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Doświadczenia Polski w świetle teorii politycznego cyklu 
koniunkturalnego 
  
 Celem opracowania jest próba identyfikacji sygnałów wskazujących na możliwość 
występowania w polskiej gospodarce zagrożenia związanego z pojawieniem się 
politycznego cyklu koniunkturalnego.  
 Wśród badaczy zjawiska wahań koniunkturalnych nie udało się wypracować 
wspólnego stanowiska w kwestii dotyczącej mechanizmu powodującego okresowe 
zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Jednocześnie w literaturze ekonomicznej 
funkcjonuje wiele teorii, mających na celu wyjaśnienie następujących po sobie faz 
wzrostowych i spadkowych.309 Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania należy 
stwierdzić, iż można odnaleźć wiele dowodów empirycznych, wskazujących na 
występowanie politycznie uwarunkowanych fluktuacji gospodarczych w różnych 
częściach świata.  
 S. Verstyuk odnalazł takie fluktuacje na Ukrainie.310 Jego zdaniem zostały one 
wywołane nadmiernym wzrostem wydatków budżetowych oraz wzrostem deficytu 
w okresach przedwyborczych. Z kolei H. Berger i U. Woitek znaleźli empiryczne 
dowody na występowanie politycznego cyklu koniunkturalnego w Niemczech, w II 
połowie XX wieku.311 Wykazali, iż choć niemiecki Bundesbank był zawsze uważany 
za jeden z najbardziej stabilnych i niezależnych banków na świecie, to jednak można 
odnaleźć cykliczne zmiany agregatów monetarnych w okresach wyborczych. 
Sformułowali tezę, iż niemiecki bank centralny mógł nadużywać swojej niezależności, 
wspierając rząd w okresach przedwyborczych. 
 L. G. Veiga i F. J. Veiga poszukiwali z kolei politycznego cyklu koniunkturalnego 
w Portugalii na szczeblu lokalnym.312 Dokonując analizy wydatków budżetowych 
w samorządach w latach 1979-2000 wykazali, iż decydenci systematycznie zwiększali 
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wydatki bezpośrednio przed wyborami. Wzrost w szczególności wydatków 
inwestycyjnych, przeznaczonych na prace społeczne, budowę dróg lokalnych, itp., był 
szczególnie dobrze widoczny w roku wyborczym, a czasami również w roku 
poprzedzającym wybory. Zdaniem badaczy w rezultacie prowadziło to do braku 
efektywnej alokacji zasobów w portugalskich samorządach, a w skali kraju do 
zmniejszenia możliwego do osiągnięcia dobrobytu. 
 S.A. Block, S. Singh i K.E. Ferree przeprowadzili analizę danych empirycznych 
obejmujących lata 1980-1995 dla 44 państw afrykańskich. W tym okresie w badanych 
krajach 65 razy miały miejsce wybory prezydenckie oraz 107 razy wybory 
parlamentarne. Zdaniem badaczy, przeprowadzone badania potwierdzają 
występowanie politycznego cyklu koniunkturalnego w państwach Afryki.313 
 Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest stwierdzenie, czy doświadczenia Polski 
również wskazują na możliwość występowania politycznego cyklu koniunkturalnego. 
Rozpoczęty w Polsce w 1989 r. proces transformacji gospodarczej spowodował jednak, 
iż obecnie z uwagi na zbyt krótkie szeregi czasowe wnioskowanie w przedmiotowym 
zakresie jest znacznie utrudnione. Mając powyższe na uwadze w dalszej części nie 
zostanie przeprowadzona kompleksowa ocena polskiej gospodarki z punktu widzenia 
teorii politycznego cyklu koniunkturalnego, lecz jedynie próba identyfikacji 
pojedynczych sygnałów, wskazujących na możliwość występowania w Polsce 
zagrożenia związanego z pojawieniem się cyklu.  
 
1. Polityczny cykl koniunkturalny 

 Problematyka politycznego cyklu koniunkturalnego ma swoje źródła w pierwszej 
połowie XX wieku, w badaniach prowadzonych przez M. Kaleckiego.314 
Sformułowany przez niego model jest oparty na relacjach dwóch grup społecznych – 
kapitalistów i robotników, przy czym kapitaliści są w stanie wpływać na decyzje 
podejmowane przez rząd, który w rezultacie działa w ich interesie. W modelu 
Kaleckiego brak jest jednak jakiejkolwiek analizy empirycznej. Zakłada jedynie 
ideologiczną motywację decydentów do obrony interesów kapitalistów. 
 Rozkwit badań nad problematyką politycznego cyklu koniunkturalnego przypadł na 
lata siedemdziesiąte XX wieku. Na literaturę z tego okresu można byłoby patrzeć z 

                                                      
313 S. A. Block, K. E. Ferree, S. Singh, Multiparty Competition, Founding Elections and 
Political Business Cycles in Africa, ”Journal of African Economies”, Oxford University Press, 
2003, Vol. 12(3), s. 444-468. 
314 M. Kalecki, Political Aspects of Full Employment, “ Political Quarterly”, 1943, Vol. XIV. 
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dwóch punktów widzenia, mianowicie z perspektywy ideologicznej bądź 
oportunistycznej motywacji sprawujących władzę polityków, jak również z punktu 
widzenia założeń dotyczących oczekiwań społeczeństwa. Biorąc powyższe pod uwagę 
D. Garratt zaproponował podział teorii cyklu politycznego na następujące kategorie:315 

• czysty (klasyczny) polityczny cykl koniunkturalny, 

• ideologiczny cykl koniunkturalny - teorie silne i słabe, 

• racjonalny polityczny cykl koniunkturalny. 
 Czysty polityczny cykl koniunkturalny jest związany przede wszystkim z 
badaniami prowadzonymi przez W.D. Nordhausa.316 Jego zdaniem partie polityczne są 
zainteresowane przede wszystkim zdobyciem i utrzymaniem władzy. Ich 
podstawowym celem jest maksymalizacja głosów zdobytych podczas kolejnych 
wyborów parlamentarnych. Nordhaus zakłada, iż wyborcy mają małą wiedzę o 
procesach zachodzących w gospodarce oraz „krótką pamięć”. W konsekwencji 
podejmując decyzje wyborcze kierują się obserwowaną stopą bezrobocia i  inflacji 
przy z założenia stałych oczekiwaniach. 
 Model Nordhausa opiera się na wykorzystaniu zależności wynikających z krótko- 
i długookresowej krzywej Philipsa. W celu osiągnięcia sukcesu w wyborach, zadaniem 
rządu jest zmniejszenie bezrobocia bezpośrednio przed wyborami kosztem 
niewspółmiernie wyższej inflacji po wyborach. Polityczny cykl koniunkturalny w 
czystej (klasycznej) postaci to właśnie polityka rządu polegająca na periodycznym 
stymulowaniu okresów prosperity oraz faz recesji. 
 Teoria Nordhausa była poddawana szerokiej krytyce. Negatywne opinie 
ekonomistów dotyczyły przede wszystkim założenia, iż politycy kierują się wyłącznie 
przesłankami oportunistycznymi. Zarzucano jej brak uwzględnienia osobistych 
przekonań, jako czynnika mogącego mieć wpływ na podejmowane decyzje, co 
zdaniem krytyków spowodowało, iż teoria jest w znacznym stopniu „oderwana od 
rzeczywistości”. 
 Odpowiedzią na tego rodzaju zarzuty są tzw. teorie ideologiczne, czyli takie, które 
zakładają podział sceny politycznej na partie lewicowe i prawicowe. Partie lewicowe 
są utożsamiane z walką o interesy pracowników, natomiast partie prawicowe 
z interesami przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę fakt, iż w interesie pracowników leży 
                                                      
315 D. Garratt, An Analysis of Political Business Cycle Theory and its Relationship with the New 

Political Macroeconomics, Department of  Economics, University  of  Leicester, Discussion  
paper  in  Economics, 1998, No. 98/4. 
316 W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, “Review of Economic Studies”, 1975,  
No. 42. 
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przede wszystkim niskie bezrobocie, priorytetem partii lewicowych jest osiągnięcie 
dobrobytu społecznego przy jak najniższym bezrobociu osiągniętym kosztem wyższej 
inflacji. Partie prawicowe mają z kolei odwrotne preferencje. W przypadku tzw. teorii 
ideologicznych przyjmuje się więc założenie, iż partie polityczne mają zróżnicowane 
priorytety ekonomiczne. 
 
Tabela 1. Klasyfikacja teorii politycznego cyklu koniunkturalnego 
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oportunistycznie 

motywowanego cyklu 
politycznego 

(Nordhaus, 1975) 

Teorie oportunistycznie 
motywowanego, 

racjonalnego politycznego 
cyklu koniunkturalnego 
(Rogoff i Sibert, 1988, 

Persson i Tabellini, 1990) 

ideologiczne 

Klasyczne teorie 
ideologicznie 

motywowanego cyklu 
politycznego 

(Hibbs, 1977) 

Teorie ideologicznie 
motywowanego, 

racjonalnego politycznego 
cyklu koniunkturalnego 

(Alesina, 1987) 
 

Źródło: D. Jula, Economic Impact of Political Cycles – The Relevance of European Experiences 

for Romania, Research Centre On Transition Economics, Universite Pantheon-Sorbonne, Paris 
2001, s. 5 

 
 Podział ideologicznych teorii cyklu koniunkturalnego na silne i słabe jest 
uwarunkowany okresem wykorzystywania instrumentów polityki gospodarczej celem 
osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Teorie silne, to takie, które zakładają nieustanny 
wpływ na gospodarkę. Ich źródłem są badania prowadzone przez D. Hibbsa.317 Aby 
stwierdzić występowanie tego rodzaju wahań koniunkturalnych należy przeprowadzić 

                                                      
317 D. Hibbs, Political Parties and Macroeconomic Policy,  “American Political Science 
Review”, 1977,  No 71,  s. 1467-1487. 
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analizę mająca na celu wykazanie, iż zmiany rządów z lewicowych na prawicowe i 
odwrotnie prowadziły do zmian kierunków wykorzystania instrumentów polityki 
gospodarczej oraz związanych z nimi zmian w sferze realnej. Silne teorie partyjne 
wykluczają istnienie w świecie polityki bodźców egoistyczno-oportunistycznych, 
przyjmując jako jedyny czynnik sprawczy ideologię. Zakładają, iż manipulacje 
instrumentami polityki gospodarczej są prowadzone wyłącznie w celu realizacji celów 
wynikających ze światopoglądu partii rządzącej. 
 Badania należące do nurtu słabych teorii cyklu ideologicznego należy łączyć przede 
wszystkim z opracowaniem B. Freya i F. Schneidera.318 W swoich badaniach 
uwzględnili oni możliwość występowania zarówno oportunistycznych, jak i 
ideologicznych motywów kreacji cyklu. Frey i Schneider przyjęli założenie, iż istnieje 
pewien graniczny (minimalny) poziom popularności partii rządzącej (partii tworzących 
koalicję) w stosunku do partii opozycyjnych, który pozwoli wygrać kolejne wybory 
parlamentarne. Jeżeli społeczne poparcie partii sprawującej władzę przekracza ten 
minimalny poziom, rząd będzie prowadził politykę gospodarczą w oparciu o przesłanki 
ideologiczne. Jeżeli natomiast ma miejsce sytuacja, kiedy popularność rządu znajduje 
się poniżej tak określonej granicy, sprawujący władzę politycy będą zmotywowani do 
działań o charakterze oportunistycznym. 
 Innym, bardziej zaawansowanym przykładem słabych teorii cyklu ideologicznego 
są teorie, w których przyjęto założenie o istnieniu racjonalnych oczekiwań. Są one 
przede wszystkim powiązane z badaniami A. Alesiny.319 Autor zakłada, iż wyborcy 
posiadają pełną informację o procesach zachodzących w gospodarce, natomiast partie 
polityczne kierują się motywami ideologicznymi. W takich warunkach występowanie 
politycznego cyklu koniunkturalnego uzależnione jest zdaniem Alesiny od dwóch 
czynników. Im większa polaryzacja programów partii politycznych oraz im większa 
niepewność dotycząca zbliżających się wyborów, tym większe perturbacje 
gospodarcze. 
 Teorie racjonalnego politycznego cyklu koniunkturalnego oparte są, podobnie jak 
teorie klasyczne, na motywach oportunistycznych. Różnica polega jednak na przyjęciu 
za A. Alesiną, iż wyborcy charakteryzują się racjonalnymi oczekiwaniami. Badania 

                                                      
318 B. Frey, F. Schneider, A Model of Politico-Economic Behaviour in the UK, “The Economic 
Journal”,1978, No. 88, s. 243-253. 
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dotyczące racjonalnego politycznego cyklu koniunkturalnego zapoczątkowały prace K. 
Rogoffa i A. Silberta320 oraz T. Persona i G. Tebelliniego321.  
 
2. Makroekonomiczne aspekty cyklu politycznego w Po lsce 

 Efektem przejścia w 1989 r. od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki 
rynkowej były znaczne wahania podstawowych wskaźników makroekonomicznych 
w pierwszych latach transformacji. Wybory parlamentarne mające miejsce w Polsce w 
1989 r. nie były jeszcze w pełni wolne i demokratyczne. Również podczas kolejnych, 
pierwszych całkowicie wolnych wyborów w 1991 r., wskaźniki makroekonomiczne 
odgrywały drugorzędną rolę w kształtowaniu decyzji wyborczych. Znacznie bardziej 
istotne było to, czy kandydat pochodził ze środowisk związanych z NSZZ Solidarność, 
czy był związany z PZPR. Trudno stwierdzić, od którego momentu zaczął zacierać się 
pomiędzy kandydatami podział na tych, którzy byli związani z opozycją 
demokratyczną i tych związanych ze wcześniejszym systemem władzy. Można jednak 
sformułować hipotezę, iż w miarę upływu czasu, podczas każdych kolejnych wyborów 
parlamentarnych czynniki makroekonomiczne zaczynały odgrywać coraz większą rolę 
w kształtowaniu preferencji wyborczych. 
 Następstwem rozwiązania Sejmu w 1993 roku były kolejne wybory parlamentarne. 
Jak można zauważyć na rys. 1, w okresie od 1991 do 1993 r. gospodarka polska 
rozwijała się bardzo dynamicznie. Widoczny w tym okresie wzrost był przede 
wszystkim odbiciem z zapaści gospodarczej lat 1989-1991. Wydaje się jednak, iż coraz 
lepsza sytuacja gospodarcza nie miała bezpośredniego przełożenia na wyniki 
głosowania w wyborach 1993 r. Uwaga wyborców była w dużej mierze skupiona na 
sporach personalnych pomiędzy liderami poszczególnych ugrupowań. W rezultacie 
pomimo widocznego ożywienia gospodarczego ugrupowania postsolidarnościowe 
zostały zmuszone do oddania władzy na rzecz Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 Na rys. 1 można zauważyć, iż wzrost PKB osiągnął swój punkt kulminacyjny 
w 1997 r. natomiast w okresie późniejszym widoczne jest znaczne spowolnienie. Stan 
koniunktury gospodarczej bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi w 1997 r. 
powinien zgodnie z klasyczną teorią cyklu politycznego umożliwi ć reelekcję partii 

                                                      
320 K. Rogoff, A. Sibert, Elections and Macroeconomic Policy Cycles, “Review of Economic 
Studies” 1988, No. 55, s. 1-16. 
321 T. Persson, G. Tabellini, Macroeconomic Policy, Credibility and Politics, Harwood 
Academic  Publishers, Switzerland, 1990. 
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rządzących.322 Taka sytuacja nie miała jednak miejsca. Sprawująca władzę w Polsce od 
1993 r. koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
przegrała walkę wyborczą, ustępując miejsca koalicji partii prawicowych, Akcji 
Wyborczej Solidarność i Unii Wolności. Jest zatem możliwe, iż także w 1997 r. 
wyborcy w zdecydowanej większości kierowali się innymi motywami, niż to wynika z 
klasycznej teorii cyklu politycznego. Analiza wyniku wyborów w odniesieniu do 
sytuacji makroekonomicznej nie daje podstaw do stwierdzenia w 1997 r. sygnałów 
świadczących o zagrożeniu cyklem politycznym. Jest to jednak niewystarczające, aby 
całkowicie wykluczyć w tym okresie próby kreacji cyklu przez sprawujących władzę 
polityków. 
 

 
Rysunek 1. Dynamika realnego PKB w Polsce w latach 1989 – 2010 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w: World Economic Outlook, 
IMF, April 2010. 
 

 Odmienna sytuacja miała miejsce podczas wyborów parlamentarnych w 2001 roku, 
które wiązały się z kolejną zmianą rządów w Polsce z prawicowych, na lewicowe. 
Znaczny spadek tempa wzrostu PKB mógł zgodnie z teorią doprowadzić do zmiany 
preferencji wyborczych. W okresie przedwyborczym miały miejsce próby poprawienia 
koniunktury, jednak nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Podobny scenariusz 
wiązał się z wyborami w roku 2005. Spadek tempa wzrostu PKB w połączeniu z 
kolejną zmianą rządów stanowił ważny sygnał, świadczący o możliwości 
występowania zagrożenia związanego z politycznym cyklem koniunkturalnym.  
 Wybory parlamentarne mające miejsce w 2007 r. są trudne do analizy z punktu 
widzenia teorii cyklu. Wynika to przede wszystkim z ich przedterminowego 
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charakteru, co wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem popełnienia błędu. Analizując 
jednak dane makroekonomiczne należy zwrócić uwagę, że od 2005 r. miał miejsce 
znaczny wzrost PKB, który osiągnął swój punkt kulminacyjny w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym wybory 2007 roku. Partie sprawujące władzę, do których należało 
Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona oraz Liga Polskich Rodzin wybory jednak 
przegrały. W 2007 r. powstała koalicja, a następnie rząd Platformy Obywatelskiej oraz 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 
3. Wzrost gospodarczy a inflacja i bezrobocie  

 

 Modele politycznego cyklu koniunkturalnego zakładają różne zachowania 
poszczególnych wskaźników makroekonomicznych w różnych odstępach czasu. 
Posługując się metodologią, jaką zaproponował Alesina, Roubini i Cohen323 należy 
stwierdzić, iż: 

 Jeżeli w Polsce występuje klasyczny, oportunistyczny, polityczny cykl 
koniunkturalny to przed wyborami powinno mieć miejsce ożywienie koniunktury 
charakteryzujące się: 

• ponadprzeciętnym wzrostem PKB w ciągu roku do dwóch lat przed wyborami, 

• wzrostem inflacji bezpośrednio po wyborach, 

• recesją (spadkiem PKB) i stopniowym spadkiem inflacji w dalszym okresie po 
wyborach. 

 Jednocześnie wymienione zachowanie wskaźników makroekonomicznych powinno 
być takie samo bez względu na to, jaka partia, bądź partie tworzą rząd. W przypadku 
wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia w roku wyborczym, partie 
sprawujące władzę powinny zostać wybrane na kolejną kadencję. 
 Jeżeli natomiast w przypadku Polski lepiej sprawdzałby się model 
racjonalnego, oportunistycznego, politycznego cyklu koniunkturalnego, to 
powinny mieć miejsce: 

• krótkookresowe manipulacje przy wykorzystaniu instrumentów polityki 
gospodarczej bezpośrednio przed wyborami, charakteryzujące się wzrostem 
deficytu i inflacji, 

• zacieśnienie polityki fiskalnej i monetarnej po wyborach, 
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• brak systematycznego oddziaływania na wzrost gospodarczy i bezrobocie – 
polityka gospodarcza powinna być prowadzona na zasadzie impulsów. 

 W przypadku wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia w roku 
wyborczym, również w tym przypadku partie sprawujące władzę powinny zostać 
wybrane na kolejną kadencję. 

 Jednak w sytuacji, gdyby w warunkach polskich właściwy okazał się klasyczny 
model ideologicznie motywowanego, politycznego cyklu koniunkturalnego, to 
powinny mieć miejsce: 

• ponadprzeciętny wzrost PKB i spadek bezrobocia w przypadku sprawowania 
rządów przez partie lewicowe, 

• wyraźnie wyższa inflacja w okresie sprawowania rządów przez partie lewicowe 
niż prawicowe. 

 Istnienie w Polsce ideologicznie motywowanego, racjonalnego politycznego 
cyklu koniunkturalnego powinno się z kolei charakteryzować występowaniem: 

• krótkookresowych „efektów partyjnych”, dotyczących PKB i bezrobocia, 
a mianowicie: 
- czasowego zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia dynamiki PKB 
w okresie około dwóch lat po wygranych wyborach przez partie lewicowe, 
- czasowego zwiększenia bezrobocia i zmniejszenia dynamiki PKB 
w okresie około dwóch lat po wygranych wyborach przez partie 
prawicowe, 
- powrotu PKB i bezrobocia do ich naturalnego poziomu w drugiej 
połowie kadencji, zarówno w przypadku rządów prawicowych, jak i 
lewicowych; 

• wyraźnie wyższej inflacji w okresie sprawowania rządów przez partie 
lewicowe niż przez partie prawicowe; 

• charakterystycznych zmian PKB i bezrobocia w przypadku zmiany rządów 
z lewicowych na prawicowe i odwrotnie. 

 Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wynikiem pierwszego etapu 
transformacji gospodarczej w Polsce było załamanie koniunktury i hiperinflacja. 
Pomimo faktu, iż już w 1992 r. zanotowano pierwszy w okresie transformacji wzrost 
PKB, to jednak walka z inflacją trwała o wiele dłużej. Od 1989 r. aż do roku 1997 
inflacja utrzymywała się na dwucyfrowym poziomie, choć z roku na rok była coraz 
niższa. Trudno zatem analizując w tym okresie wzrost poziomu cen i usług 
konsumpcyjnych odnaleźć symptomy cyklu politycznego, zgodne z którąkolwiek z 
teorii. 
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Rysunek 2. Inflacja w Polsce w latach 1989-1997 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP 
 
 Dopiero od 1998 r. inflacja zaczęła się kształtować na poziomie poniżej 10%. W 
tym okresie wzrost inflacji bezpośrednio po wyborach, zgodny z klasyczną teorią 
oportunistycznego cyklu politycznego, można zaobserwować w latach 2005-2006. 
 W latach 2004-2005 można jednak zauważyć spadek dynamiki PKB. Nie nastąpił 
również spadek inflacji w dalszym okresie po wyborach, co nie jest zgodne z teorią 
cyklu. Na tą sytuację mogły mieć wpływ przyspieszone wybory w 2007 r. Żadna z 
teorii politycznego cyklu koniunkturalnego nie przewiduje tego rodzaju sytuacji. 
Zakłada się, szczególnie w oportunistycznych modelach cyklu, iż politycy muszą 
dysponować odpowiednim czasem w celu przeprowadzenia manipulacji. Muszą 
również znać kalendarz wyborczy. Przyspieszone wybory są z reguły 
nieprzewidywalne. Biorąc pod uwagę opóźnienia w transmisji impulsów, próba 
stwierdzenia cyklu politycznego w takich warunkach jest obarczona wysokim 
ryzykiem błędu. 
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Rysunek 3. Inflacja w Polsce w latach 1998-2010* 
*) Przyjęto prognozę na 2010 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP 
 
 Mając powyższe na uwadze, w przypadku wyborów 2007 r. należy jednak zwrócić 
uwagę na wzrost inflacji bezpośrednio przed wyborami, a następnie spadek po 
wyborach, co jest zbieżne z teorią racjonalnego, oportunistycznego cyklu politycznego. 
Rok wyborczy 2007 charakteryzował się w Polsce również wysoką dynamiką PKB 
oraz relatywnie niskim bezrobociem, co zgodnie z wymienioną teorią powinno 
doprowadzić do reelekcji partii sprawujących władzę. Taka sytuacja nie miała jednak 
miejsca i w roku 2007 r. wbrew teorii racjonalnego, oportunistycznego cyklu 
politycznego, doszło w Polsce do zmiany koalicji rządzącej. 
 Dokonując analizy średniej rocznej stopy bezrobocia w latach 1990-2010 można 
wskazać okresy jej systematycznych wzrostów i spadków. Od transformacji 1989 r. 
następował ciągły wzrost bezrobocia aż do 1994 r. Następnie po okresie spadku 
w latach 1994-1998 miała miejsce fala wzrostowa, przypadająca na okres 1998-2003. 
Po kolejnych spadkach w latach 2003-2008, w roku 2010 bezrobocie znalazło się z 
powrotem w trendzie wzrostowym. 
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Rysunek 4. Średnia roczna stopa bezrobocia w latach 1990-2010 
*Dane za rok 2010 stanowią średnią z I kwartału 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 Nakładając statystyki dotyczące bezrobocia na kalendarz wyborczy i porównując 
jednocześnie z dynamiką PKB oraz inflacją trudno odnaleźć sygnały wskazujące na 
występowanie politycznego cyklu koniunkturalnego. Przy stale zmniejszającej się 
inflacji w latach 1989 - 1997 r. oraz zwiększającej się dynamice PKB w tym okresie, 
do 1994 r. miał miejsce wzrost bezrobocia, a następnie jego spadek. W tym czasie 
wybory parlamentarne miały miejsce trzykrotnie, mianowicie w 1989, w 1991 oraz 
w 1993 r. W pierwszym okresie transformacji występowało jednak w polskiej 
gospodarce wiele zakłóceń będących wynikiem wprowadzanych zmian. Z tego 
powodu trudno ten czas określić jako właściwy punkt odniesienia do badań w zakresie 
cyklu politycznego. Wybory w 1997 r. charakteryzowały się z kolei spadkiem 
bezrobocia przed wyborami i bezpośrednio po nich, a następnie jego wzrostem od 
1999 r. Do 1998 r. następował spadek inflacji, w 1999 wzrost, a później ponowny 
spadek przy wzroście dynamiki PKB przed wyborami a następnie spadku w okresie 
całej kadencji 1997-2001. W tym przypadku można zaobserwować pewne sygnały 
wskazujące na klasyczny cykl oportunistyczny. Ponadprzeciętny wzrost PKB przed 
wyborami i spadek dynamiki po wyborach, wzrost inflacji mający punkt kulminacyjny 
w 1999 r. oraz relatywnie niskie bezrobocie, choć brak reelekcji partii rządzącej w tak 
korzystnych warunkach makroekonomicznych nie wskazuje na występowanie cyklu. 
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W latach wyborczych 2001, 2003 i 2005 również trudno odnaleźć na tyle dużą 
synchronizację PKB inflacji i bezrobocia, aby można było mówić o cyklu opartym na 
motywach oportunistycznych. Przyspieszone wybory i brak reelekcji partii rządzących 
w 2007 r. także nie dają podstaw do takiego stwierdzenia. 
 Dokonując analizy danych empirycznych z punktu widzenia ideologicznych teorii 
cyklu wydaje się, iż największą zgodność z teorią w wydaniu klasycznym wykazują 
lata wyborcze 2005 i 2007. Wygrana w wyborach 2005 przez partie polityczne o 
programie gospodarczym uznawanym z punktu widzenia teorii cyklu za lewicowy, 
nałożyła się w latach 2005-2007 na ponadprzeciętny wzrost dynamiki PKB, spadek 
bezrobocia oraz zauważalny wzrost inflacji. Jak już jednak zauważono, brak reelekcji 
w kolejnych wyborach nie daje podstaw do stwierdzenia wahań cyklicznych o 
charakterze politycznym, choć nie można wykluczyć, iż próby kreacji cyklu miały 
miejsce. Następnie przejęcie władzy przez partie o poglądach liberalnych 
(prawicowych), zgodnie z teorią cyklu nałożyło się na wzrost bezrobocia, spadek 
dynamiki PKB, oraz spadek inflacji. Dopiero jednak wynik wyborów 2011 r. oraz 
związane z nim ewentualne zmiany wskaźników makroekonomicznych będą podstawą 
do stwierdzenia, czy w tym okresie zagrożenie występowaniem cyklu politycznego 
było wyższe niż w okresach wcześniejszych. 
 
4. Cykl polityczny w uj ęciu regionalnym 

 Doświadczenia związane z demokratycznymi wyborami parlamentarnymi w Polsce 
są jeszcze dość krótkie. Po 1989 r. wybory parlamentarne miały miejsce jedynie 
siedem razy, przy czym pierwsze trzy a nawet cztery epizody wyborcze trudno 
analizować z punktu widzenia teorii cyklu politycznego ze względu na obecność 
zakłóceń, wynikających z rozpoczęcia transformacji gospodarczej. W pierwszym 
okresie transformacji polska scena polityczna charakteryzowała się znacznym 
rozwarstwieniem. Funkcjonowało wiele partii politycznych, które często zmieniały 
nazwy i programy, przez co podstawowym kryterium podziału sceny politycznej było 
to, czy dana partia wywodzi się z kręgów solidarnościowych, czy posiada związek z 
wcześniejszym systemem władzy. 
 Z drugiej strony, jeżeli próba analizy zagrożenia cyklem politycznym miałaby 
dotyczyć jedynie ostatnich trzech epizodów wyborczych w ujęciu zagregowanym, 
mianowicie wyborów parlamentarnych z roku 2001, 2005 oraz 2007, z uwagi na zbyt 
krótkie szeregi czasowe ryzykowne byłoby wyciągać z takiego badania daleko idące 
wnioski. Z uwagi na powyższe w dalszej części przeprowadzona zostanie próba 
analizy cyklu w oparciu o dane statystyczne na poziomie regionalnym. 
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 Do badań wykorzystane zostały dane empiryczne dotyczące stopy bezrobocia w 
poszczególnych województwach w latach wyborczych 2001, 2005 i 2007. Zgodnie z 
oportunistycznymi teoriami politycznego cyklu koniunkturalnego (zarówno teorią 
klasyczną, jak i zakładającą racjonalne oczekiwania) niższe bezrobocie powinno 
implikować lepszy wynik wyborczy partii rządzącej.  
 Na tej podstawie można przyjąć, iż jeżeli w Polsce w latach 2001, 2005 i 2007 
istniało zagrożenie cyklem politycznym o charakterze oportunistycznym, to jednym 
z jego symptomów mogło być takie zachowanie wyborców, że w województwach 
o niższej stopie bezrobocia partie rządzące otrzymywały wyższe poparcie, niż 
w województwach o wyższym bezrobociu. 
 

 
Rysunek 5. Wybory do Sejmu RP 2001 r. – stopa bezrobocia a wynik wyborczy 

koalicji rządzącej w poszczególnych województwach 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i PKW 
 
 Przy takim założeniu punkty na rysunkach 5-7, które prezentują zbiorczy wynik 
wyborczy partii sprawujących władzę w zależności od stopy bezrobocia, powinny 
układać się w krzywą biegnącą w przybliżeniu od lewego górnego do prawego dolnego 
rogu wykresu. Jak jednak można zaobserwować, taka zależność nie występuje na 
żadnym z przedstawionych rysunków. Co więcej można zaryzykować twierdzenie, iż 
w 2005 r. miała miejsce odwrotna zależność. W województwach o najniższej stopie 
bezrobocia zbiorcze poparcie dla partii rządzących było najniższe, natomiast w 
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województwach o najwyższej stopie bezrobocia należało do najwyższych, co jest w 
sprzeczności z teorią cyklu politycznego. 
 

 
Rysunek 6. Wybory do Sejmu RP 2005 r. – stopa bezrobocia a wynik wyborczy 

koalicji rządzącej w poszczególnych województwach 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i PKW 
 
 Z przeprowadzonej obserwacji można wyciągnąć wniosek, iż poparcie dla 
sprawujących władzę partii politycznych w wyborach parlamentarnych w ciągu 
ostatniej dekady nie było uzależnione od stopy bezrobocia w danym regionie. Aby 
jednak nie formułować takiej tezy zbyt pochopnie, należy pamiętać o specyficznej 
sytuacji politycznej, jaka miała miejsce przed wyborami w 2005 i w 2007 r. Na rys. 6 
jako zbiorczy wynik partii rządzących w wyborach 2005 r. został przyjęty łączny 
wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy oraz Partii Demokratycznej. 
Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż pomimo tego, że przez większą część kadencji 
władzę sprawowała koalicja SLD/UP, to jednak na rok przed wyborami Leszek Miller, 
ówczesny Prezes Rady Ministrów, podał rząd do dymisji, a misja tworzenia nowego 
rządu została powierzona Markowi Belce, związanemu później z Partią 
Demokratyczną. W rezultacie SLD znalazło się w opozycji. Podobna sytuacja miała 
miejsce przed kolejnymi wyborami, które były implikacją rozpadu koalicji rządzącej, 
którą tworzyły takie partie, jak Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin oraz 
Samoobrona. Z uwagi na powyższe istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas 
wyborów nie każda partia, której wyniki zostały zsumowane z wynikami wyborczymi 
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pozostałych partii sprawujących władzę, była oceniana przez wyborców przez pryzmat 
sprawowanych rządów, co może mieć istotny wpływ na wnioski płynące 
z przedmiotowej analizy. 
 

 
Rysunek 7. Wybory do Sejmu RP 2007 r. – stopa bezrobocia a wynik wyborczy 

koalicji rządzącej w poszczególnych województwach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i PKW 
 
5. Polityka fiskalna jako instrument kreacji cyklu 

 Z uwagi na dość krótkie szeregi czasowe oraz zakłócenia będące wynikiem 
transformacji polskiej gospodarki, w literaturze ekonomicznej trudno jest odnaleźć 
badania zachowania polityki fiskalnej w Polsce pod względem możliwości kreacji 
cyklu. Z tego punktu widzenia interesujące wydają się badania przeprowadzone przez 
M. Mackiewicza i P. Krajewskiego.324 Ich zdaniem w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku polityka fiskalna miała charakter procykliczny. 
Dopiero od 1997 r., czyli od czasu, kiedy zaczęła obowiązywać nowa konstytucja 

                                                      
324 M. Mackiewicz, P. Krajewski, Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w 
kontekście wstąpienia Polski do strefy euro, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze 
cz. III, NBP 2009, s. 238-324. 
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wprowadzająca limit zadłużenia w odniesieniu do PKB, polityka fiskalna z 
procyklicznej zaczęła przyjmować coraz bardziej antycykliczny charakter.  
 Autorzy podkreślają wpływ zmian instytucjonalnych na charakter prowadzonej 
polityki fiskalnej, jak również znaczenie dwóch silnych szoków fiskalnych, do jakich 
należały cztery reformy z 1999 r., dotyczące edukacji, administracji, służby zdrowia 
oraz ubezpieczeń społecznych, jak również przystąpienie Polski w 2004 roku do UE. 
 

 

Rysunek 8. Kształtowanie się najważniejszych determinant cykliczności polityki 
fiskalnej w Polsce 

Źródło: M. Mackiewicz, P. Krajewski, „Skala i efektywność…”, op.cit., s. 30 

 
 Zarówno reformy z 1999 r., jak i wstąpienie do UE wiązało się ze wzrostem 
obciążeń budżetowych. Szacuje się, iż reforma systemu emerytalnego doprowadziła do 
zwiększenia wydatków na ubezpieczenia społeczne o około 1,5% - 2 % PKB, 
natomiast przystąpienie do UE, choć korzystne z punktu widzenia przepływów netto w 
skali całej gospodarki, nałożyło obowiązek wpłacania do wspólnego budżetu składek 
członkowskich.325 Zdaniem badaczy ciągły wzrost „jakości instytucjonalnej” w Polsce 
powoduje jednak, iż od pewnego czasu polityka fiskalna ma wyraźnie antycykliczny 
charakter. 

                                                      
325 Ibidem, s. 305-313. 
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 W przeciwieństwie do Mackiewicza i Krajewskiego, Jędrzejowicz, Kitala i Wronka 
twierdzą, iż charakter procykliczny miała w przeważającej mierze polityka fiskalna 
prowadzona aż do 2003 r.326 Podkreślają, iż w szczególności dotyczyło to drugiej 
połowy lat dziewięćdziesiątych. Zdaniem badaczy w latach 2004-2007 polityka 
fiskalna była bardziej zdyscyplinowana, o czym świadczą wyżej położone dla tego 
okresu punkty na wykresie, choć i w tym czasie wykorzystywano szereg działań 
dyskrecjonalnych, które w przeciwieństwie do automatycznych stabilizatorów 
koniunktury mają zdecydowanie bardziej procykliczny charakter. 
 

 

Rysunek 9. Cykliczność polityki fiskalnej w Polsce w latach 1995 – 2007 
*) CAPB – cyklicznie skorygowany wynik pierwotny 

Źródło: T. Jędrzejowicz, M. Kitala, A. Wronka, Polityka fiskalna…, op.cit., s. 35. 

 
 Istotą dyskrecjonalnych narzędzi polityki fiskalnej jest świadome działanie rządu 
mające na celu wpływ na zmianę aktywności gospodarczej. Głównymi narzędziami w 
tym zakresie mogą być zmiany podatków, jak również zmiany wielkości i struktury 
wydatków. Ponieważ w chwili obecnej dość rzadko jako narzędzie polityki fiskalnej 
wykorzystywany jest system podatkowy, z uwagi na tendencję do jego upraszczania, 

                                                      
326 T. Jędrzejowicz, M. Kitala, A. Wronka, Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro – 
Wnioski dla Polski, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w 
trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze cz. III, NBP 2009, s. 8-67. 
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podstawowym narzędziem oddziaływania stają się wydatki budżetowe oraz wynikająca 
z tego tytułu wielkość deficytu budżetowego. 
 Dyskrecjonalne instrumenty polityki fiskalnej determinowane są w przeważającej 
mierze przez czynniki polityczne przy ograniczeniach mających swoje źródło 
w uwarunkowaniach instytucjonalnych. Istnieją badania potwierdzające tezę, iż można 
odnaleźć takie okresy po 1989 r., kiedy prowadzona w Polsce polityka fiskalna była 
wyraźnie procykliczna. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, iż była ona jedynym 
czynnikiem determinującym wahania koniunkturalne w Polsce w okresie ostatnich 
dwudziestu lat. Z punktu widzenia teorii politycznego cyklu koniunkturalnego 
należałoby zbadać, czy procykliczny charakter polityki fiskalnej rzeczywiście był 
determinowany dyskrecjonalnymi działaniami sprawujących władzę polityków. 
 
Tabela 2. Prognozy relacji dług/PKB publikowane w Strategiach zarządzania 

długiem publicznym Ministerstwa Finansów 

 
 

Źródło: T. Jędrzejowicz, M. Kitala, A. Wronka, Polityka fiskalna…, op.cit., s. 39. 

 
 W literaturze zwraca się uwagę, iż poza szokami, spowodowanymi reformami 
wprowadzonymi w 1999 r. oraz członkostwem Polski w UE, przyczyną 
procyklicznego charakteru polityki fiskalnej w Polsce mogą być również ograniczenia 
prawne proporcji długu publicznego do PKB. Jędrzejowicz, Kitala i Wronka 
zauważają, iż w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2001-2005, prognozy 
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długu publicznego w publikowanych przez Ministerstwo Finansów strategiach 
zarządzana długiem (tabela 2), wskazywały na ryzyko przekroczenia przez relację 
długu do PKB kolejnych progów ostrożnościowych, co determinowało obowiązek 
podjęcia działań zapobiegawczych.327 
 Z tego punktu widzenia trudno dokonać oceny motywów podejmowanych działań. 
Wydaje się, iż prawdopodobieństwo wystąpienia politycznego cyklu koniunkturalnego 
było większe w okresie do 2003 r., kiedy zarówno prognozowany, jak i rzeczywisty 
dług publiczny kształtował się poniżej 50% PKB. W tym okresie istniała możliwość 
prowadzenia ekspansywnej polityki fiskalnej w okresie poprzedzającym wybory. 
Analizując dane przedstawione w tab. 2 należy zwrócić uwagę na fakt, iż w 2001 roku, 
kiedy miały miejsce wybory parlamentarne, nastąpił wzrost proporcji długu do PKB z 
42,3 % do 43,2%, osiągając w 2002 roku poziom 47,4%.  
 Można byłoby sformułować zatem hipotezę, że z uwagi na fakt, iż wybory miały 
miejsce jesienią 2001 r., procykliczną, ekspansywną politykę fiskalną próbowano 
prowadzić już w roku 2000, co można zaobserwować na rysunku 9. Jej skutki 
przełożyły się natomiast na wzrost proporcji długu do PKB w latach następnych. Z 
kolei przed wyborami w roku 2005 miał miejsce spadek proporcji długu do PKB 
spowodowany obowiązkiem zacieśnienia polityki fiskalnej po przekroczeniu 
wskaźnika zadłużenia 50%.  
 

*  *  * 
 
 Możliwości świadomej destabilizacji koniunktury gospodarczej przez organy 
państwa w celu uzyskania korzyści natury politycznej budzą wiele kontrowersji, stając 
się przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Wśród ekonomistów nie ma jednak 
jednomyślności, co do tego, że zgodnie z teorią cyklu politycznego zmiany 
koniunktury, a w szczególności jej punkty zwrotne, są wynikiem zmian polityki 
gospodarczej rządu.  
 Mając na uwadze klasyfikację teorii politycznego cyklu koniunkturalnego, 
w opracowaniu dokonano analizy zmian podstawowych wielkości 
makroekonomicznych w Polsce w ciągu ostatniego dwudziestolecia, celem 
odnalezienia sygnałów mogących wskazywać na ryzyko występowania zagrożenia 
cyklem politycznym w polskiej gospodarce. 

                                                      
327 T. Jędrzejowicz, M. Kitala, A. Wronka, Polityka  fiskalna…, op.cit. 
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 Choć w ramach przeprowadzonej analizy można odnaleźć takie przedziały 
czasowe, w których poszczególne zmienne makroekonomiczne, jak również wynik 
wyborczy, kształtowały się w sposób zgodny z taką, bądź inną teorią cyklu 
politycznego, nie stwierdzono okresu, w którym wszystkie zmienne 
makroekonomiczne, jak i wynik elekcji, kształtowałyby się w sposób jednoznacznie 
wynikający z podstaw teoretycznych.  
 Brak jednoznacznego spełnienia wszystkich kryteriów nie uprawnia jednak do 
sformułowania tezy, iż zagrożenie politycznym cyklem koniunkturalnym nie dotyczy 
polskiej gospodarki. Tym bardziej, że można wykazać, iż prowadzona w Polsce 
polityka fiskalna miała w przeszłości często procykliczny charakter. Odpowiedź na 
pytanie, czy fakt generowania wahań koniunkturalnych przy wykorzystaniu narzędzi 
polityki fiskalnej wynikał jedynie z przesłanek politycznych nie jest już jednak 
oczywista.  
 Możliwość prowadzenia badań w przedmiotowym zakresie jest w dużym stopniu 
uwarunkowana ograniczeniami badawczymi narzuconymi dość krótkimi szeregami 
czasowymi. Jednocześnie ograniczenia instytucjonalne, takie jak przepisy Konstytucji 
RP oraz ustawy o finansach publicznych, określające górną granicę relacji zadłużenia 
do PKB, powodują, iż próby kreacji cyklu przez sprawujących władzę polityków mogą 
mieć miejsce jedynie w sytuacji, kiedy wymieniona proporcja znajduje się na 
odpowiednio niskim poziomie. 
 Przeprowadzona analiza nie daje podstaw do stwierdzenia, że w Polsce w badanym 
okresie występował polityczny cykl koniunkturalny. Identyfikuje jednak sygnały, które 
na takie zagrożenie mogą wskazywać. 
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Streszczenie 
 
 Celem opracowania jest próba identyfikacji sygnałów wskazujących na możliwość 
występowania w Polsce zagrożenia związanego z pojawieniem się politycznego cyklu 
koniunkturalnego. Autor nawiązuje do badań empirycznych wskazujących na 
występowanie uwarunkowanych politycznie fluktuacji gospodarczych w różnych 
częściach świata. Biorąc pod uwagę doświadczenia Polski z lat 1989-2010 podejmuje 
próbę odnalezienia takiej kombinacji PKB, inflacji i bezrobocia oraz wyników 
wyborczych partii politycznych, która mogłaby wskazywać na zagrożenie cyklem 
politycznym. Podejmuje w szczególności próbę weryfikacji oportunistycznych teorii 
cyklu, opierając się na regionalnych statystykach bezrobocia oraz wynikach 
wyborczych partii sprawujących władzę. W ramach przeprowadzonej analizy nie 
stwierdzono okresu, w którym wszystkie zmienne makroekonomiczne, jak i wynik 
elekcji, kształtowałyby się w sposób jednoznacznie wynikający z podstaw 
teoretycznych. Przeprowadzona analiza nie daje podstaw do sformułowania tezy, że 
w Polsce w badanym okresie występował polityczny cykl koniunkturalny. Identyfikuje 
jednak sygnały, które na takie zagrożenie mogą wskazywać. 
 
Słowa kluczowe: polityczny cykl koniunkturalny, cykl koniunkturalny, teoria cyklu, 
cykl polityczny, gospodarka, polityka 
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Poland’s  Experience in Light of Political Business  Cycle Theory 
 

Abstract 
 The objective of the paper is an attempted identification of the symptoms of a 
likelihood of any threat caused by political business cycle in Poland. The author refers 
to empirical research indicating the circumstances of politically driven economic 
fluctuations in various parts of the world. Given Poland’s  experience within 1989-
2010 the author tries to identify such a combination of GDP, inflation, unemployment 
and election results of political parties that could prove the threat of political cycle. Of 
special focus to the author is an attempt to verify the opportunistic theories of the 
cycle, basing on regional unemployment statistics and elections results of ruling 
political parties. Within the conducted analysis there is no time period found out within 
which all microeconomic variables as well as elections results would be unanimously 
derived from theoretical basis. The analysis gives no grounds to formulate a thesis that 
in Poland within the researched time span there was a political business cycle. 
However, the author identifies all the factors that might indicate such a threat. 
 
Key words: political business cycle, business cycle, cycle theory, political cycle, 
economy, politics 
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