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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Dzisiejsza rzeczywistość gospodarcza Mołdawii bardzo różni się od tej z nie tak odległej 

przeszłości, kiedy kraj ogłosił niepodległość w 1991 r. W tym kontekście zakłada się, że 

zmiany ekonomiczne będą pełnić fundamentalną rolę w rozwoju społeczeństwa. Jednym z 

najważniejszych instrumentów rozwoju staje się polityka budżetowa państwa. Powyższe 

założenie w szczególności odnosi się do gospodarek krajów rozwijających się. Dlatego 

koncepcja badań opiera się na założeniu, iż poszukiwanie możliwych dróg rozwoju 

gospodarczego kraju wymaga wykorzystania polityki budżetowej w tym procesie.  

W niniejszej rozprawie doktorskiej przedstawiono wielowymiarowe badania ukazujące 

rolę polityki budżetowej w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju na przykładzie Republiki 

Mołdowy. Przedstawiono stan obecny, opis doświadczeń w okresie nieodległej historii 

kilkunastu ostatnich lat i perspektywy na przyszłość. Ujęto najważniejsze problemy, 

ograniczenia i dylematy wyboru oraz sposób działania i kierunki doskonalenia polityki 

budżetowej przez decydentów. W badaniu zwraca się uwagę na kompleksowość i 

wielowymiarowy charakter przedmiotu badań. Wykorzystuje się cross - sekwencyjne 

podejście do złożonych zależności, które stanowi podstawę systemowego podejścia do 

projektowania rozkładu wydatków budżetowych z uwzględnieniem hierarchizacji ważności, 

etapów i zaawansowania projektów publicznych w okresie realizacji przez państwowe organy 

polityki budżetowej.  

Mając na uwadze proces postępu reform finansów publicznych i doskonalenia 

instrumentów polityki budżetowej, ukazano dokonania w tym względzie w okresie przed 

rokiem 2000. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, jakie zostały wprowadzone w celu 

wspierania rozwoju kraju po 2007 roku wyraźnie akcentując kwestię mołdawskich aspiracji 

rozwojowych. Aby osiągnąć główny cel dysertacji, badania empiryczno-teoretyczne 

przeprowadzono z uwzględnieniem złożoności problematyki dzieląc program badań na trzy 

zasadnicze części.  

Pierwsza część badań (Rozdziały 1 i 2) dotyczy pozycji ekonomicznej kraju i oceny 

czynników decydujących o sile jego potencjalnego wzrostu, a także, występujących barier 

rozwoju gospodarczego oraz środków finansowych, które mogą wesprzeć rozwój 

gospodarczy Mołdawii. W badaniu zastosowano adekwatny zestaw narzędzi i metod 



 

2 

 

badawczych, w tym przegląd literatury, źródeł empirycznych, oraz na tej podstawie 

wykorzystano możliwości analizy statystycznej poprzez zastosowanie statystyki opisowej 

oraz metod regresji i korelacji. Wyniki badań świadczą o tym, że Republika Mołdowy może 

być sklasyfikowana jako kraj rozwijający się. Okazało się również, że kraj ten jest w dużym 

stopniu uzależniony od przemysłu rolnego i wytwórczego. Zgodnie z analizą korelacji między 

podstawową działalnością gospodarczą a Produktem Krajowym Brutto, zależność ta istotnie 

wpływa na potencjał wzrostu, a w konsekwencji, możliwości rozwoju kraju. Wynika stąd, iż 

zjawisko to może sygnalizować zasadność koncentracji środków na najbardziej efektywnych 

gałęziach gospodarki, aby w dłuższym okresie stwarzać korzystny wpływ na rozwój całej 

gospodarki.  

Jednak pogłębione badania uwarunkowań rozwoju gospodarczego świadczą o tym, iż jest 

to proces bardzo złożony, uwarunkowany ekonomicznie, kapitałowo i społecznie. Ostatecznie 

Mołdowa nie potrafi uruchomić potencjału gospodarczego, który można by uznać za 

optymalne wykorzystanie posiadanych możliwości. Przeszkodą w tym dążeniu staje się 

szereg barier społecznych i ekonomicznych mających niekorzystny wpływ na gospodarkę. 

Możliwości w tym względzie ogranicza również niski poziom oszczędności, akumulacji 

wewnętrznej i deficyt kapitału. Wymienione niekorzystne czynniki sprawiają, że gospodarka 

jest mniej konkurencyjna na rynku międzynarodowym, przez co pozostaje bardziej wrażliwa 

na wiele barier, które spowalniają przebieg procesu rozwoju gospodarczego.  

Głębsza analiza pokazuje, że Mołdowa stoi wobec wyzwań wynikających ze złożoności 

powiązanych ze sobą różnorodnych problemów, które mają przyczyny wewnętrzne i 

zewnętrzne. Skutki tych zależności można znaleźć w poszczególnych dziedzinach gospodarki. 

Nakładają się tu kwestie rozwoju społecznego i demograficznego oraz migracja ludności. 

Ujawniają się nowe wyzwania dotyczące bilansu energetycznego, ochrony środowiska i 

zasobów naturalnych. Z szerszej persektywy powstają otwarte pytania w kwestii globalizacji, 

otwartości gospodarczej, zachowania trwałego pokoju, poczucia bezpieczeństwa i dobrych 

relacji sąsiedzkich oraz ciągłości uprawianej polityki gospodarczej i stabilności sprawowania 

rządów.  

Co najważniejsze, jak ukazuje analiza trendów dotyczących dochodów i wydatków 

budżetowych, dostępne środki Republiki Mołdowy nie są wystarczające do zaspokojenia 

potrzeb rozwoju gospodarki, zmuszając administrację rządową do poszukiwania źródeł 

finansowania zewnętrznego i pobudzania inwestycji zagranicznych. Wielkość i struktura tych 

źródeł jest niezadowalająca. Ponadto gospodarka Mołdawii opiera się na programach pomocy 

finansowej. Środki absorbujące zaangażowanie finansowe ze źródeł zewnętrznych także 

wiążą finansowanie ze źródeł wewnętrznych. Ostatecznie, rozwiązywanie problemów za 

pomocą instrumentów polityki budżetowej, w tym chęć pokonania barier rozwoju, sprawia, że 

wykorzystanie środków bywa często mało efektywne.  

W drugiej części badań (Rozdziały 3, 4 i 5) zbadano stan polityki budżetowej i 

uwarunkowania jej realizacji. Polityka budżetowa, jako główne narzędzie wykorzystywane 
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przez rząd, bezpośrednio przekłada się na dynamikę rozwoju gospodarczego. Badanie 

koncentruje się zatem nie tylko na analizie opisowej i przeglądzie literatury. Ważną kwestię 

podejmowaną w badaniach stanowią rozważania, czy związek między wydatkami 

publicznymi a efektami rozwoju gospodarczego jest bezpośredni i efektywny. Z badań 

wynika, że w Republice Mołdowy wydatki publiczne stale rosną. Największymi wartościowo 

są wydatki bieżące, zaś priorytetowo traktowane są wydatki na programy społeczne, których 

efekty ekonomiczne są odczuwalne pośrednio i trudne do ilościowej ewaluacji.  

Wyniki analizy związku nakładów i efektów metodą wektorowej autoregresji, korelacji i 

badania regresji metodą zwykłych najmniejszych kwadratów (OLS), świadczą o tym, że 

rosnący Produkt Krajowy Brutto w okresie 1995-2015 był czynnikiem wpływu 

determinującym coroczne wydatki budżetu publicznego Mołdowy. Przyjęta metoda badań 

pomogła znaleźć więcej informacji charakteryzujących przebieg zmiennych, w tym sprawdzić 

zależność odwrotną wyrażającą związek między wydatkami publicznymi a wzrostem 

gospodarczym. Mimo zastrzeżeń dotyczących interpretacji wyników, metoda ujawniła 

również dużą wagę ekonomicznego wpływu polityki budżetowej na rozwój Mołdowy. W 

związku z tym stwierdzono, że związek ten potwierdza ustalenia badaczy opublikowane w 

pozycjach wcześniejszej literatury, a także jest zgodny z teorią Wagnera i jego następców. 

Ostatnia część badań (Rozdział 6) został poświęcony sposobom uprawiania polityki 

budżetowej analizowanej w sposób dynamiczny. Główny nacisk kładzie się tu na 

uruchomienie potencjalnych instrumentów, które mogą być aktywowane w celu osiągnięcia 

rozwoju gospodarczego. W badaniu tym po raz kolejny potwierdzono występowanie 

ograniczeń dostępności źródeł finansowania, w tym wewnętrznych środków finansowych 

dostępnych na rozwój gospodarczy Mołdowy.  

Poprzez zastosowanie analizy regresji i korelacji OLS stwierdzono, że dochody budżetowe 

z podatków pośrednich mogą w większym stopniu wpływać na gospodarkę. Ponadto, 

przeprowadzone badania dostarczyły licznych dowodów na to, że polityka budżetowa w 

Mołdowie może w znaczącym stopniu być uzupełniona przez instrumenty pozabudżetowe. 

Instrumenty te obejmują na ogół bezinwestycyjne rozwiązania ze sfery społecznej i 

politycznej, w tym organizacyjne metody kształtowania struktury gospodarczej, pobudzanie 

przedsiębiorczości i obywatelskiego zaangażowania, włączenie różnych grup społecznych, 

doskonalenie systemów motywacyjnych i partycypacji zawodowej, kształtowanie poczucia 

sprawiedliwości i równości społecznej oraz różne efekty psychologiczne, jednak możliwości 

te należy szczegółowo i dogłębnie zbadać w jakiej formie są one pomocne, kiedy zaś mogą 

przynosić efekty niezamierzone. Wskazane kwestie otwierają drogę do kontynuacji badań w 

zakresie polityki budżetowej.  

Rozpoznanie możliwości uznawanych za czynniki pośredniego oddziaływania może 

przyczynić się do poprawy efektywności polityki budżetowej drogą oszczędności w sektorze 

budżetowym i z drugiej strony, poprzez wzrost zaangażowania sektora prywatnego w rozwój 
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gospodarczy. Coraz głośniej podkreślane jest przekonanie o tym, że rozwój gospodarczy 

wymaga zarówno interwencji rządowej, jak i aktywności pozabudżetowej. 

Wyniki badań zawartych w rozprawie doktorskiej wskazują na to, że środki Mołdowy są 

ograniczone, zaś budżet pozostaje uzależniony od dostępności środków zewnętrznych, to zaś 

sprawia, że podejmowane decyzje nie pozostawiają wiele przestrzeni w kształtowaniu 

swobodnych wyborów szczebla rządowego, lecz wynikają z kompromisów zawieranych z 

zagranicą w warunkach oddziaływania szeregu czynników utrudniających ten proces. W 

konsekwencji rozwój gospodarczy Mołdowy pośrednio wpisuje się w proces koniunktury 

międzynarodowej, relacji handlowych, globalizacji, światowego zadłużenia, sytuacji 

politycznej, czy ostatnio kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.  

Jednak niektóre aktywowane instrumenty pozabudżetowe mogą pomóc w przełamywaniu 

barier i stymulowaniu gospodarki. Instrumenty takie jak nacisk na ustawiczne kształcenie i 

podnoszenie edukacji, digitalizacja gospodarki, rozwój usług informatycznych i finansowych, 

postęp technologiczny, modernizacja infrastruktury, specjalizacja gałęziowa itd., są jakby 

ukryte, chociaż przynoszą spektakularne efekty, dlatego powinny być aktywowane w bardziej 

otwarty sposób w możliwie krótkim okresie czasu. Jednocześnie konieczne jest ustawiczne 

doskonalenie polityki państwa, dostosowywanie priorytetów i ocena efektów wydatków 

budżetowych w różnym horyzoncie czasowym. Warto rozważyć także inne proponowane w 

rozprawie kierunki i rekomendacje, dzięki którym można osiągnąć efekty przyspieszonego i 

długoterminowego rozwoju gospodarczego kraju. Przede wszystkim, polityka budżetowa 

może zapewnić solidne podstawy dla procesu podejmowania decyzji w sektorze prywatnym 

oraz stymulować wzrost oszczędności i akumulacji kapitału, a w konsekwencji pozytywnie 

oddziaływać na poziom konkurencyjności, a także służyć tworzeniu zrównoważonej 

gospodarki Mołdowy.  


