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Globalny kryzys finansowy, którego początki sięgają 
2008 r., przerodził się w  kryzys zadłużenia. Przejawia 
się on – przynajmniej w  krótkim terminie – brakiem 
zdolności państw do regulowania swoich zobowiązań. 
W  latach 2008-2012 w  każdym kraju Unii Europejskiej 
(oprócz Szwecji) poziom zadłużenia w  relacji do pro-
duktu krajowego brutto (PKB) wzrósł – średnio o  23 
punkty procentowe. Najgorsza sytuacja ma miejsce 
w  Irlandii (73 p.p.), w Portugalii (52 p.p.) oraz w Grecji 
i w Hiszpanii (44 p.p.). Oczywiście ma to poważne kon-
sekwencje społeczne, czego przejawem jest choćby 
kondycja europejskiego rynku pracy (wzrost stopy bez-
robocia średnio o 3,4 p.p. w całej UE). 

Środki zaradcze? Austerity. To określenie odmieniane 
jest w Europie przez wszystkie przypadki. Oznacza nic 
innego, jak politykę drastycznych cięć fiskalnych i zaci-
skania pasa. W okresie dwóch lat od wybuchu kryzysu 

13 krajów UE podniosło podatek VAT1. Z  kolei OECD 
w  raporcie Taxing Wages podaje, że w  2012 r. podat-
kowe obciążenia pracy wzrosły w 19 z 34 krajów człon-
kowskich2. Efekty? Rzeczywiście, deficyty budżetowe 
w Europie maleją. Jednak jakim kosztem?

Ekonomiści spierają się o  skutki wysokiego długu 
publicznego w  długim okresie. Czy państwa powinny 
stabilizować sytuację gospodarczą, zadłużając się? 
Zwolennicy tego rozwiązania wskazują na wynikające 
z niego korzyści, przede wszystkim (relatywnie) niskie 
bezrobocie. Ponadto wysoki dług publiczny jest zwy-
kle inflacjogenny, więc państwo, spłacając go, ponosi 
mniejszy ciężar z  uwagi na utratę wartości pieniądza. 

1 M. Keen, The Anatomy of the VAT, International Monetary Fund, IMF Working 
Paper, WP/13/111, Maj 2013, s. 3. 
2 Taxing Wages 2011-2012, OECD, 2013, s. 11.
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Ale, czy wysoki poziom zadłużenia pozostaje bez 
wpływu na wzrost gospodarczy? Znani amerykańscy 
ekonomiści Carmen Reinhart i  Kenneth Rogoff (RR), 
autorzy głośnych badań na temat kryzysów zadłuże-
niowych, wskazywali, że w  krajach rozwiniętych okre-
som o  wysokim poziomie zadłużenia towarzyszył niski 
wzrost gospodarczy lub nawet recesja. 

Badania Reinhart i Rogoff wykazały, że przekroczenie 
poziomu 90% relacji długu publicznego do PKB 

powoduje załamanie wzrostu gospodarczego

Rzecz jasna pozostaje pytanie, ile wynosi „wysoki poziom 
zadłużenia”? Konsensus Waszyngtoński ustalił go na 
poziomie 60% PKB. Opisanie gospodarki jedną liczbą 
i w taki sposób, by odpowiadała ona sytuacji w każdym 
kraju, wydaje się jednak zadaniem karkołomnym. Wszak 

Argentyna ogłosiła niewypłacalność przy zadłużeniu 
poniżej 60% PKB, zaś Japonia, mimo przekroczenia 
200% PKB, wciąż nie bankrutuje. Reinhart i Rogoff, ana-
lizując długie okresy, ocenili, że dopóki zadłużenie nie 
przekroczy 90% PKB, nie ma ono większego wypływu na 
wzrost gospodarczy. Dopiero po przełamaniu tej bariery 
gospodarka przestaje się rozwijać i wpada w recesję. 

Pojedyncza analiza, która dała opinii publicznej i  poli-
tykom czytelny przekaz: „Lepiej nie przekraczać 90%, 
bo będzie krucho”, stała się ideologicznym uzasadnie-
niem polityki austerity. Do czasu. Zaledwie kilka tygodni 
temu, w kwietniu 2013 r., trzech ekonomistów, Thomas 
Herndon, Michael Ash i  Robert Pollin (HAP), wykazało 
błędy w obliczeniach RR oraz zwróciło uwagę na zasto-
sowaną w  tamtych badaniach – ich zdaniem – niepo-
prawną metodologię.

Reinhart i Rogoff w swoich badaniach dokonali analizy 44 
gospodarek rozwiniętych i rozwijających się na przestrzeni 
200 lat. W sumie zebrali ponad 3700 obserwacji (kraj-rok). 
Ich uwaga skupiała się na poziomie długu publicznego 
(sektora general government) oraz na długu zewnętrz-
nym (external debt), czyli ujmowanemu łącznie zadłużeniu 
publicznemu i prywatnemu3. 

W  powojennej historii krajów rozwiniętych (1946-2009) 
okresy o  wysokiej relacji długu publicznego do PKB kore-
spondowały ze znacznie niższym tempem wzrostu. Warto 
przy tym dodać, że trudno jednoznacznie wskazać kierunek 
tej przyczynowości. Przyjmuje się wprawdzie, że to wysokie 
zadłużenie ogranicza wzrost gospodarczy, ale – z  drugiej 
strony – przecież to właśnie anemiczny wzrost w połączeniu 
z  aktywną polityką antycykliczną państwa (wzrost wydat-
ków, obniżka podatków) powodują przyrost zadłużenia. 
Jajko czy kura?

W krajach rozwiniętych, jak wskazują Reinhart i Rogoff, 
w  okresach, gdy poziom długu mieści się w  granicy 
30-60% PKB przeciętny wzrost gospodarczy jest mniej-
szy o ponad 1 punkt procentowy (p.p.), niż w okresach 
o  najmniejszym poziomie długu. Niemal identyczna 
sytuacja występuje wtedy, gdy zadłużenie zbliża się 
do 90% PKB. Dopiero przełamanie tego progu wpę-
dza kraj w  recesję. Gospodarki wschodzące charakte-
ryzują się wyższym tempem wzrostu gospodarczego, 

3 C. Reinhart, K. Rogoff, Growth in A  Time of Debt, NBER, Working Paper 15639, 
Styczeń 2010.

jednak reakcja na wzrost zadłużenia jest w nich bardzo 
podobna. Dopóki jego poziom nie przekroczy 90% PKB, 
tempo wzrostu jest podobne i  utrzymuje się powy-
żej 4%. Przekroczenie bariery 90% powoduje znaczne 
obniżenie wzrostu PKB – do 1,6%. Podobne tendencje 
obrazuje wykorzystanie mediany – wzrost relacji długu 
do PKB powyżej 90% wpływa na znaczny spadek tempa 
wzrostu gospodarczego. 

Co ciekawe, Reinhart i  Rogoff wykazali, że w  gospodar-
kach rozwiniętych w okresach o wysokim poziomie długu 
publicznego nie nasila się problem inflacji. Po przekrocze-
niu progu 90% PKB inflacja spada z  ponad 6% do 5,1%. 
Jednak w krajach rozwijających się wzrost inflacji zauważa 
się już po przekroczeniu granicy 60% PKB. 

Jak podkreślają autorzy, każda gospodarka ma swój własny 
próg bezpieczeństwa. Niemniej ogólna analiza pozwala 
wyznaczyć taką relację długu publicznego do PKB, której 
przekroczenie może rodzić poważne konsekwencje, z nie-
wypłacalnością włącznie.

Reinhart i Rogoff wykazali, że w gospodarkach rozwiniętych 
w okresach o wysokim poziomie długu publicznego nie nasila 
się problem inflacji. Po przekroczeniu przez dług progu 90% 
PKB inflacja spada z ponad 6% do 5,1%. Zupełnie inaczej inflacja 
kształtuje się jednak w krajach rozwijających się. Jej znaczny wzrost 
zauważalny jest już po przekroczeniu przez dług granicy 60% PKB 

Wnioski z badań Reinhart i Rogoff
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Tabela 2. Inflacja i poziomu długu publicznego w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się w latach 1946-2009. Źródło: C. Reinhart, 
K. Rogoff, Growth in A Time of Debt, NBER, Working Paper 15639, Styczeń 2010,  s. 25.

Wyszczególnienie Wskaźnik Poniżej 30% PKB 30-60% PKB 60-90% PKB Powyżej 90% PKB

Gospodarki 
rozwinięte

Średnia 6,4 6,3 6,4 5,1

Mediana 5,2 3,7 3,5 3,9

Gospodarki 
rozwijające się

Średnia 64,8 39,4 105,9 119,6

Mediana 6,0 7,5 11,7 16,5

Wykres 2. Inflacja i poziomu długu publicznego w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się w latach 1946-2009. Źródło: C. Reinhart, 
K. Rogoff, Growth in A Time of Debt, NBER, Working Paper 15639, Styczeń 2010,  s. 25.
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Tabela 1. Wzrost PKB, poziomu długu publicznego i całkowitego w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się w latach 1946-2009.  
Źródło: C.  Reinhart, K. Rogoff, Growth in A Time of Debt, NBER, Working Paper 15639, Styczeń 2010, s. 25.

Wyszczególnienie Wskaźnik Poniżej 30% PKB 30-60% PKB 60-90% PKB Powyżej 90% PKB

Gospodarki 
rozwinięte

Średnia 4,1 2,8 2,8 -0,1

Mediana 4,2 3,0 2,9 1,6

Gospodarki 
rozwijające się

Średnia 4,3 4,8 4,1 1,3

Mediana 5,0 4,7 4,6 2,9

Dług całkowity* Średnia 5,2 4,9 2,5 -0,2

Mediana 5,1 5,0 3,2 2,4

(*) lata 1970-2009

Wykres 1. Wzrost PKB i poziomu długu publicznego w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się w latach 1946-2009. Źródło: C. Reinhart, 
K. Rogoff, Growth in A Time of Debt, NBER, Working Paper 15639, Styczeń 2010, s. 25.
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Wnioski płynące z lektury badań Reinhart i Rogoffa są jed-
noznaczne: gdy relacja długu do PKB zbliża się do poziomu 
90%, rząd powinien zrobić wszystko, by odwrócić tę ten-
dencję i  nie dopuścić do trwałego przekroczenia progu. 
W przeciwnym razie skazuje kraj na recesję. Czy to właśnie 
te badania są intelektualnym uzasadnieniem polityki auste-
rity prowadzonej w  Europie i  USA w  odpowiedzi na kry-
zys gospodarczy? Niewątpliwie analizy i  wnioski Reinhart 
i Rogoffa dotarły do opinii publicznej i miały na nią wpływ 
ze względu na klarowny przekaz, jaki zawierają. 

Błędy w formułach w arkuszu kalkulacyjnym nie mają tak dużego 
znaczenia jak zarzut selektywnego odrzucenia dostępnych danych 

i niekonwencjonalnego sposobu ich ważenia

Trzech ekonomistów, Thomas Herndon, Michael Ash 
i  Robert Pollin, dokonało próby powtórzenia badań doty-
czących gospodarek rozwiniętych w  latach 1946-20094. 
Okazało się, że Reinhart i  Rogoff nie uniknęli prostych 
błędów już przy kodowaniu danych w  arkuszu kalkula-
cyjnym. Autorzy nie przeciągnęli funkcji w  odpowiednich 
wierszach, czym spowodowali wyłączenie z  analizy pięciu 
krajów. Zaniżyło to przeciętny wzrost PKB po przekrocze-
niu bariery 90% w relacji długu do PKB o 0,3 p.p. To jednak 
tak naprawdę najmniejszy z  zarzutów wysuniętych przez 
Herndona, Asha i Pollina wobec autorów badań opubliko-
wanych w 2010 r. Te większe dotyczą selektywnego odrzu-
cenia dostępnych danych, niekonwencjonalnego sposobu 
ważenia badanych krajów i błędów w transkrypcji pomię-
dzy arkuszami.

Herndon, Ash i Pollin odrzucili hipotezę o istotności progu 90% 
w relacji długu do PKB. Po jego przekroczeniu wzrost PKB nie 

załamuje się wbrew temu, co sugerowali Reinhart i Rogoff

Reinhart i Rogoff w swoich badaniach wykorzystali długie 
szeregi czasowe wielu krajów. Naturalnie część danych jest 
niedostępna – np. te z Grecji, Francji, Hiszpanii, Austrii, czy 
Portugalii. Jednak kontrowersje wzbudziło nieuwzględ-
nienie danych dostępnych, dotyczących Australii (1946-
1950), Nowej Zelandii (1946-1949) i  Kanady (1946-1950). 
Jak wskazują Herndon, Ash i  Pollin, pominięcie informacji 
o  gospodarce Nowej Zelandii w  ww. czterech latach było 
kluczowe dla wyników badania z uwagi na wysoki poziom 
długu w  tym kraju w  tym okresie (powyżej 90% PKB). Po 
wyłączeniu tych lat, w  badaniu pozostał tylko jeden rok, 
w czasie którego Nowa Zelandia znalazła się poza krytycz-
nym progiem.  

4 T. Herndon, M. Ash, R. Pollin, Does High Public Debt Consistently Stifle Economic 
Growth? A  Critique of Reinhart and Rogoff, Political Economy Research Institute, 
University of Massachusetts, Working Paper no 322, Kwiecień 2013.

Kolejny zarzut odnosi się do sposobu ważenia poszczegól-
nych krajów. Najpierw zostały określone cztery progi rela-
cji długu do PKB. Następnie obliczono przeciętny wzrost 
PKB w kraju X w poszczególnych progach relacji długu do 
PKB. W końcowym etapie obliczono przeciętny wzrost PKB 
w poszczególnych progach. W czym tkwi problem? Krytycy 
wskazują, że kraj X, który reprezentowany był w  danym 
progu tylko w  jednym roku jest tak samo ważny, jak kraj, 
będący w nim wiele lat. Przykładem jest wspomniana Nowa 
Zelandia, której waga wyniosła 1/7, a tylko raz została przy-
pisana do ostatniego progu ze wzrostem PKB na poziomie 
-7,6%. Poprawne wagi – zdaniem krytyków – powinny 
uwzględniać nie tylko „kraj”, ale także kombinację „kraj-rok”. 
Ponadto w  przypadku Nowej Zelandii podczas przeno-
szenia danych z arkusza obliczającego średnią krajową do 
arkusza obliczającego średnią ogółem przez pomyłkę wpi-
sano -7,9 zamiast -7,6. Waga 1/7 spowodowała zatem obni-
żenie końcowego wyniku aż o  0,1 punktu procentowego 
z powodu tego błędu5.

W  rezultacie Herndon, Ash i  Pollin odrzucili hipotezę, że 
próg 90% w relacji długu do PKB jest istotny. Po jego prze-
kroczeniu wzrost PKB nie załamuje się wbrew temu, co 
sugerowali Reinhart i Rogoff.

5 Ibidem, s. 9.

Krytyka Reinhart i Rogoffa

Tabela 3. Wzrost PKB w poszczególnych kombinacjach wykazanych błę-
dów. Źródło: T. Herndon, M. Ash, R. Pollin, Does High Public Debt Consistently 
Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff, Political Economy 
Research Institute, University of Massachusetts, Working Paper no 322, 
Kwiecień 2013, s. 10.

Symulacje
Poniżej 
30% PKB

30-60% 
PKB

60-90% 
PKB

Powyżej 
90% PKB

Poprawione badanie – wyniki HAP 4,1 3,1 3,2 2,2

Błąd w arkuszu + selektywne odrzucenie 
danych

4,2 3,0 3,2 1,7

Błąd w arkuszu + ważenie danych 4,1 2,9 3,4 1,4

Selektywne odrzucenie danych + ważenie 
danych

4,0 3,0 3,0 0,3

Błąd w arkuszu + selektywne odrzucenie 
danych + ważenie danych

4,1 2,9 3,4 0,0

Błąd w arkuszu + selektywne odrzucenie 
danych + ważenie danych + transkrypcja 
– wyniki RR

4,1 2,9 3,4 -0,1
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Reinhart i  Rogoff przyznają się do popełnienia błędów obli-
czeniowych (przy kodowaniu i  przenoszeniu danych), jednak 
w ich opinii nie miało to wpływu na końcowe wyniki. Odrzucają 
zarzuty o selektywnym wyłączaniu danych – kolejne dane histo-
ryczne, do których docierali, były sukcesywnie włączane do 
badań. Na prośbę Herndona, Asha i Pollina przesłali im pierw-
szy plik źródłowy, który nie zawierał uaktualnień – stąd niepo-
rozumienie. Nie zgadzają się także z zarzutem „niekonwencjo-
nalnego ważenia danych”. Luki w szeregach czasowych zostały 
bowiem wypełnione średnią arytmetyczną, stąd przyjęcie 
równych wag – w opinii autorów – jest zabiegiem naturalnym. 
Dodają przy tym, że, nawet jeśli przyjąć za poprawne obliczenia 
Herndona, Asha i Pollina, wzrost gospodarczy po przekroczeniu 
bariery 90% PKB jest o połowę mniejszy, niż w grupie krajów 
o najniższym zadłużeniu.

Nawet jeśli przyjmiemy za poprawne obliczenia Herndona, Asha 
i Pollina, wzrost gospodarczy po przekroczeniu bariery 90% PKB jest 

o połowę mniejszy, niż w grupie krajów o najniższym zadłużeniu

Lawrence Summers, były prezydent Uniwersytetu Harvarda, 
twierdzi natomiast, że z wykrytego błędu wynikają następujące 
wnioski6:
•	 Proste błędy rachunkowe zdarzają się wielu instytucjom, 

stąd naukowcy, publicyści i komentatorzy powinni włożyć 
więcej wysiłku w  powtarzanie badań, by mieć pewność 

co do otrzymanych wyników. W  żadnym wypadku nie 
powinno się opierać polityki gospodarczej państw na 
pojedynczym badaniu – trzeba posiadać możliwie szeroką 
ich paletę oraz rozumieć metodologię.

•	 Wszelkie wnioski oparte wyłączenie na analizach danych 
statystycznych powinny być interpretowane ostrożnie. 
Przykładem niech będą ceny nieruchomości w  USA, 
które rosły od 1945 r., podbijając oczekiwania kontynuacji 
trendu. Skutki jego załamania odczuwamy do dziś.

•	 Dowodzenie istnienia jednego bezpiecznego poziomu 
zadłużenia dla kilkudziesięciu różnych gospodarek jest 
ryzykowne. Bierze się bowiem pod uwagę kraje o  róż-
nych reżimach kursowych, systemach finansowych, kultu-
rze, stopniu otwartości i poziomu rozwoju. W efekcie nie 
wiemy, czy to dług wpływa na powolny wzrost, czy może 
jest jego skutkiem.

•	 Reinhart i Rogoff nie są odpowiedzialni za miliony bezro-
botnych, będących „ofiarami” restrykcyjnej polityki fiskal-
nej. Wskazuje, że najpierw zaczęto stosować politykę cięć, 
a  dopiero później opublikowano wyniki badań potwier-
dzające słuszność tego kierunku. Podaje także w  wątpli-
wość sens statystycznych badań polityki gospodarczej. 
Dłużne finansowanie wydatków publicznych i  tak stano-
wiłoby jedynie odsunięcie w czasie konieczności mocnego 
zaciśnięcia pasa.

Odpowiedź na zarzuty i polemika

Dług publiczny a wzrost. Co wiedzieliśmy 
dotychczas?
Reinhart i  Rogoff nie byli pierwszymi ekonomistami, którzy 
wskazywali na niekorzystny wpływ długu publicznego na 
wzrost gospodarczy. Już na początku XIX w. angielski ekono-
mista David Ricardo sformułował teoremat ekwiwalencji, który 
kwestionował pozytywne efekty rozbudowanych wydatków 
publicznych niezależnie od tego, czy są one finansowane ze 
wzrostu podatków w  przyszłości, czy też z  emisji obligacji 
(w przyszłości państwo musi je odkupić lub zrolować). W cza-
sach współczesnych teoremat rozwinął przy użyciu metod 
ilościowych Robert Barro7. Charakteryzował go w ten sposób: 
załóżmy, że rząd zwiększa wydatki publiczne, aby pobudzić 
popyt i przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego, oczekując, 
że obywatele przeznaczą dodatkowe dochody na konsumpcję; 
racjonalnie kalkulująca jednostka zachowa się jednak przeciw-
nie względem zamierzeń rządzących, dodatkowego dochodu 

6 L. Summers, Lesson can be learned from Reinhart-Rogoff error, The Washington 
Post, May 6, 2013 [online:] http://www.washingtonpost.com/opinions/lessons-
can-be-learned-from-reinhart-rogoff-error/2013/05/05/6ea6aa72-b43f-11e2-bbf2-
a6f9e9d79e19_story.html (dostęp: 9.05.2013).
7 R. J. Barro, On the Determination of the Public Debt, The Journal of the Political 
Economy, vol. 87, issue 5, part 1, Październik 1979. 

nie przeznaczy bowiem na bieżącą konsumpcję, ale zaoszczę-
dzi w  celu sfinansowania nieuniknionego wzrostu podatków 
w przyszłości; w efekcie, mimo wzrostu wydatków publicznych, 
tempo wzrostu gospodarczego nie zmieni się, a polityka pobu-
dzania gospodarki okaże się nieskuteczna. 

Wielki Kryzys lat 30. XX w. obnażył braki ówczesnej eko-
nomii w  zakresie interpretacji recesji i  narzędzi polityki 
gospodarczej. J.M. Keynes podkreślał znaczenie efek-
tywnego popytu, który determinuje wielkość produkcji. 
Wskazywał, że nawet gdyby gospodarka samoistnie wróciła 
do poziomu potencjalnego, będzie to trwało zbyt długo. 
W  długim okresie natomiast, wszyscy będziemy martwi8. 
Zatem pozostawianie gospodarki w  okresie recesji samej 
sobie jest nieodpowiedzialne, a  równoważenie budżetu 
nie tylko głupie, ale niebezpieczne9. Za to użycie dyskre-
cjonalnej polityki fiskalnej może przywrócić gospodarkę do 
poziomu potencjalnego.

8 O. Blanchard, Macroeconomics, 5th edition, Massachusetts Institute of Technology, 
2009, s. 580.
9 Ibidem.
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Łukasz Pokrywka – Oszczędzać czy wydawać?

Milton Friedman i  Franco Modigliani niezależnie od siebie 
opracowali teorię konsumpcji uzależnionej od cyklu życia czło-
wieka. Nie zgadzali się z Keynesem, który uważał, że konsump-
cja rośnie proporcjonalnie do dochodu rozporządzalnego. 
Zdaniem Friedmana i  Modiglianiego na wydatki konsump-
cyjne nie wpływają bieżące, a  permanentne (długotermi-
nowe) dochody rozporządzalne, które uwzględniają oczeki-
wania co do wysokości dochodu w przyszłości10. Friedman nie 
zgadzał się ze zwolennikami teorii Keynesa, że możliwe jest 
określenie, w którym miejscu w danym momencie znajduje się 

gospodarka. Wskazywał na trzy rodzaje opóźnień w podejmo-
wanych decyzjach politycznych: czas potrzebny na diagnozę, 
stworzenie odpowiednich programów politycznych i  wdro-
żenie ich w  życie oraz oczekiwanie na efekty mnożnikowe 
w  gospodarce11. Monetaryści, których liderem był Friedman, 
sprzeciwiali się zatem interwencjonizmowi państwowemu, 
a  w  konsekwencji wzrostowi zadłużenia. Podobnego zda-
nia byli Robert Lucas i Thomas Sargent, którzy wraz z  Barro 
wprowadzili do ekonomii hipotezę racjonalnych oczekiwań. 
Została ona przejęta przez szkołę realnego cyklu gospodar-
czego, której liderem jest noblista Edward Prescott, rozwija-
jącą się w ramach nurtu nowej ekonomii klasycznej. Głosi ona 
tezę, że zadaniem państwa powinno być obniżanie podatków 
i restrykcji, które dotyczą przedsiębiorstw. Innymi słowy pań-
stwo powinno wspierać gospodarkę od strony podażowej, 
a nie popytowej12.

Nie przesądzając, po której stronie leży racja, trzeba zwrócić 
uwagę na to, że w debacie publicznej bezkrytycznie przyj-
muje się wyniki ambitnych badań, które dają precyzyjną 
odpowiedź na nurtujące nas pytania. Choć mówi się, że kry-
zys gospodarczy jest także kryzysem nauk ekonomicznych, 
opisana sytuacja pokazuje, że, nawet jeśli ekonomiści mylą 
się w  obliczeniach, otwartość nauki na krytykę zapewnia 
możliwość „odkłamania” rzeczywistości.

A  zatem: zaciskać pasa czy wydawać bez opamiętania? 
Dopiero rzeczywistość zweryfikuje teorie. Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy przyznał w  styczniu 2013 r., że mnoż-
nik fiskalny w  czasie recesji nie wynosi 0,5, jak sądzono 

10 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa, 2007, s 152-153.
11 Ibidem, s.  90.
12 Ibidem, s. 393.

dotychczas, ale 1,6. Oznacza to, że cięcie wydatków publicz-
nych o  1 euro powoduje spadek PKB o  1,6 euro13. Innym 
słowy polityka oszczędności jest po prostu błędna, bo 
nieopłacalna. 

Prawdą jest, że kraje europejskie mocno ograniczyły wydatki 
publiczne, dotyczy to głównie tzw. krajów peryferyjnych, 
mających najpoważniejsze problemy. Trzeba jednak pamię-
tać o  ich trudnościach w  latach 2008-2009: nacjonalizacji 
banków, załamaniu handlu zagranicznego i głębokiej rece-
sji. Polityka austerity była zatem konsekwencją wydarzeń, 
które przyczyniły się do kryzysu, czyli m.in. nadmiernych 
wydatków nie tylko publicznych, ale także prywatnych.

13 O. Blanchard, D. Leigh, Growth Forecast and Fiscal Multipliers, International 
Monetary Fund, IMF Working Paper, WP/13/1, Styczeń 2013, s. 4.

Racjonalnie kalkulująca jednostka w dobie rosnących wydatków 
publicznych mających stymulować popyt zagregowany zachowa 

się przeciwnie względem zamierzeń rządzących. Dodatkowego 
dochodu nie przeznaczy bowiem na bieżącą konsumpcję, ale 

zaoszczędzi w celu sfinansowania nieuniknionego wzrostu 
podatków w przyszłości
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