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STRESZCZENIE 

Celem niniejszej rozprawy jest zbadanie i ocena mechanizmów prawnych 

i instytucjonalnych dotyczących polityki budżetowej, ustanowionych zarówno na poziomie 

całej strefy euro jak i na poziomie jej krajów członkowskich, mających na celu ograniczenie 

ryzyka nadmiernego wzrostu długu publicznego, a w efekcie  ograniczenie ryzyka wystąpienia 

kolejnego kryzysu zadłużenia publicznego. 

Rozdział 1 rozprawy poświęcony jest analizie czynników, które wpływają na 

prowadzenie krajowej stabilizacyjnej polityki budżetowej i na nadmierny wzrost długu 

publicznego na poziomie krajowym. Zaprezentowano ewolucję podejścia do prowadzenia 

stabilizacyjnej polityki budżetowej i dopuszczalnych poziomów zadłużenia, od czasów Johna 

Maynarda Keynesa, do czasu wykształcenia tzw. nowej syntezy neoklasycznej (lata 80. i 90., 

będące jednocześnie okresem opracowywania kształtu instytucjonalnego strefy euro). 

Zanalizowano także literaturę empiryczną dotyczącą związków pomiędzy polityką 

stabilizacyjną a poziomem długu publicznego, a także podsumowano rozważania teoretyczne 

i empiryczne dotyczące czynników wpływających na procykliczność polityki budżetowej i na 

nadmierny wzrost długu publicznego. Uwzględniono przy tym: czynniki polityczne i reguły 

fiskalne, sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez krajowy bank centralny, oddziaływanie 

rynków finansowych, prowadzenie budżetowej polityki redystrybucyjnej, występowanie 

błędów przy pomiarach i prognozach agregatów budżetowych i występowanie luki 

informacyjnej. 

W rozdziale 2 zanalizowano dodatkowe czynniki wpływające na prowadzenie 

stabilizacyjnej polityki budżetowej i na nadmierną akumulację długu, wynikających 

z członkostwa w strefie euro. Odnosi się do unijnych ram prowadzenia polityki budżetowej 

w strefie euro i ich genezy, a także opisuje teoretyczne uzasadnienie dla prowadzenia polityki 

stabilizacyjnej na poziomie unii monetarnej, jakim jest teoria optymalnego obszaru 

walutowego. W rozdziale dokonano ponadto oceny funkcjonowania mechanizmów absorbcji 

wstrząsów asymetrycznych w świetle ww. teorii, w oparciu o doświadczenia kryzysu z 2008 r. 
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i dotychczasowe doświadczenia związane z kryzysem wynikającym z pandemii wirusa Covid-

19. Analiza ta prowadzi m.in. do wniosku, że, kraje członkowskie strefy euro nie miały 

możliwości elastycznego reagowania na kryzys. Przyczyniły się do tego m.in.: traktatowe 

zasady zakazujące wzajemnego finansowania zobowiązań finansowych w ramach UE 

i finansowania ich przez EBC, nieracjonalne działanie rynków finansowych, powiązanie 

udzielonego w końcu krajom przechodzącym przez kryzys płynności wsparcia finansowego 

z programem dostosowań makroekonomicznych.  

Rozdział podejmuje też rozważania na temat endogeniczności optymalnego obszaru 

walutowego i do analiz dotyczących perspektyw zmniejszenia asymetrii wstrząsów 

występujących w strefie euro wraz z postepowaniem integracji. Generalnie, najnowsze badania 

nie potwierdzają zmniejszania się asymetrii wstrząsów w strefie euro, na ich podstawie można 

jednak stwierdzić, że niektóre grupy krajów (często należące do „centrum” strefy euro) mogą 

charakteryzować się większą symetrią wstrząsów niż inne i że asymetria wstrząsów mogła się 

zmniejszyć po kryzysie rozpoczętym w 2008 r. 

Rozdział 3 zawiera analizy empiryczne, uzupełniające i rozszerzające rozważania 

podjęte w rozdziałach 1 i 2. Analiza opisowa efektywności reguł budżetowych zawartych 

w Pakcie Stabilności i Wzrostu pokazuje, że rozwiązania stosowane na poziomie krajowym nie 

do końca sprawdzają się na poziomie unijnym. Rządy poszczególnych krajów odpowiadają 

bowiem za prowadzenie polityki budżetowej przed swoimi wyborcami na poziomie krajowym, 

więc jeśli interesy unijne są sprzeczne z interesami krajowymi, to rządy są skłonne kierować 

się przesłankami krajowymi. Ponadto, takich sprzecznych interesów może być dużo ze względu 

na zróżnicowanie instytucjonalne ram funkcjonowania polityki budżetowej w poszczególnych 

krajach. Powoduje to, że rozwiązania korzystne dla jednych krajów członkowskich nie zawsze 

są korzystne dla innych. Przyjmowanie rozwiązań narzuconych przez UE bez utożsamiania się 

z nimi nie prowadzi z kolei do efektywnych reform i wzrostu dyscypliny fiskalnej w krajach 

członkowskich. Dodatkowo, system reguł budżetowych UE jest skomplikowany i nieczytelny, 

co sprzyja brakowi rozliczalności z ich przestrzegania. 

Badanie panelowe dotyczące kanałów absorbcji wstrząsów asymetrycznych 

dotykających kraje strefy euro służyło m.in. sprawdzeniu w jakim zakresie wstrząsy 

asymetryczne są absorbowane przez międzynarodowe rynki kapitałowe oraz krajową politykę 

budżetową. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, przepływy finansowe właścicieli kapitału były 

w latach 1999-2018 odpowiedzialne za absorbcję ok. 13% wstrząsów asymetrycznych w 11 

analizowanych krajach strefy euro. Absorbcja ta była jeszcze większa okresie 2008-2018 – 

wynosiła 15%. Jednocześnie, absorbcja ta nie zachodziła w najbardziej zadłużonych krajach 
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strefy euro (Grecji, Portugalii, Włoszech). Ponadto, wyniki analizy sugerują, że łagodzenie 

wstrząsów asymetrycznych przez kanał rynków finansowych (kapitałowych) jest, szczególnie 

od 2008 r., zależne od bieżącej fazy cyklu finansowego, a w szczególności  od fazy 

wzrostowej tego cyklu. Analiza wykazała także, że polityka budżetowa była odpowiedzialna 

za absorbcję ok. 6,5% wstrząsów w okresie od 1999 r. do 2018 r. Rola polityki budżetowej 

zmieniała się na przestrzeni cykli koniunkturalnych i była zróżnicowana pomiędzy krajami. 

W szczególności, analiza wykazała brak istotnej roli polityki budżetowej w wygładzaniu 

wstrząsów asymetrycznych w okresach wzrostu i brak istotnej roli polityki w łagodzeniu 

wstrząsów asymetrycznych w najbardziej zadłużonych krajach strefy euro.  

Badanie panelowe wykorzystujące funkcję reakcji polityki budżetowej pozwoliło na 

zanalizowanie, m.in., stopnia antycykliczności dyskrecjonalnej polityki budżetowej krajów 

strefy euro, a także zależności pomiędzy dyskrecjonalną polityką budżetową a fazami cykli 

finansowych. Analiza wykazała, że kraje, które przez cały analizowany okres czasu (1999-

2018) były w strefie euro, prowadziły (średnio) bardziej acykliczną dyskrecjonalną politykę 

budżetową niż kraje, które są w strefie krócej. Analiza ta wykazała także, że na ograniczenie 

wydatków i deficytów budżetowych dostosowanych cyklicznie wpływały poziomy długu 

publicznego w stosunku do potencjalnego PKB i wpływ ten był większy po kryzysie. Analiza 

dała mieszane wyniki jeśli chodzi o wpływ faz cyklu finansowego na prowadzenie 

dyskrecjonalnej polityki budżetowej. Procykliczność z fazami tego cyklu została wykazana 

w modelu wykorzystującym uogólnioną metodę momentów (ang. Generalised Method of 

Moments, GMM), ale nie została potwierdzona przy zastosowaniu metody najmniejszych 

kwadratów ze zmiennymi sztucznymi (ang., Least Squares Dummy Variable, LSDV).   

Na podstawie powyższych analiz potwierdzono słuszność postawionej w rozprawie 

tezy, zgodnie z którą rozwiązania prawne i instytucjonalne wprowadzone w strefie euro po 

kryzysie finansowym z 2008 r., które miały na celu przyczynić się do ograniczenia ryzyka 

nadmiernego wzrostu długu publicznego w państwach członkowskich nie eliminują zagrożeń 

dla stabilności strefy euro wynikających ze zdecentralizowanej polityki budżetowej. Jednym 

z problemów dotyczących polityki budżetowej jest brak automatycznych budżetowych 

mechanizmów stabilizacyjnych. Drugą problematyczną kwestią jeśli chodzi o mechanizmy 

polityki budżetowej jest brak skuteczności Paktu Stabilności i Wzrostu w zapobieganiu 

problemowi deficit bias i pokusie nadużycia. Choć po kryzysie zadłużenia rozpoczętym w 2009 

r. kraje członkowskie charakteryzuje większa samodyscyplina, to wydaje się, że nie wynika 

ona z zapisów Paktu, ale ze świadomości o słabościach instytucjonalnych strefy euro i ze 

znaczących wzrostów długów publicznych, jakie przyniósł kryzys zadłużenia.  


