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Streszczenie

Streszczenie
Celem poniższego opracowania jest analiza wpływu wahań inflacji na stan
finansów publicznych i kształt polityki fiskalnej w Polsce oraz próba kwantyfikacji
tego oddziaływania. Zagadnienie to jest obecnie szczególnie aktualne ze względu
na obserwowane w wielu krajach, w tym w Polsce, odchylenia inflacji od prognoz i
uporczywe utrzymywanie się poniżej celów inflacyjnych banków centralnych.
W opracowaniu opisano kanały, jakimi wahania cen oddziałują na poszczególne
kategorie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych. Przeprowadzono
analizę badającą wielkość wpływu nieoczekiwanej jednorocznej zmiany inflacji na
wynik sektora finansów publicznych. Oszacowano też skalę, w jakiej niższa niż
zakładano pod koniec 2013 r. inflacja, zmieniła ocenę restrykcyjności prowadzonej
przez rząd polityki fiskalnej w 2014 r. Omówiono także wpływ inflacji na relację
zadłużenia publicznego do PKB w Polsce, przeprowadzając w tym celu symulację
utrzymywania się przez najbliższe pięć lat niskiej inflacji/deflacji.
Przeprowadzone analizy i symulacje wskazują, że wpływ nieoczekiwanych zmian
poziomu cen na stan finansów publicznych i zadłużenie publiczne jest obecnie
ograniczony, przede wszystkim ze względu na relatywnie małą skalę tych wahań.
Jednocześnie, wyniki badania wskazują, że nieoczekiwane zmiany inflacji, poprzez
swój wpływ na poziom restrykcyjności polityki fiskalnej, mogą utrudniać
prowadzenie polityki gospodarczej i stanowić przeszkodę dla realizacji przyjętych
celów fiskalnych.
Klasyfikacja JEL: E62, E63, H63.
Słowa kluczowe: finanse publiczne, deficyt sektora finansów publicznych,
zadłużenie publiczne, inflacja, polityka fiskalna.
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Wprowadzenie

Wprowadzenie
Zależności pomiędzy sytuacją finansów publicznych a inflacją budziły duże
zainteresowanie ekonomistów w czasach, gdy inflacja osiągała relatywnie wysokie
poziomy, zaś rządy korzystały z finansowania deficytu budżetowego w bankach
centralnych i miały mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na politykę pieniężną.
Zwiększanie inflacji, pod warunkiem utrzymywania jej na kontrolowanym
poziomie, miało dla rządu szereg korzyści – m.in. wyższe dochody z renty
menniczej, możliwość ograniczenia realnego wzrostu wydatków budżetowych, a
także obniżenie realnego poziomu długu publicznego, w szczególności w sytuacji,
gdy rząd narzucał niskie oprocentowanie tego długu (tzw. represja finansowa).
Jednak

zmiany,

jakie

nastąpiły

w

gospodarce

światowej

w

ostatnich

dziesięcioleciach (m.in. zwiększenie niezależności banków centralnych, globalizacja
oraz liberalizacja rynków finansowych) spowodowały, że aktywne oddziaływanie
polityki pieniężnej na rzecz poprawy sytuacji finansów publicznych stało się dla
krajów wysokorozwiniętych bardziej kosztowne lub wręcz niemożliwe.
Pomimo tych zmian, wpływ inflacji na finanse publiczne, choć w ograniczonym
zakresie, nadal występuje. Jest on szczególnie widoczny w warunkach odchyleń
inflacji od prognoz oraz celów banków centralnych na podstawie których podmioty
gospodarcze, w tym rząd, formułują swoje oczekiwania inflacyjne. W latach 20142015 w wielu krajach inflacja odchyla się w dół od celów i jak wskazują prognozy
MFW, sytuacja ta może mieć charakter uporczywy. W Polsce inflacja utrzymuje się
wyraźnie poniżej celu od początku 2013 r., natomiast od połowy 2014 r.
przekształciła się w deflację, która zgodnie z aktualnymi prognozami ma utrzymać
się przez większą część 2015 r.
Celem

poniższego

opracowania

jest

omówienie

kanałów

oddziaływania

obserwowanych obecnie odchyleń inflacji od prognoz na stan finansów
publicznych i kształt polityki fiskalnej w Polsce oraz próba kwantyfikacji tego
3
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oddziaływania. W pierwszej części opracowania przedstawiono krótki zarys
historyczny kształtowania relacji pomiędzy polityką pieniężną a fiskalną. Kolejne
części odnoszą się do zagadnienia bieżącego wpływu inflacji na finanse publiczne
w Polsce i omawiają (i) kanały oddziaływania zmian cen na poziom dochodów i
wydatków sektora finansów publicznych; (ii) szacunek wpływu nieoczekiwanych
wahań cen na poziom restrykcyjności polityki fiskalnej prowadzonej przez rząd;
(iii) symulacje wpływu obniżonej inflacji na dynamikę relacji zadłużenia
publicznego do PKB.
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Rozdział 1

1. Relacje pomiędzy polityką pieniężną a fiskalną – zarys historyczny
Relacje

między

polityką

monetarną

i

fiskalną

na

przestrzeni

ostatnich

kilkudziesięciu lat stopniowo ewoluowały, co wiązało się ze zmianami w otoczeniu
gospodarczym, prowadzącymi do rewizji dominujących teorii ekonomicznych i
postrzegania roli banków centralnych.
Po tym, jak Wielki Kryzys lat 30-tych ubiegłego wieku doprowadził do porzucenia
standardu złota przez kraje rozwinięte, zaś wybuch drugiej wojny światowej
spowodował gwałtowny wzrost wydatków publicznych, rozpoczął się okres
dominacji polityki fiskalnej nad monetarną. Pojęcie dominacji fiskalnej oznacza, że
władza fiskalna wyznacza poziom wydatków i dochodów podatkowych, nie
zważając na międzyokresowe ograniczenia budżetowe, natomiast polityka
pieniężna ma zapewniać zrównoważenie międzyokresowego niedoboru dochodów
budżetowych. Swoje zadanie może wypełniać wykorzystując szereg narzędzi. Po
pierwsze, bank centralny może odprowadzać do budżetu państwa dochód z tytułu
renty emisyjnej. Renta ta, zwana też rentą menniczą (lub senioratem z ang.
seigniorage), stanowi różnicę miedzy korzyścią z emisji pieniądza a jej kosztem. Jest
to zatem dochód banku centralnego z tytułu jego monopolu na emisję pieniądza,
którego poziom zależy od inflacji.
Bank centralny może też ograniczać realny poziom zadłużenia publicznego
poprzez utrzymywanie niskich (niższych niż wynikałoby to z mechanizmów
rynkowych, a często realnie ujemnych) stóp procentowych. Aby było to możliwe,
takiej polityce banku centralnego musi towarzyszyć represja finansowa, tj. regulacja
sektora finansowego zapewniająca rządowi popyt na emitowane papiery
wartościowe poprzez ograniczenie swobody inwestowania (m.in. regulacje
dotyczące

udziału

obligacji

w

płynnych

aktywach

banków,

regulacje

międzynarodowych przepływów finansowych, angażowanie poszczególnych
instytucji finansowych). Według Reinhart i Sbrancia (2011), w latach 1945-1980 w
krajach

rozwiniętych,

w

wyniku

utrzymywania

niskich

realnych

stóp
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procentowych (według obliczeń autorów, stopy te miały negatywną wartość przez
ponad połowę tego okresu) i relatywnie wysokiego poziomu inflacji, nastąpił
istotny spadek zadłużenia publicznego w relacji do PKB. W Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych zadłużenie publiczne obniżało się wówczas średnio aż o 34% PKB rocznie. Również przychody z renty emisyjnej banków centralnych
stanowiły wówczas relatywnie istotne źródło wpływów budżetowych. Zgodnie z
szacunkami Klein i Neumann (1990), w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
ubiegłego wieku średnio ok. 5% wydatków publicznych w krajach europejskich
finansowane było z renty emisyjnej banków centralnych.
Okres czerpania przez rządy korzyści fiskalnych z podporządkowania sobie
polityki pieniężnej zakończył się na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Przyczynił się
do tego wzrost inflacji w krajach rozwiniętych do dwucyfrowych poziomów, który
stanowił impuls do przedefiniowania ról polityki pieniężnej i fiskalnej.
Prowadzenie ekspansywnej polityki fiskalnej finansowanej poprzez bank centralny
zaczęto postrzegać jako rozwiązanie długookresowo niekorzystne. Pozwoliło to
bankom centralnym na zdobycie większej niezależności i możliwości bardziej
skutecznego prowadzenia polityki monetarnej. Konsekwencją takiej sytuacji był
spadek inflacji, która do dziś utrzymuje się na niskim poziomie. Jak wskazuje
Rogoff (2003), wpłynęły na to także inne czynniki, m.in. wzrost produktywności,
rewolucja technologiczna, globalizacja i rosnąca konkurencja, deregulacja oraz
demonopolizacja gospodarek.
Dodatkowo, jak pokazuje Buiter (1985), szybki rozwój sektora finansowego oraz
liberalizacja przepływów kapitałowych sprawiły, że krańcowe korzyści dla sektora
finansów publicznych, które osiągane były z utrzymywania środowiska wysokiej
inflacji zaczęły maleć. Znaczący wzrost szybkości obiegu pieniądza banku
centralnego, który miał miejsce w krajach wysoko rozwiniętych od końca II wojny
światowej do początku lat osiemdziesiątych (np. w Wielkiej Brytanii z poziomu 5,0
do 20,24), sprawił, że osiągnięcie tej samej wysokości wpływów z renty emisyjnej
wymagałoby wygenerowania wyższej inflacji. Jednocześnie liberalizacja finansowa
6
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przyczyniła się do ograniczenia możliwości utrzymywania ujemnych realnych stóp
procentowych i wykorzystywania ich do zmniejszania realnej wartości długu
publicznego. Według Reinhart i Sbrancia (2011), po 1980 roku, ujemne realne stopy
procentowe występowały w krajach rozwiniętych przez mniej niż 15% czasu.
Wszystkie te czynniki razem spowodowały, że okres ten uznaje się dziś za czas
odejścia od dominacji fiskalnej nad monetarną, w kierunku większej niezależności
polityki pieniężnej i liberalizacji rynków finansowych (Goodhart, 2010)1. Przy takiej
strukturze relacji pomiędzy polityką pieniężną i fiskalną nie ma dziś mowy o
polityce

banku

centralnego

nakierowanej

na

poprawę

sytuacji

finansów

publicznych poprzez wygenerowanie wyższej inflacji. Niemniej, zmiany poziomu
inflacji wynikające z innych czynników nadal wpływają na stan finansów
publicznych i te zależności są przedmiotem niniejszego opracowania.

Zdaniem niektórych autorów, konsekwencją wybuchu globalnego kryzysu finansowego w 2007 r.
może być kolejny zwrot w relacjach pomiędzy polityką fiskalną i monetarną w krajach rozwiniętych.
W ocenie Reinhart (2012) obecne działania banków centralnych rodzą skojarzenia z okresem represji
finansowej lat powojennych. Z kolei Goodhart (2012), wskazuje, że co do zasady wzrost zadłużenia
publicznego do poziomu zagrażającego długookresowej stabilności finansów państwa oznacza, że
polityka pieniężna musi współpracować z polityką fiskalną i władzami zarządzającymi długiem
publicznym. Wreszcie, niektórzy autorzy (np. Turner, 2013; Paris i Wyplosz, 2013) idą jeszcze dalej i
stwierdzają, że aby rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia publicznego, należy rozważyć jego
trwały wykup i umorzenie przez banki centralne. Wydaje się jednak, że jest jeszcze za wcześnie by
stwierdzić, czy obowiązujący od lat 80-tych XX wieku konsensus odnośnie roli i niezależności polityki
pieniężnej w kontekście jej wpływu na finanse publiczne ulegnie zmianie.
1
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Rozdział 2

2. Wpływ inflacji na saldo pierwotne sektora finansów publicznych
Wpływ

inflacji

na

saldo

sektora

finansów

publicznych

jest

złożony

i

wielokanałowy. Po pierwsze, inflacja determinuje poziom baz podatkowych, tj.
agregatów makroekonomicznych będących przedmiotem opodatkowania. Po
drugie, może ona oddziaływać bezpośrednio na wysokość poszczególnych
dochodów i wydatków poprzez funkcjonujące mechanizmy waloryzacyjne. W
ograniczonym stopniu wpływa też na wpłatę z zysku banku centralnego oraz
wysokość kosztów obsługi długu. Wreszcie, prognozowany na następny rok
poziom cen determinuje wysokość planowanych wydatków finansów publicznych
(także niepodlegających indeksacji).
2.1 Wpływ na nominalne bazy podatkowe
Wysokość wpływów podatkowych zależy od kształtowania się baz podatkowych –
przede wszystkim funduszu płac, zysków przedsiębiorstw oraz spożycia
indywidualnego. Inflacja, poprzez bezpośredni wpływ na wysokość nominalną
tych agregatów makroekonomicznych, determinuje poziom dochodów sektora
finansów publicznych.
Przyjmuje się, że inflacja, jako zmiana cen usług i towarów konsumpcyjnych, ma
najbardziej bezpośredni wpływ na dochody z VAT – determinując nominalny
poziom spożycia indywidualnego, od którego podatek VAT naliczany jest stawką
procentową. Stąd, dochody z tego podatku na ogół najszybciej reagują na wahania
wskaźnika CPI. Z kolei wpływ inflacji na dochody z akcyzy jest w Polsce
marginalny, ze względu na niewaloryzowane wraz ze zmianami cen stawki
kwotowe (określona kwota na jednostkę wyrobu), którymi objęta jest większość
dóbr opodatkowanych tym podatkiem2. Konstrukcja tego podatku sprawia, że

Procentowymi stawkami akcyzy opodatkowane są w Polsce jedynie samochody. Stawki akcyzy na
wyroby tytoniowe są kombinacją stawki procentowej od maksymalnej ceny detalicznej i stawki

2
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dynamika wpływów z akcyzy zależy od sprzedaży poszczególnych dóbr w ujęciu
realnym.
Inflacja, poprzez przełożenie na płace nominalne, oddziałuje także na wpływy z
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody sektora finansów
publicznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Poziom inflacji, poprzez
kanał stóp procentowych, determinuje poziom bazy podatkowej zryczałtowanego
podatku PIT od odsetek od lokat bankowych. Niskie stopy procentowe prowadzą
do spadku oprocentowania lokat bankowych oraz niższej stopy oszczędności, co
bezpośrednio przekłada się na wpływy z podatku PIT.
Wpływ inflacji na dochody z CIT jest słabszy niż w przypadku PIT, ze względu na
niejednoznaczny wpływ inflacji na wyniki przedsiębiorstw, związany z tym, że
zmiany cen wpływają zarówno na ich przychody, jak i koszty operacyjne. Wpływ
ten jest szczególnie trudny do empirycznego zweryfikowania ze względu na dużą
zmienność tej dochodów z tego źródła oraz zasadę odliczania od podstawy
opodatkowania ulg oraz strat z lat ubiegłych, co zakłóca zależność pomiędzy
dochodami z CIT, a zmiennymi makroekonomicznymi (Girouard, Andre, 2005).
Jeżeli podatek jest progresywny (tj. stawka podatku rośnie wraz ze wzrostem
podstawy do opodatkowania), zaś jego progi są wyznaczone jako wielkości
nominalne, inflacja przyczynia się do powstania efektu tzw. fiscal drag,
polegającego na tym, że coraz większa grupa podatników objęta jest wyższymi
stawkami podatku. Wpływ wzrostu cen na wielkość fiscal drag dla PIT zależy od
tego, w jakim stopniu zmiany inflacji przenoszą się na tempo wzrostu funduszu
płac oraz jaki jest stopień progresywności skali podatkowej. W Polsce jedynym
podatkiem progresywnym jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Choć od

kwotowej. Dla pozostałych produktów opodatkowanych akcyzą (przynoszących ok. 66% dochodów z
tego podatku), stawki podatków wyrażone są jedynie w kwocie na jednostkę wyrobu. Zatem, biorąc
pod uwagę, że w Polsce stawki kwotowe nie są regularnie indeksowane zgodnie ze zmianami cen,
dochody z akcyzy zależą przede wszystkim od poziomu spożycia indywidualnego w ujęciu realnym.

9
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wielu lat inflacja w Polsce jest na umiarkowanym poziomie, to wieloletnie
zamrożenie progów i kwoty skali podatkowej, przyczyniało się do stopniowego
objęcia coraz większej grupy podatników wyższym opodatkowaniem. Podczas gdy
ogólna liczba podatników rozliczających się przy zastosowaniu skali podatkowej
spadła w 2013 r. w porównaniu do 2009 r. o 0,2%, kwota podatku należnego
rozliczanego w ramach skali podatkowej w relacji do PKB wzrosła w tym okresie z
3,1% do 3,3%3; wzrosła także efektywna stawka opodatkowania dochodów. Oprócz
zamrożenia progów podatkowych do opisanych zjawisk teoretycznie mogło się
przyczynić także ograniczanie zakresu ulg podatkowych lub zmiany w rozkładzie
wynagrodzeń

(szybszy

wzrost

płac

wśród

osób

z

najwyższego

progu

podatkowego). Dostępne są jednak dane pozwalające na skwantyfikowanie
obciążeń podatkowych po wyeliminowaniu tych czynników. W tym celu należy
porównać relację podatku należnego przed odliczeniami do dochodu po
odliczeniach w grupie osób o dochodach poniżej górnego progu podatkowego.
Relacja ta wzrosła z 15,2% w 2009 r. do 15,6% w 2013 r., co w całości jest efektem
fiscal drag.
Podsumowując, wyższa (lub niższa) dynamika wzrostu cen, przyczynia się do
wyższej (lub niższej) dynamiki dochodów podatkowych, przy czym efekt ten jest
najsilniejszy w przypadku dochodów z podatku VAT oraz PIT (ze względu na
utrzymywane od wielu lat zamrożenie skali podatkowej).
2.2 Wpłata z zysku NBP
Jak wspomniano już wcześniej, kolejną pozycją dochodów budżetowych
determinowaną przez poziom inflacji, jest odprowadzany do budżetu państwa
dochód banku centralnego z tytułu renty emisyjnej. Zgodnie z teorią (Easterly,
Mauro, Schmidt-Hebbel, 1992), wynikający z monopolu banku centralnego na

Ministerstwo Finansów: Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata
2009-2013

3
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emisję pieniądza dochód banku centralnego wzrasta wraz z inflacją, osiągając
jednak swe maksimum przy pewnym krytycznym poziomie inflacji (relacja ta
przybiera kształt krzywej Laffera – przy wzroście cen przekraczającym pewną
wartość krytyczną, renta emisyjna zaczyna obniżać się).
Doświadczenia Polski na przestrzeni ostatnich 25 lat są pewnym potwierdzeniem
zależności poziomu renty emisyjnej od inflacji, ale także reżimu monetarnego.
Szacuje się, że w okresie wysokiej inflacji w latach 1993-1994 renta emisyjna
przekazana do sektora finansów publicznych w postaci pożyczek udzielonych
rządowi przez bank centralny oraz w formie transferu, który zasilał dochody
budżetu państwa, wyniosła ok. 1,5-2% PKB. Natomiast od momentu przyjęcia
strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w 1998 r. i obniżenia inflacji do poziomu
jednocyfrowego, wysokość wpłaty z zysku do budżetu państwa była relatywnie
niewielka i wahała się między 0 a 0,6% PKB. Na wahania wysokości wpłaty z zysku
w tym okresie w największym stopniu wpływał nie poziom inflacji, lecz przychody
NBP z operacji finansowych, w szczególności związane ze zmianami kursu
walutowego generującymi zyski lub straty z tytułu przeszacowania rezerw
walutowych oraz koszty dyskonta od instrumentów wykorzystywanych przez
NBP w ramach operacji polityki pieniężnej4,5.

Sprawozdania z działalności NBP za lata 1997-2013
Wielkość kosztów dyskonta bonów pieniężnych NBP powiązana jest ze skalą nadpłynności sektora
bankowego, na którą w ostatnich latach wpływał m.in. skup przez NBP walut obcych pochodzących z
napływających do Polski funduszy z Unii Europejskiej.
4
5
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Wykres 1. Wynik finansowy i wpłata z zysku NBP do budżetu państwa a inflacja

Źródło: GUS, NBP i MF.

Badania empiryczne prowadzone na próbach obejmujących zarówno kraje
rozwinięte, jak gospodarki wschodzące, również wskazują, że związek pomiędzy
poziomem inflacji, a zyskiem banku centralnego nie jest jednoznaczny (por. np. Ize,
2006). W świetle tych argumentów, w niniejszym opracowaniu nie podejmujemy
próby kwantyfikacji wpływu niższej lub wyższej inflacji na wysokość wpłaty z
zysku NBP przekazywanej do budżetu państwa.
2.3 Mechanizmy waloryzacyjne
Stosowane w Polsce mechanizmy waloryzacyjne dotyczą przede wszystkim strony
wydatkowej finansów publicznych, w szczególności transferów socjalnych. Wpływ
inflacji na wielkość wydatków budżetowych występuje zwykle z rocznym
opóźnieniem, gdyż większość wydatków socjalnych (np. emerytury i renty)
indeksowana jest inflacją z roku poprzedniego.
Po stronie dochodowej, bezpośredni wpływ inflacji na poziom stawek, progów i
ulg jest obecnie ograniczony. Dotyczy przede wszystkim podatków i opłat
lokalnych, zasilających jednostki samorządu terytorialnego, takich jak: podatek od
12
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nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty targowe, miejscowe.
Maksymalne stawki tych podatków i opłat waloryzowane są o wzrost cen towarów
i usług notowany w pierwszym półroczu roku poprzedniego lub są zależne od cen
konkretnych surowców notowanych w poprzednim roku (podatek leśny i rolny).
Poziomem

inflacji

w

pierwszych

trzech

kwartałach

poprzedniego

roku

indeksowana jest też stawka opłaty paliwowej, która zasila Krajowy Fundusz
Drogowy i Fundusz Kolejowy. Łączne wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz
opłaty paliwowej nie przekraczają jednak ok. 1,6% PKB, a w 2013 r. stanowiły tylko
ok. 4,3% wszystkich dochodów sektora finansów publicznych.
W wielu systemach podatkowych inflacja wpływa bezpośrednio na poziom kwoty
wolnej oraz progów w skali podatku dochodowego od osób fizycznych i ulg
podatkowych, poprzez działanie automatycznych mechanizmów waloryzacyjnych.
W Polsce mechanizm corocznej indeksacji skali podatkowej PIT o wzrost
przeciętnego wynagrodzenia w trzech pierwszych kwartałach roku poprzedniego
był zapisany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i obowiązywał
do 2001 r. W listopadzie 2001 r. zmieniono zapis o wskaźniku waloryzacji,
zastępując wzrost płac - wzrostem CPI w trzech kwartałach roku poprzedniego.
Jednocześnie, w latach 2002-2003 indeksacji podlegała jedynie kwota wolna – progi
pozostawały na poziomie z 2001 r. W listopadzie 2003 r. uchylono zapis w ustawie
o corocznej waloryzacji skali podatkowej w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych. W rezultacie, przez następne 12 lat waloryzację skali
przeprowadzono tylko dwa razy – w 2007 i 2008 r.6 W wielu państwach inflacja,
poprzez coroczne mechanizmy waloryzacyjne, determinuje też poziom kwotowych
stawek akcyzy. Kwotowe stawki akcyzy w Polsce zmieniane są w ostatnich latach
nieregularnie, w dużej mierze pod wpływem regulacji unijnych, narzucających

Ponadto, skalę podatkową PIT zreformowano w 2009 r. - zlikwidowano I próg oraz zmniejszono
kwotę wolną oraz zmieniono wysokość stawek PIT (z 19%, 30 i 40% na 18 i 32%). II próg skali
podatkowej pozostał wówczas niezmieniony.
6
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minimalne stawki nominowane w euro. W rezultacie, stawki akcyzy od niektórych
produktów, np. wyrobów tytoniowych, rosły w ostatnich latach znacznie szybciej
niż inflacja, natomiast dla innych np. dla wyrobów spirytusowych pozostawały
niezmienione (w latach 2009-2013), co wpłynęło na realny spadek opodatkowania
tych produktów w tym okresie.
2.4 Wpływ inflacji na wydatki rządowe nieobjęte automatyczną indeksacją
Zmiany cen w gospodarce oddziałują także na wydatki sektora finansów
publicznych nieobjęte mechanizmami indeksacyjnymi, tj. wydatki kształtowane w
sposób dyskrecjonalny. Dotyczy to zakupów materiałów i usług, wydatków
inwestycyjnych, a także wydatków na wynagrodzenia dla pracowników sfery
budżetowej. Przy opracowaniu planów budżetowych, prognozowaną na następny
rok inflację wykorzystuje się do ustalenia nominalnych limitów wydatków oraz
wskaźników indeksacji wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Jeżeli
rzeczywista inflacja odbiega od tej prognozowanej przy opracowywaniu budżetu,
realny wzrost wydatków, w tym płac w sferze budżetowej, jest inny niż pierwotnie
planowano. Odchylenie inflacji od celu w górę powoduje, że rząd nie jest w stanie
sfinansować planowanego wolumenu usług publicznych za kwotę zaplanowaną w
budżecie. W tej sytuacji może nastąpić albo obniżenie realnego poziomu
wydatków, albo zwiększenie jego poziomu nominalnego, przy czym w przypadku
Polski, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zwiększenie limitu wydatków
wymaga nowelizacji ustawy (lub – w przypadku samorządów – uchwały)
budżetowej. Natomiast jeśli ceny towarów i usług nabywanych przez sektor
rządowy rosną wolniej niż zakładano, rząd może albo zrealizować zaplanowane
wydatki w ujęciu realnym i wydać mniej niż planował, albo też zrealizować
nominalną kwotę wydatków, finansując tym samym większy wolumen usług
publicznych. Ponieważ ustalenie skali odchyleń inflacji od założeń następuje z
opóźnieniem, zaś proces budżetowy cechuje się pewną sztywnością, w praktyce
dostosowanie poziomu wydatków do innego od zakładanego kształtowania cen
może nastąpić w kolejnym roku.
14
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Choć zagadnienie wpływu inflacji na dyskrecjonalne wydatki rządowe może mieć
znaczenie dla polityki gospodarczej, a także prowadzonych nad nią badań
empirycznych, w literaturze nie są dostępne precyzyjne szacunki tego wpływu. De
Leeuw i Holloway (1982) opracowali miarę salda budżetowego skorygowanego o
wahania cykliczne oraz inflację (high employment budget). W artykule przedstawili
szacunki elastyczności dochodów podatkowych względem inflacji, natomiast po
stronie wydatkowej odnieśli się wyłącznie do kosztów obsługi długu publicznego
oraz wydatków podlegających indeksacji, pomijając pozostałe kategorie wydatków.
Krótkookresowa elastyczność wydatków rządowych względem inflacji występuje
także w literaturze, jako jedna jedną z restrykcji nakładanych na modele typu
SVAR wykorzystywane do badania interakcji polityki pieniężnej i fiskalnej. Perotti
(2004) przyjmuje w tego rodzaju badaniu elastyczność realnego spożycia
rządowego względem inflacji na poziomie -0.5. Uzasadniając to założenie, autor
stwierdza, że inflacja nie oddziałuje w bieżącym kwartale na nominalny poziom
płac, a zatem krótkookresowa elastyczność realnych wydatków na wynagrodzenia
względem inflacji wynosi -1; natomiast nominalne wydatki na zakupy niektórych
towarów i usług przez sektor rządowy zmieniają się wraz z wahaniami cen, przez
co ich realny poziom pozostaje niezmieniony, co implikuje elastyczność na
poziomie 0.
2.5 Analiza wpływu niespodziewanego obniżenia inflacji na saldo sektora
finansów publicznych
W oparciu o opisane powyżej kanały oddziaływania inflacji na poszczególne
pozycje dochodów i wydatków rządowych, przeprowadzono analizę wpływu
niespodziewanego obniżenia inflacji na saldo sektora instytucji rządowych i
samorządowych. Założono, że szok ten będzie trwał jeden rok i będzie miał
charakter skokowy, tj. od stycznia do grudnia roku t roczny wskaźnik inflacji jest o
1 pkt. niższy niż w scenariuszu bazowym, zaś w styczniu roku t+1 powraca do
poziomu scenariusza bazowego. Ponadto, przyjęto, że:
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ponieważ odchylenie inflacji od prognoz ma charakter przejściowy, niższa
inflacja nie będzie oddziaływała na rentowności długoterminowych
skarbowych papierów wartościowych, natomiast przez okres jednego roku
w

pełni

przełoży

oprocentowaniu7,

się

na

obligacji

koszty

obsługi

indeksowanych

obligacji
inflacją

o

zmiennym

oraz

zadłużenia

zaciągniętego przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów
publicznych8,


odchylenie inflacji od prognoz nie wpłynie na poziom wydatków na
składkę do budżetu UE,



odchylenie inflacji od prognoz nie ma wpływu na poziom pozostałych
wydatków pierwotnych sektora finansów publicznych w roku jego
wystąpienia, ponieważ niższa inflacja nie została uwzględniona w planach
budżetowych. W związku z tym, w roku t wydatki są realizowane na takim
samym poziomie, jak w scenariuszu bazowym. Natomiast plany na rok t+1
są w pełni skorygowane o niespodziankę inflacyjną w roku t, w związku z
czym wydatki w scenariuszu szoku inflacyjnego są niższe, niż w
scenariuszu bazowym.



struktura dochodów i wydatków sektora, przed wprowadzeniem szoku
inflacyjnego, odpowiada ich przewidywanej realizacji w 2014 r.

Tablica 1. Wpływ jednorocznego odchylenia inflacji w dół o 1 pkt. proc. na dochody,
wydatki i saldo sektora finansów publicznych (różnica wobec scenariusza bazowego,
pkt. proc. PKB)
t
Dochody, w tym:
VAT
akcyza

-0.34
-0.07
-0.01

t+1
-0.35
-0.07
-0.01

Założenie to jest uproszczeniem – w rzeczywistości wpływ obniżenia inflacji na krótko- i
długoterminowe stopy procentowe zależy od tego czy władze monetarne postrzegają to obniżenie
jako przejściowe czy trwałe oraz od oczekiwań rynków finansowych co do przyszłego kształtowania
zarówno inflacji jak i polityki pieniężnej banku centralnego.
8 Głównie chodzi o kredyty zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego.
7
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PIT
CIT
Składki na ubezpieczenie
Wydatki pierwotne
społeczne
Koszty obsługi długu
Saldo

-0.06
-0.03
-0.12
0.00
-0.12
-0.23

-0.06
-0.03
-0.13
-0.37
0.01
0.01

Źródło: Obliczenia własne

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy (por. Tablica 1), jednoroczne
odchylenie inflacji od oczekiwań pogłębiłoby deficyt sektora finansów publicznych
o ok. 0,23% PKB w roku t (wystąpienia szoku). W kolejnym roku (t+1), poziom
deficytu byłby zbliżony do wyniku ze scenariusza bazowego. Pewnym
odniesieniem dla oszacowanej w ramach symulacji zmiany deficytu jest pożądana
skala redukcji deficytu wyznaczona w ramach regulacji europejskich oraz zapisanej
w ustawie o finansach publicznych stabilizującej regule wydatkowej9, wynosząca
0,5% PKB rocznie. Biorąc pod uwagę te zapisy, nieoczekiwana zmiana deficytu
sektora finansów publicznych w efekcie szoku inflacyjnego może stanowić
przeszkodę w osiąganiu przyjętych celów fiskalnych.

Stabilizująca reguła wydatkowa została skonstruowana w taki sposób, aby dopuszczalne tempo
wzrostu limitu wydatkowego odpowiadało skali średniego wysiłku dostosowawczego zalecanej w
ramach Paktu Stabilności i Wzrostu (0,5% PKB) dla krajów, które nie osiągnęły swojego
średniookresowego celu budżetowego (MTO) – por. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 1789, s. 28., ustawa została uchwalona 8
listopada 2013 r., Dz.U. poz. 1646).
9
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Rozdział 3

3. Nieoczekiwane zmiany inflacji a restrykcyjność polityki fiskalnej
W konsekwencji zależności opisanych powyżej, nieoczekiwane zmiany inflacji
mogą dość istotnie zmienić poziom restrykcyjności polityki fiskalnej prowadzonej
przez rząd. Jeżeli w danym roku inflacja jest wyższa od zaplanowanej, dochody
rosną szybciej niż zakładano, ale jednocześnie strona wydatkowa ograniczana jest
przez zapisane wcześniej w ustawie limity i wskaźniki indeksacji. W rezultacie
saldo sektora finansów publicznych poprawia się, a polityka wydatkowa staje się
bardziej restrykcyjna niż planowano - realny przyrost wydatków jest niższy niż
zakładano pierwotnie. Efekt ten jest na ogół częściowo zrekompensowany w
kolejnym roku (choćby przez indeksację świadczeń socjalnych o inflację w roku
poprzednim), co prowadzi do ponownego poluzowania polityki fiskalnej. W
przypadku niższej od spodziewanej inflacji ma miejsce zjawisko odwrotne.
W 2014 r. inflacja w Polsce ukształtowała się na poziomie znacznie niższym (CPI
100,0%) niż przyjęto w Ustawie budżetowej na rok 2014 (CPI 102,4%). Oznacza to, że
realne oszczędności, wynikające z restrykcyjnej polityki wydatkowej prowadzonej
przez rząd były mniejsze od pierwotnie oczekiwanych. Zgodnie z prezentowanymi
przez Ministerstwo Finansów szacunkami10, zamrożenie płac w podsektorze
rządowym i ubezpieczeń społecznych11, miało przynieść oszczędności w kwocie ok.
2,3 mld zł (0,13% PKB). Biorąc pod uwagę zakładaną inflację na poziomie 102,4%,
rząd planował realny spadek wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2014 r.
Tymczasem, okazało się, że płace w ujęciu realnym pozostały niezmienione.
Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce dla wielu innych grup wydatków, dla
których ustalono nominalny limit na br. na podstawie prognozowanej inflacji. W

Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji Rady w ramach procedury
nadmiernego deficytu, kwiecień 2014 r. Załącznik 1 Kluczowe działania rządu mające wpływ na wynik sektora
instytucji rządowych i samorządowych w latach 2014-2015
11 z uwzględnieniem podwyżek dla nauczycieli akademickich
10
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rezultacie inne od oczekiwanego kształtowanie się cen w br. wpłynęło na obniżenie
się restrykcyjności polityki fiskalnej rządu.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że do formułowania polityki fiskalnej, jak i jej
oceny, wykorzystuje się różne miary wahań poziomu cen:


CPI (dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych) – jest podstawą do
wyznaczania wskaźnika waloryzacji świadczeń społecznych i płac
pracowników sektora finansów publicznych,



deflator spożycia zbiorowego – najlepiej odzwierciedla ceny koszyka usług i
towarów konsumowanych przez sektor finansów publicznych; przy danym
nominalnym poziomie spożycia rządowego, wskaźnik ten determinuje
wkład realnego spożycia zbiorowego do realnego wzrostu PKB,



deflator PKB – jest to wskaźnik zmian cen wykorzystywany do szacunku
relacji zmiennych fiskalnych do PKB i PKB potencjalnego, będących
podstawą oceny stanu finansów publicznych oraz nastawienia polityki
fiskalnej.

Wykres 2. Wybrane miary tempa wzrostu cen

Źródło: Eurostat, GUS.

Warto również zaznaczyć, że wśród tych trzech wskaźników, jedynie CPI jest
zmienną publikowaną co miesiąc z niewielkim opóźnieniem. Informacje o
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poziomie deflatorów spożycia zbiorowego i PKB dostępne są jako dane kwartalne.
Jednocześnie podlegają na ogół dość istotnym rewizjom, przy okazji publikacji
danych rocznych o rachunkach narodowych. Rewizje danych stanowią dodatkowe
utrudnienie przy analizie restrykcyjności bieżącej polityki fiskalnej.
Na wykresie 1 przedstawiono roczne wartości powyższych miar zmian cen w
latach 2003-2013. Różnice pomiędzy tymi wskaźnikami w poszczególnych lata
wahają się od 0,1 do 2,6 punktu procentowego, bez zauważalnego trendu. Takie
rozbieżności utrudniają ocenę wpływu innego od oczekiwanego kształtowania się
cen na restrykcyjność polityki fiskalnej.
Miarą, która umożliwia zbadanie wpływu wahań cen na ocenę restrykcyjności
polityki

rządu

jest

opracowany

przez

Komisję

Europejską

wskaźnik

dyskrecjonalnego zacieśnienia fiskalnego (discretionary fiscal effort – DFE). Wskaźnik
ten został zaprezentowany przez KE w rocznym raporcie Public Finance in EMU
2013, jako alternatywa dla stosowanych powszechnie miar kwantyfikujących skalę
zacieśnienia lub poluzowania polityki fiskalnej, opartych na szacunkach deficytu
skorygowanego o wpływ cyklu12. W przeciwieństwie do tych miar, nie bazuje on na
upraszczającym założeniu o stałym poziomie elastyczności podatków w czasie
trwania cyklu oraz daleko idącym przybliżeniu baz podatkowych do łatwo
dostępnych agregatów makroekonomicznych.
We wskaźniku DFE zacieśnienie fiskalne po stronie dochodowej mierzone jest jako
suma skutków finansowych zmian legislacyjnych kształtujących wpływy sektora w
danym roku, wyrażona w relacji do nominalnego PKB. Dla strony wydatkowej,
jako miarę dyskrecjonalnej polityki fiskalnej rządu w danym roku traktuje się

Od 2014 r. wskaźnik ten bywa stosowany przez KE – wśród szeregu innych – jako pomocniczy przy
formułowaniu ocen polityki fiskalnej prowadzonej przez państwa członkowskie i jej zgodności z
regułami Paktu Stabilności i Wzrostu. W niniejszym opracowaniu został jednak przytoczony ze
względu na jego przydatność jako miary restrykcyjności polityki fiskalnej (doskonalszej od salda
strukturalnego), a nie z uwagi na znaczenie przy egzekwowaniu zasad Paktu Stabilności i Wzrostu
przez KE.
12
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odchylenie tempa wzrostu wydatków13 od średniego tempa wzrostu potencjalnego
na przestrzeni 10 lat14 (pomnożonego przez deflator PKB). Wskaźnik ten można
zatem opisać poniższym wzorem:


gdzie:

  



 








  
,


(1)

Nd – łączna suma oszacowanego wpływu poszczególnych zmian legislacyjnych na
stronę dochodową w danym roku
Y – nominalny PKB
E – wydatki sektora finansów publicznych bez kosztów obsługi długu, zasiłków dla
bezrobotnych oraz wydatków finansowanych ze środków UE, skorygowane o
wpływ czynników jednorazowych (np. wpływów ze sprzedaży licencji UMTS w
latach 2013-201415)
pot – średnie realne tempo wzrostu potencjalnego na przestrzeni 10 lat16
pomnożone przez wartość deflatora PKB w danym roku.
Ponieważ we wzorze DFE pojawiają się zarówno nominalna wartość PKB, jak i
nominalne tempo wzrostu potencjalnego produktu, do konstrukcji tej miary
niezbędna jest bieżąca ocena deflatora PKB. Porównując DFE dla lat 2013-2014
oszacowany na podstawie projekcji inflacji i PKB z listopada 2013 r. oraz z
listopada 2014 r., można zbadać w jakim stopniu zmiana oceny poszczególnych
parametrów z równania DFE (w tym deflatora PKB, odzwierciedlającego poziom

Oprócz kosztów obsługi długu, zasiłków dla bezrobotnych i wydatków finansowanych ze środków
unijnych
14 Średni wzrost potencjalny w okresie t-5 do t+4, gdzie t oznacza badany rok.
15 W projekcji listopadowej 2013 r., zgodnie z ówczesnymi założeniami MF przyjęto, że wpływy ze
sprzedaży licencji UMTS w kwocie 1,8 mld zł zasilą budżet państwa w 2014 r. Pod koniec 2014 r.
wiadomo było, że transakcja ta będzie dokonana w 2015 r.
16 Średni wzrost potencjalny w okresie t-5 do t+4, gdzie t oznacza badany rok.
13
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inflacji), wpłynęły na zmianę oceny restrykcyjności polityki fiskalnej na przestrzeni
jednego roku. Zgodnie DFE oszacowanym na podstawie projekcji z końca 2013 r.,
restrykcyjna polityka rządu miała doprowadzić do zacieśnienia fiskalnego w 2013
r. o 0,5% PKB i o kolejne 0,7% PKB w 2014 r., przy deflatorze PKB równym
odpowiednio 1,4% i 1,7%. Z kolei DFE oszacowany na podstawie projekcji
listopadowej z 2014 r., w której szacunki deflatora były istotnie niższe (równe
odpowiednio: 0,9% i 0,8%), wyniósł 0,2% PKB w 2013 r. i 0,3% PKB w 2014 r. Za
różnice

w

szacunkach

DFE

opartych

na

dwóch

różnych

projekcjach

odpowiedzialne były, oprócz zmiany oceny deflatora PKB, różne prognozy
wydatków, szacunki realnego PKB oraz zmian systemowych. Niższy deflator PKB
przyczynił się jednak w największym stopniu do spadku wskaźnika DFE - o 0,2%
PKB w 2013 r. i 0,3% PKB w 2014 r. Okazuje się zatem, że ocena restrykcyjności
polityki fiskalnej w znacznym stopniu zależy od bieżącej oceny wahań cen w
gospodarce.
Tablica 2. Wskaźniki dyskrecjonalnego zacieśnienia fiskalnego (DFE) – porównanie
2013

2014

DFE w % PKB

0,5

0,7

deflator PKB

1,4

1,7

DFE w % PKB

0,2

0,3

deflator PKB

0,9

0,8

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

0,1

0,1

-0,2

-0,1

0,1

0,0

projekcja listopadowa 2013 r,

projekcja listopadowa 2014 r,

rewizja
rewizja DFE w % PKB
w tym wpływ rewizji:
deflatora PKB w % PKB
PKB realnego i potencjalnego
prognozy wydatków
zmiana szacunków zmian legislacyjnych

Źródło: Obliczenia własne
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Rozdział 4

4. Wpływ inflacji na dynamikę długu publicznego
4.1 Relacja pomiędzy inflacją a długiem publicznym
Zgodnie

z

obowiązującymi

zasadami

rachunkowości

sektora

finansów

publicznych, odsetki od długu publicznego uznaje się za wydatek pogarszający
saldo sektora, zaś przychody z tytułu emisji zadłużenia oraz rozchody z tytułu jego
wykupu traktowane są jako transakcje niewpływające na saldo sektora, tj.
rejestrowane „pod kreską”. Włączanie odsetek od zadłużenia publicznego do
wydatków publicznych jest uzasadnione tym, że rosnące zadłużenie pociąga za
sobą konieczność przeznaczania coraz większych kwot na jego obsługę, co
ogranicza możliwość finansowania innych wydatków państwa. Ujęcie to utrudnia
jednak analizę wpływu inflacji na zadłużenie i koszty obsługi długu.
Inflacja oddziałuje na dynamikę długu publicznego dwoma kanałami. Z jednej
strony, wpływa na realną wartość istniejącego zadłużenia, zaś z drugiej, poprzez
nominalną stopę procentową, na poziom wydatków na obsługę długu. Ilustruje to
następujący wzór:
 



  

   

  
  

     ,

Relacja zadłużenia na

Koszty obsługi

Saldo pierwotne

koniec roku t-1 do PKB (im

długu (im wyższa

(założenie o braku

wyższa inflacja tym niższa)

inflacja tym wyższe)

trwałego wpływu

(2)

inflacji)

gdzie:
d – relacja długu publicznego do PKB
g – realne tempo wzrostu PKB
r – realna stopa oprocentowania długu publicznego
π – inflacja (równoznaczna ze zmianą deflatora PKB)
p – saldo pierwotne
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Jeśli realna stopa procentowa i realne tempo wzrostu PKB są niezależne od
poziomu inflacji, to efekty opisane przez pierwszy i drugi wyraz równania (2)
wzajemnie się znoszą, w efekcie czego inflacja nie ma wpływu na dynamikę długu
publicznego17. Wynika to z samego równania, które można uprościć do postaci nie
zawierającej wskaźnika inflacji:
  

       




(3)

Choć inflacja nie wpływa na dynamikę długu, to przekłada się na wyższe koszty
obsługi długu, a poprzez nie na pogorszenie salda budżetowego. Wpływ inflacji na
saldo budżetowe jest jednak „sztuczny”, ponieważ wzrost deficytu wynikający z
wyższej inflacji nie przekłada się na szybszy przyrost długu publicznego –
jednocześnie następuje bowiem szybszy spadek realnej wartości wcześniej
wyemitowanego długu. Z tego względu, przedmiotem naszego zainteresowania
jest całkowity wpływ inflacji na dynamikę długu publicznego, bez wyróżniania
kosztów obsługi długu.
Aby zbadać wpływ niższej inflacji na wysokość długu publicznego w relacji do
PKB, przeprowadzono symulacje zbliżone do obliczeń przedstawionych w
opracowaniu Akitoby et al. (2014). W pierwszym kroku, zadłużenie publiczne
Polski w ujęciu ESA podzielono na trzy kategorie:


zadłużenie w walucie krajowej o stałym oprocentowaniu (tj. obligacje SP
hurtowe i detaliczne o stałym oprocentowaniu oraz obligacje drogowe KFD,
po konsolidacji),

Założenie o niezależności realnego stopy oprocentowania długu publicznego od poziomu inflacji jest
równoznaczne z założeniem o pełnym i natychmiastowym przełożeniu inflacji na efektywne nominalne
oprocentowanie długu publicznego. W praktyce założenie to rzadko jest spełnione, w efekcie czego zmiany inflacji
mają przejściowy wpływ na poziom długu publicznego, co zostało szczegółowo opisane w kolejnej części.
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zadłużenie w walucie krajowej o zmiennym oprocentowaniu (obligacje SP o
zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje komunalne18, po konsolidacji)



pozostały dług publiczny w ujęciu ESA (tj. przede wszystkim obligacje SP
indeksowane, papiery wartościowe emitowane w walucie zagranicznej oraz
kredyty zaciągnięte przez poszczególne jednostki sektora finansów
publicznych

w

bankach

komercyjnych

oraz

międzynarodowych

instytucjach finansowych).
Podział taki wynikał z założenia, że dynamika każdej z tych trzech kategorii
zadłużenia będzie kształtowała się inny sposób pod wpływem zmian inflacji w
Polsce. Przyjęto, że w pierwszej grupie wahania inflacji wpływać będą na
oprocentowanie jedynie nowo emitowanego zadłużenia, w drugiej będą
determinować poziom oprocentowania zarówno już wyemitowanych, jak i nowych
instrumentów (a skala wpływu zależeć będzie od przyjętego założenia o efekcie
Fishera). Szok inflacyjny nie będzie natomiast w ogóle oddziaływał na
oprocentowanie pozostałego zadłużenia. Zgodnie z naszymi szacunkami, pierwsza
kategoria zadłużenia, skupiająca papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, na
koniec 2014 r. stanowiła ok. 43% całego długu publicznego w ujęciu ESA95, druga –
instrumenty o zmiennym oprocentowaniu - ok. 14%, natomiast pozostałe
zadłużenie – ok. 43%.
Przeprowadzone symulacje opierały się na przedstawionym poniżej równaniu
dynamiki długu publicznego:

18 Oprocentowanie obligacji komunalnych jest najczęściej wyznaczone w oparciu o ustaloną stawkę referencyjną zwykle WIBOR, LIBOR lub EURIBOR, choć emitowane bywają też obligacje komunalne o stałej stopie
oprocentowania. Ze względu na brak danych o udziale wyemitowanych obligacji komunalnych o zmiennym i
stałym oprocentowaniu oraz w związku z niskim udziałem tych instrumentów w całym długu publicznym (ok.
0,5%) przyjęto upraszczające założenie, że są to papiery o zmiennym oprocentowaniu.
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    ,

 
 
 





(4)

gdzie:

d(1) , d(2) , d(3) – wartość zadłużenia w relacji do PKB w trzech wyżej opisanych
grupach
d(1)stary – zadłużenie w papierach wartościowych o stałym oprocentowaniu,
wyemitowane przed wystąpieniem szoku inflacyjnego
d(1)nowy –

papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, wyemitowane po

wystąpieniem szoku inflacyjnego
g – realne tempo wzrostu PKB
i(1) –

nominalna

wyodrębnionej

stopa

grupie

oprocentowania
instrumentów

długu

publicznego

zadłużenia

(obligacje

w

pierwszej
o

stałym

oprocentowaniu)
r(2) , r(3) – realne stopa oprocentowania długu publicznego w drugiej i trzeciej
wyodrębnionej grupie instrumentów zadłużenia
πbazowa – inflacja w wariancie bazowym
πszok – szok inflacyjny – wartość o jaką inflacja w danym wariancie symulacji
odbiega od inflacji w wariancie bazowym
p – saldo pierwotne
α – parametr pozwalający na ustalenie w symulacji skali wystąpienia efektu Fishera
tj. przełożenia oczekiwanej inflacji na poziom bieżących stóp procentowych; α=1
oznacza pełny efekt Fishera, natomiast α = 0 brak takiej zależności.
4.2 Źródła danych i podstawowe założenia symulacji
Wpływ niskiej inflacji na dynamikę długu publicznego zbadano prowadząc
symulacje obejmujące okres 5 lat – tj. 2015-2019. Przyjęto, że gwałtowny spadek
26
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inflacji następował w pierwszym roku symulacji, a nowy poziom cen utrzymywał
się bez zmian przez cały analizowany okres. Ścieżka wzrostu gospodarczego,
inflacji, deficytu pierwotnego, długu publicznego oraz kosztów jego obsługi w
wariancie bazowym pochodzą z prognozy MFW zawartej w World Economic
Outlook Database – October 2014. Podziału zadłużenia publicznego na trzy
podkategorie dokonano na podstawie: sprawozdań dotyczących zadłużenia Skarbu
Państwa i zadłużenia SFP, informacji o wyemitowanych obligacjach Skarbu
Państwa

(hurtowych

i

detalicznych),

sprawozdań

jednostek

samorządu

terytorialnego (materiały publikowane na stronie Ministerstwa Finansów),
informacji BGK o sytuacji finansowej KFD oraz informacji o wartości obligacjach
zgromadzonych w FRD (strona internetowa ZUS).
Przyjęto, że w kolejnych latach udział każdej z trzech wyodrębnionych kategorii
długu, a także poszczególnych typów papierów wartościowych, kredytów itp.
wewnątrz tych kategorii pozostaje stały. Oprocentowanie poszczególnych części
zadłużenia w roku wyjściowym symulacji oszacowano na podstawie kosztów ich
obsługi w 2014 r. oraz poziomu zadłużenia na koniec 2013 r. (po uprzedniej
korekcie tych danych o wpływ jednorazowego transferu obligacji z OFE do ZUS w
lutym 2014 r.). Przyjęto, że w scenariuszu bazowym oprocentowanie wszystkich
części zadłużenia w latach 2015-2019 będzie rosło proporcjonalnie do prognozy
kosztów obsługi długu w Polsce przedstawionej w bazie danych MFW – WEO
Database – z października 2014.
Przyjęto ponadto, że średnia zapadalność oszacowana na koniec 2014 r. dla
obligacji skarbu państwa o stałym oprocentowaniu (ok. 4,1 lat) oraz obligacji KFD
(ok. 9,7 lat), będzie się utrzymywać na stałym poziomie przez cały badany okres.
Na tej podstawie, w kolejnych latach symulacji wyodrębniano cześć długu o stałym
oprocentowaniu, która została wyemitowana po wystąpienia szoku inflacyjnego
(d(1)nowy).

27

Materiały i Studia nr 321

29

Analiza opiera się na założeniach o braku wpływu szoku inflacyjnego na poziom
deficytu pierwotnego, wzrost gospodarczy, realne stopy procentowe (zgodnie z
hipotezą Fishera), zapadalność papierów wartościowych oraz kurs walutowy
(który oddziałuje na wielkość długu publicznego poprzez zmianę wyceny
zadłużenia denominowanego w walutach obcych). Podstawą założenia o braku
wpływu na saldo pierwotne są wyniki ćwiczenia przedstawionego w części 2.5
(wpływ występuje jedynie w roku wystąpienia szoku inflacyjnego, w kolejnym
zanika). Założenie o braku wpływu inflacji na pozostałe zmienne, przynajmniej
przy niskim poziomie inflacji, uzasadniają wyniki badań empirycznych. W
przypadku wpływu na wzrost gospodarczy – np. Barro (1996), wpływu na
zapadalność długu publicznego – np. Aizenman i Marion (2011), wpływu na kurs
walutowy – np. Demchuk i in. (2012).
Omawiane założenia nie byłyby utrzymane w przypadku wystąpienia spirali
deflacyjnej, a zatem należy zaznaczyć, że prezentowane poniżej wyniki symulacji
kształtowania długu publicznego w warunkach deflacji można uznać za
miarodajne tylko w sytuacji kiedy deflacja ta ma charakter przejściowy.

4.3 Efekt Fishera
Zgodnie z hipotezą Fishera (1930), oczekiwany poziom inflacji przekłada się
proporcjonalnie na poziom nominalnych stóp procentowych. Implikuje to, że w
długim okresie, zmiany inflacji nie wpływają na poziom realnych stóp
procentowych. Liczne badania empiryczne pokazały jednak, że przełożenie inflacji
na poziom stóp nominalnych, czyli tzw. efekt Fishera, często pozostaje niepełne.
Wiąże się to m.in. z efektem Mundella-Tobina – spadek inflacji prowadzi do
spadku nominalnych stóp procentowych w stopniu mniejszym niż 1:1 ze względu
na rosnącą wówczas preferencję podmiotów rynkowych do gromadzenia środków
pieniężnych wobec inwestowania w inne aktywa; Mundell 1963; Tobin 1965).
Ponadto, zgodnie z hipotezą Darby’ego, relacja między oczekiwaną inflacją a
28

30

Narodowy Bank Polski

Wpływ inflacji na dynamikę długu publicznego

nominalnymi stopami procentowymi jest zakłócana przez obecność podatków
dochodowych – wahania nominalnej stopy procentowej wynikające ze zmiany
oczekiwanego poziomu cen, muszą dodatkowo odzwierciedlać kwoty podatku
odprowadzanego od uzyskanych odsetek (Darby 1975; Feldstein 1983). Wreszcie,
Carmichael i Stebbing w 1983 r. przedstawili hipotezę o odwróconym efekcie
Fishera – zdaniem tych ekonomistów, ze względu na regulacje na rynkach
finansowych oraz wysoki poziom substytucji między aktywami finansowymi
objętymi regulacjami i niepodlegającym nim, nominalna stopa procentowa
pozostaje na stałym poziomie, natomiast realna stopa procentowa (po korekcie o
opodatkowanie) zmienia się wraz z oczekiwaną inflacją, w stosunku 1:1.
Ze względu na brak jednoznacznych wyników badań dotyczących relacji pomiędzy
oczekiwaną inflacją a stopami procentowymi, w ramach niniejszej analizy
przeprowadzono dwa warianty symulacji: jeden z założeniem o pełnym efekcie
Fishera (w powyższym wzorze α = 1) oraz drugi – o niepełnym, przy założeniu α =
0,5.
4.4 Wyniki symulacji
Zgodnie z wykorzystaną w badaniu prognozą MFW (WEO Database - October
2014), inflacja w 2015 r. ukształtuje się na poziomie 0,8%, w 2016 r. 2,0%, w 2017 r.
2,4%, natomiast w latach 2018-2019 osiągnie poziom celu inflacyjnego. W ramach
niniejszej analizy zbadano, jak zwiększyłby się poziom długu publicznego na
koniec 2019 r., gdyby inflacja w latach 2015-2019 utrzymała się na stałym poziomie
(a) 1% (b) -1%.
Okazuje się, że gdyby inflacja przez najbliższe 5 lat utrzymywała się na poziomie
1%, dług publiczny na koniec horyzontu prognozy byłby o 0,2% PKB wyższy przy
założeniu o pełnym efekcie Fishera i wyższy o 0,8% PKB przy założeniu o
niepełnym efekcie Fishera. Wzrost ten byłby znacznie wyższy, gdyby w latach
2015-2019 utrzymywała się deflacja (-1%), i wyniósłby 0,9% PKB przy założeniu o
pełnym efekcie Fishera i 2,6% przy założeniu niepełnym efekcie Fishera.
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Wykres 3. Prognoza długu publicznego w Polsce w relacji do PKB (WEO – October 2014)
oraz ścieżki długu publicznego w relacji do PKB w poszczególnych wariantach symulacji
w%
50
49
48
47
46
45
44

scenariusz bazowy
inflacja 1%, pełny efekt Fishera
inflacja 1%, niepełny efekt Fishera
inflacja -1%, pełny efekt Fishera
inflacja -1%, niepełny efekt Fishera
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Źródło: MFW oraz obliczenia własne

Wyniki te pokazują, że wahania inflacji w Polsce mają ograniczony wpływ na
poziom długu w relacji do PKB. Skala wpływu niskiej inflacji na dług jest w Polsce
okazała się relatywnie niska dla tle innych krajów rozwiniętych. Badanie
przeprowadzone przez B.Akitoby et al. (2014) dla wybranych gospodarek
światowych, na którego podstawie przeprowadzono powyższe symulacje,
pokazało, że obniżenie inflacji do poziomu 0% w latach 2013-2017 prowadziłoby do
wzrostu długu publicznego w Kanadzie o ok. 2% PKB, natomiast o 4-5% we Francji,
Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. Dług Włoch wzrósłby wówczas o 8%,
natomiast Japonii o 12,5% (przy założeniu o pełnym efekcie Fishera).
Należy zaznaczyć, że metodę badania dla Polski nieznacznie zmodyfikowano
wobec metody wykorzystanej w artykule B. Akitoby et al. (2014), ze względu na
dostępność bardziej szczegółowych danych o strukturze zadłużenia. W tamtym
badaniu autorzy przyjęli, że do pierwszej wyróżnionej kategorii długu, w której
wahania inflacji wpływają jedynie na oprocentowanie nowo emitowanego
zadłużenia, należą obligacje długo- i średniookresowe (zarówno zmienno- jak i
stałokuponowe). Do grupy drugiej, w której istotne wahania cen determinują
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poziom oprocentowania zarówno już wyemitowanych, jak i nowych instrumentów,
zakwalifikowali natomiast wszystkie instrumenty krótkookresowe. W trzeciej
umieścili obligacje indeksowane inflacją. W rezultacie w badanych państwach,
instrumenty w pierwszej podkategorii stanowiły od 50% do 90% całego zadłużenia
publicznego (z wyjątkiem Kanady, w której ten udział wyniósł ok. 40%). Jak wyżej
wspomniano, w niniejszym badaniu oszacowano, że udział pierwszej grupy
instrumentów w całym długu wyniósł dla Polski ok. 43%. Niższy udział
instrumentów,

których

nominalne

oprocentowanie

pozostaje

niezmienione

pomimo bieżących wahań cen, ograniczył negatywny wpływ niskiej inflacji na
poziom długu w relacji do PKB. Aby przybliżyć skalę tego efektu, przeprowadzono
dodatkową symulację przy założeniu, że udział obligacji stałokuponowych w
Polsce wynosi 70% (przy odpowiednio niższym udziale zadłużenia zagranicznego).
W takim scenariuszu, maksymalny wzrost relacji długu do PKB w porównaniu do
scenariusza bazowego (inflacja -1%, niepełny efekt Fishera) wynosi nie 2,6 pkt.
proc. jak poprzednio, ale 4,2 pkt. proc.
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Ze względu na umiarkowany poziom i wahania inflacji, jej wpływ na stan finansów
publicznych we współczesnych gospodarkach rozwiniętych pozostaje obecnie
ograniczony, w porównaniu do sytuacji z lat 30-80tych ubiegłego wieku. Jednak
zmiany inflacji nie pozostają bez znaczenia dla bieżących sald sektora finansów
publicznych, przede wszystkim ze względu na to, że inflacja inaczej oddziałuje na
dochody, a inaczej na wydatki sektora rządowego. Zmiany poziomu cen mają
natychmiastowe

i

bezpośrednie

przełożenie

na

dochody

podatkowe,

w

szczególności z tytułu opodatkowania konsumpcji. Natomiast poziom wydatków
publicznych na dany rok jest w większości krajów, w tym w Polsce, wyznaczony w
ustawie budżetowej w ujęciu nominalnym i nie ulega zmianie pod wpływem
inflacji. W efekcie tej rozbieżności, niższa od oczekiwanej inflacja przyczynia się w
krótkim okresie do pogorszenia salda budżetowego, zaś wyższa – do jego
poprawy. Efekty te są jednak, przynajmniej w części, przejściowe. W kolejnym roku
bowiem,

mechanizm

waloryzacji

świadczeń

społecznych

powoduje

ich

automatyczne dostosowanie do zrealizowanego poziomu inflacji. Podobna korekta
o przeszłe odchylenia inflacji od założeń może, ale nie musi, wystąpić w przypadku
wydatków publicznych kształtowanych w sposób dyskrecjonalny.
Inne od zakładanego kształtowanie się inflacji wpływa także na skalę
restrykcyjności polityki fiskalnej, a zatem na to jak oddziałuje ona na popyt
zagregowany w gospodarce. Restrykcyjność jest bowiem determinowana przez
realne tempo wzrostu wydatków publicznych. Przy danym poziomie wydatków
nominalnych, odchylenia poziomu cen od założeń skutkują inną realną dynamiką
wydatków. Skala tego efektu została oszacowana w oparciu o zaproponowany
przez Komisję Europejską wskaźnik dyskrecjonalnego zacieśnienia fiskalnego
(DFE). Przeprowadzona analiza wskazuje, że rewizja prognozowanej inflacji na
2014 r. pomiędzy projekcją NBP z listopada 2013 r., a listopadem 2014 r. w dół o 0,9
pkt. proc. przyczyniła się do obniżenia szacowanej skali zacieśnienia polityki
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fiskalnej w 2014 r. o 0,3 pkt. proc. potencjalnego PKB. O ile projekcja z listopada
2013 r. wskazywała na umiarkowane zacieśnienie fiskalne w 2014 r., to z
perspektywy projekcji z listopada 2014 r., polityka fiskalna w 2014 r. była bliska
neutralnej. Różnica ta w głównej mierze wynika z rewizji prognozy deflatora PKB.
Kształtowanie się inflacji może także oddziaływać na dynamikę relacji długu
publicznego do PKB. Przy dodatniej inflacji, wpływ ten ma jednak charakter
przejściowy i zanika wraz z dostosowaniem się średniego oprocentowania
zadłużenia do bieżącej inflacji. Przeprowadzone symulacje wskazują, że w
przypadku Polski wpływ ewentualnego utrzymywania się niskiej inflacji na ścieżkę
długu publicznego jest niewielki. Symulacje te są oparte na założeniu, że niskiej
inflacji nie będzie towarzyszyło spowolnienie realnego wzrostu gospodarczego
oraz że nie przełoży się ona na trwałe pogorszenie salda pierwotnego sektora
finansów publicznych.
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