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Streszczenie 

 

Globalny kryzys finansowy oraz kryzys zadłużeniowy w strefie euro doprowadziły do 

znaczącego wzrostu relacji długu publicznego do PKB do rekordowych poziomów w wielu 

państwach europejskich, co wzbudziło dyskusję o długookresowej stabilności fiskalnej państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności krajów Europy Środkowej i Wschodniej 

(Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii). 

W świetle ostatnich wydarzeń związanych z globalną pandemią COVID-19 w 2020 r. oraz 

masowego wykorzystania ekspansywnych polityk fiskalnych i monetarnych na całym świecie 

na bezprecedensową skalę, kwestia oceny stabilności fiskalnej będzie stawała się jeszcze 

bardziej istotnym zagadnieniem w przyszłości. 

 

Teoria ekonomii sugeruje, że ciągła akumulacja długu publicznego może stanowić poważny 

problem prowadzący do braku długookresowej stabilności polityki fiskalnej. Ten proces może 

być jednym z wczesnych sygnałów ostrzegawczych przed potencjalnym kryzysem 

zadłużeniowym. O ile zagadnienie to zostało dogłębnie zbadane dla państw strefy euro, tak 

wciąż wymaga jeszcze szczegółowej analizy dla państw EŚW ze względu na ich odmienne 

charakterystyki wynikające z transformacji gospodarczej oraz tempa konwergencji nominalnej. 

W związku z powyższym w rozprawie doktorskiej postawiono dwa pytania badawcze: 1) czy 

państwa EŚW po załamaniu strukturalnym w finansach publicznych na skutek globalnego 

kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro zdołały ustabilizować finanse 

publiczne? 2) czy państwa EŚW po globalnym kryzysie finansowym i kryzysie zadłużeniowym 

w strefie euro osiągnęły stabilność fiskalną w sensie mocnym? 
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W celu odpowiedzi na postawione pytania badawcze, w rozprawie sformułowano następującą 

hipotezę główną: państwa EŚW, po wystąpieniu załamań strukturalnych w ich finansach 

publicznych w okresie eskalacji globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego 

w  strefie euro, wykazały stabilność fiskalną w sensie słabym lub mocnym oraz stopień 

stabilności fiskalnej w sensie mocnym, jeśli taka stabilność została osiągnięta, nie zależał od 

reżimu kursowego. 

 

Głównym celem rozprawy jest ocena stabilności polityki fiskalnej na podstawie estymacji 

indywidualnych funkcji reakcji fiskalnych w państwach EŚW w latach 2004-2018, 

z uwzględnieniem wpływu załamań strukturalnych na kondycję finansów publicznych w tych 

krajach w okresie globalnego kryzysu finansowego. Ponadto sformułowano dwa cele 

dodatkowe. Pierwszym z nich jest sprawdzenie dynamiki stabilności fiskalnej badanych państw 

poprzez estymacje indywidualnych funkcji reakcji fiskalnych na ruchomych oknach czasowych 

(rolling windows estimations). Drugim celem dodatkowym rozprawy jest sprawdzenie 

odporności stabilności fiskalnej badanych państw na wystąpienie negatywnych szoków 

makroekonomicznych, co w pewnym stopniu symuluje reakcję fiskalną tych państw na 

sytuację makroekonomiczną po globalnej pandemii COVID-19.  

 

Niniejsza rozprawa doktorska uzupełnia dotychczasowe badania w kilku aspektach  

badawczych. Zastosowane zostały dodatkowe testy weryfikujące stacjonarność i kointegrację, 

uwzględniające występowanie załamań strukturalnych w makroekonomicznych szeregach 

czasowych, wykorzystano dane o częstotliwości kwartalnej, w celu uzyskania lepszej precyzji 

estymacji ekonometrycznej oraz przeprowadzono symulacje Monte Carlo na potrzeby 

dokonania analizy wrażliwości stabilności fiskalnej w różnych scenariuszach 

makroekonomicznych. 

 

W rozprawie zaprezentowano najważniejsze aspekty zagadnienia stabilności fiskalnej państw 

EŚW w latach 2004-2018, w ujęciu teoretycznym i  empirycznym. Hipoteza główna została 

pozytywnie zweryfikowana, a także zrealizowano cele dodatkowe rozprawy. Po pierwsze, 

zbadano dynamikę stabilności fiskalnej badanych państw poprzez estymacje indywidualnych 

funkcji reakcji fiskalnych na ruchomych oknach czasowych. Na tej podstawie wyodrębniono 

cztery kategorie państw: kraje z wyraźną stałą tendencją do poprawy stabilności fiskalnej 

(Litwa i Rumunia), kraje z tendencją do polepszenia stabilności fiskalnej po wcześniejszym 
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pogorszeniu (Węgry i  Słowenia), kraj, w przypadku którego występowały kolejno: 

wzmocnienie, osłabienie oraz umiarkowana poprawa stabilności fiskalnej (Bułgaria) i kraje 

z tendencją do osłabienia stabilności fiskalnej pod koniec badanego okresu (Czechy, Estonia, 

Łotwa, Polska i Słowacja). W przypadku ostatniej grupy państw należy przypuszczać, że 

kwestia utrzymania stabilności fiskalnej będzie stanowić dla rządów tych krajów istotne 

zagadnienie w obszarze polityki makroekonomicznej w przyszłości. Po drugie, sprawdzono 

odporność stabilności fiskalnej badanych państw na wystąpienie negatywnych szoków 

makroekonomicznych, co obecnie nabiera szczególnego znaczenia w kontekście 

makroekonomicznych implikacji globalnej pandemii COVID-19. W związku z tym można 

zaobserwować, że stabilność fiskalna państw EŚW wyraźnie maleje wraz z siłą negatywnego 

szoku makroekonomicznego. 
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