skalnych powinna koncentrowaü siĊ na znaczących, duĪych zacieĞnieniach, które mogą byü Ĩródáem wystarczającego bodĨca ¿skalnego związanego
z istotną zmianą ukierunkowania polityki ¿skalnej. Skupienie siĊ wyáącznie na duĪych
konsolidacjach jest takĪe waĪne z perspektywy zasadnoĞci wyeliminowania z analizy
skutków ¿skalnych cyklicznych zmian wywoáywanych przez automatyczne stabilizatory gospodarki, których oddziaáywanie nie wynika z celowych decyzji w sferze
¿skalnej. Z tych wzglĊdów przyjmując de¿nicjĊ znaczącego dostosowania ¿skalnego
zastosowano propozycjĊ Pur¿eld (2003, s. 7), zgodnie z którą istotne dostosowanie
¿skalne wystĊpuje, gdy saldo pierwotne budĪetu paĔstwa ulega poprawie w ciągu
roku o co najmniej 2% PKB lub teĪ ulega poprawie o co najmniej 3% PKB w ciągu
dwóch nastĊpujących po sobie lat.
Pierwszym etapem analizy byáa klasy¿kacja epizodów na dwa zbiory, które
obejmowaáy: a) niekeynesowskie epizody konsolidacji ¿skalnych, gdzie nie dochodziáo do ograniczenia dynamiki realnego PKB pomimo znaczącego zacieĞnienia; b)
epizody konsolidacji, w czasie których doszáo do keynesowskich skutków a wiĊc
ograniczenia bieĪącej dynamiki PKB. Na potrzeby klasy¿kacji epizodów przyjĊto
de¿nicjĊ w dwóch wariantach odnoszących siĊ do okresu referencyjnego. Zgodnie
z pierwszym dwuletnim okresem referencyjnym, wybrany epizod konsolidacji jest
ekspansywny (niekeynesowski), gdy przeciĊtna dynamika PKB w czasie epizodu
oraz w nastĊpnym roku po wystąpieniu epizodu jest wyĪsza niĪ przeciĊtna dynamika
potencjalnego PKB w analogicznym czasie. Zgodnie z drugim trzyletnim okresem
referencyjnym, wybrany epizod konsolidacji jest niekeynesowski, gdy przeciĊtna
dynamika PKB w czasie epizodu oraz w dwóch kolejnych latach po wystąpieniu
epizodu jest wyĪsza niĪ przeciĊtna dynamika potencjalnego PKB (zob. Pur¿eld, 2003,
s. 8). Powodem zastosowania powyĪszych dwóch wariantów referencyjnych jest problem wpáywu arbitralnoĞci w doborze kryteriów de¿nicyjnych na ostateczne wyniki
badania oraz potrzeba wery¿kacji wraĪliwoĞci uzyskanych wyników w zaleĪnoĞci
od zastosowanego kryterium. Wyniki klasy¿kacji epizodów konsolidacji zawiera
tabela 22.

2

W przypadku dwóch epizodów w Hiszpanii w roku 2013 i Austrii w roku 2013 moĪliwe byáo
zastosowanie tylko rocznego okresu referencyjnego ze wzglĊdu na brak danych dla lat 2014 i 2015.
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ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych Eurostatu (2014) oraz raportu Komisji Europejskiej (European Commission, 2013), (LU – skrót dla
Luksemburgu).
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Tabela 3 przedstawia fundamentalne dane makroekonomiczne dla badanych epizodów konsolidacji ¿skalnych. Pierwszą rzeczą, na jaką naleĪy zwróciü uwagĊ jest
fakt, iĪ na 23 badane epizody tylko w dwóch przypadkach dla Portugali w roku 2011
i Hiszpanii w roku 2013 doszáo do spadku realnego produktu, co wiązaáo siĊ z problemami gospodarczymi tych krajów po globalnym kryzysie gospodarczym. Odnosząc
siĊ do strategii konsolidacyjnych moĪna stwierdziü, Īe w przypadku wiĊkszoĞci badanych epizodów stosowane byáy mieszane plany stabilizacyjne obejmujące zarówno
podwyĪki przychodów, jak i obniĪki wydatków caákowitych budĪetu paĔstwa. Tylko
w przypadku dwóch epizodów Belgi w 2006 roku i Finlandii w roku 1996 doszáo do
wzrostu wydatków budĪetowych, którym towarzyszyá odpowiednio wiĊkszy wzrost
przychodów. W przypadku czterech epizodów wystĊpowaáy jednoczesne spadki
dochodów oraz spadki wydatków budĪetowych. Byáy to przypadki Irlandii w roku
2011, Austrii w latach 1998–1999, Finlandii w latach 1997–1998 oraz Luksemburga
w latach 2006–2007.
2,00
1,17
0,88

1,00
0,58

0,54

0,00
Niekeynesowskie Keynesowskie Niekeynesowskie Keynesowskie
konsolidacje
konsolidacje
konsolidacje
konsolidacje
-1,00

Kryterium dwa lata

Kryterium rok

ŵŝĂŶĂĚŽĐŚŽĚŽǁĐĂųŬŽǁŝƚǇĐŚďƵĚǏĞƚƵ
ƉĂŷƐƚǁĂǁƚƌĂŬĐŝĞĞƉŝǌŽĚƵůŝĐǌŽŶĂũĂŬŽ
procent PKB
ŵŝĂŶĂǁǇĚĂƚŬſǁĐĂųŬŽǁŝƚǇĐŚďƵĚǏĞƚƵ
ƉĂŷƐƚǁĂǁƚƌĂŬĐŝĞĞƉŝǌŽĚƵůŝĐǌŽŶĂũĂŬŽ
procent PKB

-2,00
-2,03
-2,27
-3,00

-2,91
-3,47

-4,00

Wykres 1. ĝrednia roczna zmiana dochodów i wydatków caákowitych budĪetu paĔstwa w badanych
krajach
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostatu (2014).

Wykres 1 przedstawia Ğrednie roczne zmiany dochodów i wydatków caákowitych
budĪetu paĔstwa w badanych krajach dla zbiorów konsolidacji przynoszących efekty
keynesowskie i niekeynesowskie dla obydwu przyjĊtych w badaniu kryteriów refe-
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rencyjnych. W przypadku obydwu klasy¿kacji przeciĊtne podwyĪki dochodów budĪetowych byáy znacząco niĪsze dla niekeynesowskich konsolidacji, niĪ w przypadku
konsolidacji okreĞlonych jako przypadki keynesowskie. Byáo to odpowiednio 0,54%
PKB i 0,58% PKB w relacji do 1,17% PKB i 0,88% PKB. TakĪe w przypadku zmian
wydatków budĪetu paĔstwa dla obydwu kryteriów referencyjnych zbiory epizodów
keynesowskich charakteryzowaáy siĊ wiĊkszymi redukcjami wydatków, niĪ to miaáo
miejsce dla epizodów keynesowskich. Byáy to odpowiednio -2,91% PKB i 2,2,7%
PKB w relacji do -3,44% PKB i -2,02% PKB. Wyniki te są koherentne z wnioskami páynącymi z wczeĞniejszych badaĔ dla krajów OECD w latach 1970–2007
przeprowadzonych przez Alesina i Ardagna (2009) oraz są spójne z przewidywaniami
omówionych modeli podaĪowych.
Jak juĪ wspomniano ze wzglĊdu na ograniczenia metodologiczne przeprowadzonej analizy, związane gáównie z iloĞcią przeanalizowanych epizodów, wraĪliwoĞcią
wyników na przyjĊte kryteria decyzyjne oraz moĪliwoĞcią oddziaáywania tzw. przyczyn trzecich, rezultaty badania naleĪy traktowaü jako gáos w debacie dotyczącej
moĪliwoĞci wystĊpowania niekeynesowskich skutków polityki ¿skalnej.
5. PODSUMOWANIE

Ostatnia dekada XX wieku oraz pierwsze lata bieĪącego stulecia stanowiáy okres
znaczącego ograniczania wydatków budĪetowych oraz ustabilizowania systemów
¿nansów publicznych w przypadku krajów tworzących strefĊ euro. Proces ten zostaá
gwaátownie przerwany w efekcie pojawienia siĊ globalnego kryzysu ¿nansowego
w roku 2008, w czasie którego doszáo do gwaátownego zwiĊkszenia wydatków budĪetowych. Ze wzglĊdu na wysokoĞü obecnego zadáuĪenia wiĊkszoĞci gospodarek Unii
Europejskiej naleĪy oczekiwaü, Īe warunkiem przyszáego utrzymania satysfakcjonującego Ğrednio- i dáugookresowego tempa wzrostu gospodarczego bĊdzie skuteczne
zrealizowanie znaczących reform ¿skalnych.
W tym kontekĞcie przeprowadzona analiza ekonometryczna dostarcza argumentów
na rzecz tezy, zgodnie z którą odpowiedzialna polityka ¿skalna w przypadku badanych jedenastu krajów byáa czynnikiem istotnie wpáywającym na tempo warunkowej
ȕ-konwergencji. Analiza ta wskazuje na moĪliwoĞü wystĊpowania niekeynesowskich
skutków polityki ¿skalnej w przypadku znaczących konsolidacji ¿skalnych. Oznacza
to, iĪ procesy konsolidacji ¿skalnych w krajach czáonkowskich Unii Europejskiej
w warunkach odpowiedniego przygotowania i przeprowadzania dziaáaĔ sanacyjnych,
nie muszą stanowiü czynnika ograniczającego krótkookresowe tempo wzrostu gospodarczego.
Pomimo sáaboĞci metodologicznych przeprowadzona analiza jakoĞciowa pozwala
na stwierdzenie, iĪ w przypadku niekeynesowskich epizodów konsolidacji ¿skalnych, których wystąpienie moĪe wspieraü tempo wzrostu takĪe w krótkim okresie,
plany reform ¿skalnych opieraáy siĊ w wiĊkszym stopniu na obniĪkach wydatków
budĪetowych, niĪ na podwyĪkach wpáywów paĔstwowych. Argument ten powinien
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byü brany pod uwagĊ w trakcie przyszáych planowanych reform ¿skalnych w Polsce
i pozostaáych krajach Unii Europejskiej.
Adam P. Balcerzak, Michaá Bernard Pietrzak
– Uniwersytet Mikoáaja Kopernika w Toruniu
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NIEKEYNESOWSKIE SKUTKI POLITYKI FISKALNEJ W KRAJACH STREFY EURO,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĉDNIENIEM WPàYWU NA PROCES KONWERGENCJI
GOSPODARCZEJ
Streszczenie
Ostatni kryzys ¿nansowy doprowadziá do znaczących akcji stymulacji ¿skalnej w przypadku wiĊkszoĞci krajów wysoko rozwiniĊtych, co przeáoĪyáo siĊ na istotny wzrost ich zadáuĪenia. Relatywnie
wysoki poziom dáugu publicznego wystĊpuje w krajach strefy euro oraz szerzej w krajach Unii Europejskiej. KoniecznoĞü redukcji zadáuĪenia prawdopodobnie zmusi w przyszáoĞci wiele krajów Unii do
przyjĊcia znacznie bardziej restrykcyjnej polityki ¿skalnej w Ğrednim i dáugim okresie. W tym kontekĞcie
przeprowadzone badanie ma na celu stwierdzenie czy w ostatnich dekadach wystĊpowaáy epizody niekeynesowskich dotowaĔ ¿skalnych w krajach strefy euro. JeĪeli odpowiedĨ na tak postawione pytanie jest
pozytywna, naleĪy stwierdziü, czy niekeynesowskie skutki polityki ¿skalnej stanowiáy znaczący czynnik
rozwojowy. Kolejny problem badawczy postawiony w niniejszej pracy koncentruje siĊ na sposobie przeprowadzenia konsolidacji ¿skalnych oraz wpáywie strategii konsolidacyjnych na krótkookresowe tempo
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wzrostu gospodarczego. W analizie zastosowano dynamiczny model panelowy do badania warunkowej
ȕ-konwergencji. Jako uzupeániającą metodĊ badawczą wykorzystano analizĊ jakoĞciową znaczących
konsolidacji ¿skalnych, ze szczególną koncentracją na róĪnicach w sposobie przeprowadzenia zacieĞnieĔ
przynoszących niekeynesowskie i keynesowskie skutki. Przeprowadzone badanie dostarcza argumenty na
rzecz tezy o istnieniu kanaáów transmisji ¿skalnej, które mogą prowadziü do niekeynesowskich skutków
polityki ¿skalnej. W tym samym czasie mogą one stanowiü istotny czynnik warunkowej ȕ-konwergencji.
Sáowa kluczowe: polityka ¿skalna, konsolidacje ¿skalne, efekty niekeynesowskie, warunkowa
konwergencja, uni¿kacja polityki ¿skalnej

NON-KEYNESIAN EFFECTS OF FISCAL POLICY IN EURO ZONE COUNTRIES
WITH SPECIAL CONSIDERATION OF INFLUENCE ON ECONOMIC CONVERGENCE
Abstract
Last global ¿nancial crisis has led to massive ¿scal stimulation actions in most of developed countries which resulted in signi¿cant increase of their public debt. This can be also said about Eurozone or
wider EU economies. This factors in near future will force many EU countries to adopt much stricter
middle and long term ¿scal policy that will be necessary for deleveraging process. In this context the
aim of the research is to check whether can one ¿nd non-Keynesian effects of ¿scal consolidations in
Eurozone countries in last decade. If the answer is positive, then could these non-Keynesian effects be
signi¿cant developing factor in case of Eurozone countries. The third scienti¿c question concentrates on
the ways the ¿scal consolidations were implemented and the potential inÀuence of consolidations strategies on short term growth. In the research the econometric dynamic panel model based on the concept
of conditional ȕ-convergence was applied. As a complementary method qualitative analysis of cases of
signi¿cant contractions was made with the concentration on the differences between expansionary thus
non-Keynesian cases and conventional Keynesian cases of ¿scal contractions. The research results give
some arguments for existence of ¿scal transitions channels leading to non-Keynesian effects of ¿scal
policy, which in the same time can be a factor of ȕ-conditional convergence.
Keywords: ¿scal policy, ¿scal consolidations, non-Keynesian effects, conditional convergence,
uni¿cation of ¿scal policy

