
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU 

Podaż pieniądza, kredyt a zmiany cen nieruchomości z perspektywy analizy falkowej 

Kryzysy związane z załamaniami na rynkach nieruchomości oraz światowy kryzys 

finansowy (2007-2009) sprzed kilku lat odnowiły zainteresowanie wzajemnymi powiązaniami 

pomiędzy rynkiem nieruchomości, a gospodarką. W szczególności niekonwencjonalne narzędzia 

polityki pieniężnej spowodowały, że część ekonomistów, praktyków oraz niezależnych 

obserwatorów zaczęła zastanawiać się, czy zbyt duża płynność w skali globalnej może 

niekorzystnie oddziaływać na rynek nieruchomości lub na rynki innych aktywów oraz, czy wzrost 

sum bilansowych banków centralnych nie zwiększy ryzyka kolejnego kryzysu w przyszłości. 

Celem projektu jest dostarczenie nowych informacji na temat wzajemnych powiązań 

wzrostów podaży pieniądza, kredytu i inflacji na rynku nieruchomości dla wybranych państw 

uprzemysłowionych od lat 70. z perspektywy ciągłej analizy falkowej. Ciągła analiza falkowa 

umożliwia przeprowadzenie oceny powiązań pomiędzy wzrostami podaży pieniądza/kredytu 

 a zmianami cen nieruchomości dla różnych częstotliwości (poczynając od krótkookresowych 

zależności, poprzez częstotliwości typowych cykli biznesowych aż do długookresowych, 

kilkunastoletnich zależności) przy jednoczesnej ocenie zmian badanej relacji w czasie. Celem pracy 

jest także ustalenie względnej roli zmian wielkości kredytu i podaży pieniądza w oddziaływaniu na 

zmiany cen nieruchomości, a w rezultacie odpowiedź na pytanie, czy luzowanie ilościowe może 

spowodować inflację na rynkach aktywów z perspektywy analizy falkowej poprzez wzrost masy 

pieniądza. 

Światowy kryzys finansowy oraz słaby wzrost gospodarczy, który po nim wystąpił, 

spowodowany został negatywnym wstrząsem na rynku nieruchomości. Analiza wzajemnych 

powiązań pomiędzy wzrostem podaży pieniądza, kredytu a cenami nieruchomości jest bardzo 

ważna, ponieważ zmienne poddane analizie mają istotny wpływ na działalność gospodarczą  

i zagregowaną inflację, co jest szczególnie widoczne podczas powstawania bąbli spekulacyjnych na 

rynkach aktywów. Ponadto, zmieniające się ceny aktywów mogą kształtować warunki kredytowe  

i mogą stworzyć dzięki temu mechanizm, który będzie przyczyniał się do wzrostu 

prawdopodobieństwa szoków gospodarczych oraz nieoczekiwanych zmian inflacji w przyszłości. 

Jest to prawdopodobne tym bardziej, jeśli w gospodarce wystąpią samo-wzmacniające się 

sprzężenia zwrotne pomiędzy cenami nieruchomości, a wielkością udzielonego w gospodarce 

kredytu. 

Porównanie wyników analizy falkowej wśród państw uprzemysłowionych może pomóc 

wykryć ważne różnice w mechanizmach transmisji polityki pieniężnej i nagłych zmianach 

wielkości kredytu. Przeprowadzone badania mogą pomóc wyjaśnić w jakim stopniu wzrost kredytu 

i wzrost podaży pieniądza przyczynia się do powstawania oraz pękania bąbli spekulacyjnych na 

rynkach aktywów. Uzyskane rezultaty mogą także pomóc zrozumieć konsekwencje luzowania 

ilościowego związane z potencjalnym zagrożeniem inflacyjnym na rynkach aktywów (lub jego 

brakiem) oraz mogą dostarczyć argumentów za określonym sposobem prowadzenia polityki 

pieniężnej podczas znacznych zmian cen aktywów. Wyniki badań pomogą odpowiedzieć w 

szczególności na pytanie, czy zmiany podaży pieniądza lub kredytu mogą być pewnym 

wskaźnikiem ostrzegawczym przed nadchodzącym pęknięciem bąbla spekulacyjnego. Statystyczna 

istotność (lub jej brak) związku pomiędzy zmianami podaży pieniądza, makro-gospodarką i cenami 

nieruchomości może dostarczyć także argumentów za lub przeciw dwufilarowej strategii 

Europejskiego Banku Centralnego. 
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