
Dewaluacja fiskalna polega na zmianie struktury dochodów podatkowych, której celem jest wzmocnienie 

cenowej konkurencyjności głównie krajów pozbawionych możliwości dewaluacji własnej waluty. W ramach 

tego typu polityki fiskalnej następuje zmniejszenie opodatkowania czynników produkcji, zazwyczaj obniżenie 

składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawców, co bezpośrednio zwiększa cenową 

konkurencyjność produkcji krajowej. Jednoczesny wzrost podatków pośrednich, mający kompensować ubytek 

dochodów ze składek, zwiększa ceny detaliczne, obniżając siłę nabywczą płac, jednak nie zmniejsza wpływu 

dewaluacji fiskalnych na poprawę cenowej konkurencyjności krajowych producentów. W efekcie można 

oczekiwać wzrostu eksportu i spadku importu.  

 

Chociaż dewaluacje fiskalne są często rekomendowane jako działalnie pobudzające tempo wzrostu 

gospodarki, to dotychczasowe analizy teoretyczne i empiryczne nie dają podstaw do jednoznacznej oceny 

skutków takiej polityki, jak i czynników determinujących ich skalę oraz trwałość. Podstawowym celem 

projektu badawczego jest krytyczna ocena wpływu dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą w 

krajach EU w latach 1995-2015, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznych i instytucjonalnych 

czynników określających siłę tego oddziaływania i jego trwałość w krajach, które wprowadziły 

rozważane zmiany w strukturze dochodów sektora finansów publicznych oraz w krajach, które z nimi 

sąsiadują. W przeciwieństwie do dotychczasowych analiz w tym obszarze, planowane badanie będzie 

analizować wpływ dewaluacji fiskalnych na wyniki ekonomiczne na podstawie danych dla sektorów 

gospodarki i indywidualnych danych przedsiębiorstw. W badaniu zostanie także wykorzystany szereg 

dodatkowych danych o czynnikach sektorowych i ogólnokrajowych (ekonomicznych i instytucjonalnych) 

mogących różnicować siłę oddziaływania dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą przedsiębiorstw i 

sektorów. Analiza będzie prowadzona przy wykorzystaniu modeli panelowych i panelowych modeli 

przestrzennych ze zmiennymi interakcyjnymi, które pozwolą na analizę nieliniowości badanych zależności. 

Nowatorskim podejściem będzie w szczególności wykorzystanie panelowych modeli przestrzennych do oceny 

wpływu dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą w krajach sąsiednich oraz modeli panelowych do 

oceny zmian efektów wywołanych przez DF w czasie. 

 

Przeprowadzenie planowanego projektu badawczego przyczyni się do znaczącego pogłębienia wiedzy w 

zakresie wpływu dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarki. Dzięki zastosowaniu szerokiego zestawu 

danych projekt pozwoli na szczegółową identyfikację wpływu DF na skalę i trwałość zmian wyników 

ekonomicznych kraju, sektorów gospodarki i indywidualnych przedsiębiorstw o różnych charakterystykach.   
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