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Asymetryczny wpływ zmiAny stopy procentowej wiBor  
nA stopy BAnków komercyjnych orAz gospodArkę polski1

(Streszczenie)

Gospodarka Polski narażona jest na oddziaływanie wielu egzogenicznych szoków, co jest cechą 
charakterystyczną otwartych gospodarek o małej i średniej wielkości. Wpływ zaburzeń ma charak-
ter asymetryczny, co wymaga zastosowania odpowiednich procedur, umożliwiających testowanie 
hipotez ekonomicznych. W artykule analizowane są skutki zmiany stopy procentowej WIBOR. 
Wprowadzony impuls powoduje uruchomienie sprzężenia inflacyjnego i w konsekwencji reakcję 
całego systemu gospodarczego. W związku z tym odpowiednie analizy muszą być przeprowadzone 
na kompletnym modelu makroekonometrycznym. W tej roli został wykorzystany miesięczny model 
WM-1. Wyniki analiz symulacyjnych wskazują na zróżnicowanie oferty banków komercyjnych 
w zależności od kierunku zmiany. Pomimo iż impuls płynie ze strony sfery nominalnej, zmiany 
dotyczą także procesów produkcji, inwestycji i zatrudnienia, a więc sfery realnej, i utrzymują się 
przez okres znacznie dłuższy niż okres oddziaływania samego impulsu.

Słowa kluczowe: stopy procentowe; progowe modele korekty błędem; asymetryczność reakcji; 
analizy symulacyjne

1. wstęp

Istotnym elementem funkcjonowania gospodarki są przepływy finansowe i od-
działująca na nie polityka monetarna. Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają, 
że stabilność systemu finansowego silnie wpływa na sferę realną gospodarki, a in-
terwencje banku centralnego nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Przed-
miotem licznych badań są strategie polityki pieniężnej, których najważniejszym 
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instrumentem jest krótkookresowa nominalna stopa procentowa. Już na początku 
XIX wieku pojawiły się propozycje stosowania reguł polityki pieniężnej związanej 
z zasadami emisji pieniądza. Jednak dopiero w drugiej połowie ubiegłego wieku 
przedstawiciele monetaryzmu, a zwłaszcza Milton Friedman, wnieśli istotny 
wkład na rzecz stosowania określonych reguł w polityce pieniężnej. Obecnie 
najczęściej korzysta się z reguły zaproponowanej przez Johna B. Taylora (1993). 

Gospodarka Polski, jak wiele innych gospodarek średniej wielkości, narażona 
jest na oddziaływanie egzogenicznych szoków, a ich wpływ na długo- i krótko-
okresowe relacje ekonomiczne jest asymetryczny i zależy od kierunku zaburzeń. 
Kwantyfikacja odpowiednich efektów możliwa jest w ramach progowych modeli 
korekty błędem (threshold error correction model, TECM). 

W artykule analizowane są skutki zmiany krótkookresowej stopy procentowej, 
co może być efektem działania władz monetarnych. Zaburzenie bezpośrednio 
wpływa na oprocentowanie proponowane przez banki komercyjne, powoduje 
uruchomienie pętli inflacyjnej i zmiany w całej gospodarce. Reakcje mają cha-
rakter dynamiczny, długotrwały i różnią się w zależności od kierunku zaburzenia. 
Odchylenia od prognozy bazowej poszczególnych zmiennych uwidaczniają 
znaczne rozbieżności w efekcie wzrostu lub spadku stopy WIBOR. Analiza 
skutków zmian możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu makromodelu całej 
gospodarki narodowej. Prezentowane analizy symulacyjne zostały przeprowa-
dzone na miesięcznym modelu WM-12.

2. reguła stopy procentowej

Reguły polityki gospodarczej umożliwiają znalezienie rozwiązań zapewniających 
pożądany rozwój i stabilność, jak również zobiektywizowanie podejmowanych 
decyzji i zachowanie przejrzystości działań. Najczęściej dotyczą one polityki 
monetarnej, rzadziej fiskalnej – ze względu na różnorodny zestaw instrumentów, 
niejednokrotnie przeciwnie wpływających na procesy gospodarcze. W polityce 
pieniężnej wyróżnić można reguły odnoszące się do celów (targetingrule) lub 
instrumentów (instrument rule)3. Obecnie większość banków centralnych wy-
korzystuje jako instrumenty stopy procentowe kształtowane zgodnie z regułą 
zaproponowaną przez Taylora. Postać liniowej reguły Taylora wynika z warun-
ku koniecznego maksymalizacji użyteczności banku centralnego jako funkcji 

2 Por. A. Welfe, P. Karp, Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki narodowej Polski, 
opracowanie w ramach grantu Maestro 4 DEC-2013/08/A/HS4/00612, 2015.

3 Por. A. Wojtyna, Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa 2004.
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kwadratowej odchyleń inflacji od celu inflacyjnego oraz luki produkcyjnej. 
Zgodnie z regułą poziom nominalnych krótkookresowych stóp procentowych 
determinowany jest odchyleniami od pożądanych poziomów inflacji i produkcji:

 it
* = i–t + Δpt + α1(Δpt – Δpt

tar) + α2(xt – xt
pot) (1)

gdzie: 

Δpt – poziom inflacji; 
Δpt

tar – cel inflacyjny banku centralnego; 
xt – wielkość produkcji; 
xt

pot – produkcja potencjalną4;
i–t – naturalna realna stopa procentowa5;
α1, α2 – parametry dostosowań6. 
Różnica xt – xt

pot definiuje lukę produkcyjną.

Z reguły Taylora wynika, że w przypadku inflacji równej celowi inflacyjnemu 
i jednocześnie produkcji realizującej się na poziomie potencjalnym, krótkookre-
sowa stopa procentowa równa jest naturalnej stopie procentowej skorygowanej 
o inflację. Jednocześnie, zgodnie z zasadą Taylora7, zakłada się, że zmiana stopy 
inflacji o 1 punkt procentowy powinna spowodować zmianę krótkookresowej 
stopy procentowej o co najmniej 1 p.p., czyli α1 ≥ 0. Założenie to gwarantuje, że 
modele oparte na hipotezie racjonalnych oczekiwań są stabilne, a reguła Taylora 
pełni rolę skutecznej nominalnej kotwicy dla inflacji i oczekiwań inflacyjnych. 

4 Produkcja potencjalna (optymalna) rozumiana jako maksymalny produkt wytworzony przez 
gospodarkę nie wywołujący presji inflacyjnej (por. J.B. Taylor, The Robustness and Efficiency 
of Monetary Policy Rules as Guidelines for Interest Rate Setting by the European Central Bank, 
Journal of Monetary Economics 1999/43, s. 655–679; J.B. Taylor, J.C. Williams, Simple 
and Robust Rule  s for Monetary Policy, Working Papers Series, Federal Reserve Bank of San 
Francisco 2010).

5 Naturalna stopa procentowa, zgodnie z koncepcją Kunta Wicksella (1898), rozumiana jest 
jako realna stopa procentowa, przy której inwestycje równe są oszczędnościom, a gospodarka 
znajduje się w równowadze rozumianej jako stabilność pieniądza nie wywołującej presji in-
flacyjnej (por. M. Brzoza-Brzezina, Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, Ekonomista 
2003/4, s. 457–477; idem, Rola naturalnej stopy w polskiej polityce pieniężnej, Ekonomista 
2003/5, s. 593–612).

6 W klasycznej regule Taylora parametry kalibrowane są na poziomach: α1 = 0,5 oraz α2 = 0,5.
7 Zasada Taylora określana jest również zasadą skutecznej lub dobrej polityki pieniężnej. 

(M. Woodford, The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy, American Economic Review 
2001/91/2, s. 232–237).
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Wykorzystanie reguły Taylora wspomaga władze monetarne w procesie 
podejmowania decyzji. Sam Taylor (2007) podkreśla jednak, że reguła została 
wyprowadzona z teorii ekonomii i nie odwzorowuje działań banku centralnego. 
Mimo to reguła ta jest często stosowana w modelowaniu ekonometrycznym, 
jako podstawa poszukiwania funkcji odzwierciedlających rzeczywisty proces 
decyzyjny funkcjonujący w większości gospodarek. 

Wątpliwości budzi wykorzystanie reguły Taylora do opisu stóp procento-
wych ustalanych bezpośrednio przez bank centralny (stopa redyskontowa, stopa 
lombardowa). Zastrzeżenia wynikają ze skokowego sposobu zmiany tych stóp 
(najczęściej o wielokrotność 25 punktów bazowych) oraz ich wpływu na operacje 
otwartego rynku, które istotnie determinują krótkookresowe stopy procentowe. 
Z teorii oczekiwanej krzywej dochodowości wynika, że długookresowe stopy 
procentowe są sumą bieżących i oczekiwanych krótkookresowych stóp procento-
wych, a ewentualne niespełnienie tego warunku umożliwia stosowanie arbitrażu. 
Zatem racjonalnie działające podmioty ekonomiczne, przy założeniu stałej realnej 
stopy procentowej, będą oczekiwały zmiany krótkookresowej stopy procentowej 
zgodnej ze zmianą inflacji. Dlatego lepszą miarą restrykcyjności aktualnej polityki 
pieniężnej jest krótkookresowa stopa procentowa, a długookresowa stopa procen-
towa w większym stopniu wyraża oczekiwania co do przyszłego kształtowania 
się stóp procentowych (m.in. oczekiwane efekty polityki pieniężnej i fiskalnej, 
a także ryzyko wystąpienia szoków inflacyjnych)8. Z tego względu empiryczne 
analizy reguły Taylora przeprowadzane są najczęściej dla stóp procentowych 
o krótkim okresie zapadalności. 

W praktyce dostępność informacji statystycznych znacznie ogranicza stoso-
wanie reguły Taylora. W szczególności brakuje bieżących informacji o poziomie 
inflacji oraz produkcji, która aproksymuje PKB. Decyzje odnośnie do wysokości 
stóp procentowych podejmowane są na podstawie opóźnionych informacji staty-
stycznych (backwardlooking) lub prognoz banku centralnego (oczekiwań) co do 
przyszłych realizacji (forwardlooking). Ze względu na spodziewane umiarkowane 
reakcje banku centralnego na zmieniającą się sytuację gospodarczą przyjmowa-
na jest również hipoteza o wygładzonym przebiegu ścieżki stóp procentowych 
(interestratesmoothing). Zgodnie z tą hipotezą jednookresowe dostosowania stóp 
procentowych do reguły Taylora są niewielkie i rozłożone w czasie, co prowadzi 
do modelu częściowych dostosowań9:

8 Por. P. Baranowski, Reguła Taylora oraz jej rozszerzenia – przegląd badań, Gospodarka Na-
rodowa 2008/7–8, s. 1–23.

9 Por. C. Walsh, Monetary Theory and Policy, MIT Press, Massachusetts 2003; M. Woodford, Interest 
& Prices: Foundations of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2003.
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 it = ρit – 1 + (1 – ρ) it
* + μt (2)

gdzie: 

it
* – stopa procentowa wynikająca z reguły Taylora; 

ρ – parametr dostosowań z przedziału (0,1); 
μt – składnik losowy.

Z równania (2) wynika, że wpływ dostosowań stóp procentowych do reguły 
Taylora w kolejnych okresach maleje w postępie geometrycznym. Wartości 
parametru ρ bliskie jedności mogą świadczyć o małej skuteczności polityki pie-
niężnej lub o bardzo ostrożnych reakcjach banku centralnego na zmianę warun-
ków gospodarczych. Podobnego efektu należy oczekiwać również w przypadku, 
gdy zmienne wykorzystane w regule Taylora mierzone są ze znacznym błędem, 
w szczególności problem ten związany jest z szacunkami luki produkcyjnej10. 
Wykorzystanie wówczas modelu częściowych dostosowań w badaniach empi-
rycznych jest zasadne. 

Powszechnie wykorzystywanych jest kilka metod szacowania produkcji 
potencjalnej i związanej z nią luki produkcyjnej: podażowa funkcja pro-
dukcji, modele zmiennych nieobserwowanych, filtry statystyczne, modele 
trendu deterministycznego lub trendu po szczytach11. Niekiedy zamiast luki 
popytowej w regule Taylora używane są alternatywne miary aktywności 
i nierównowagi gospodarczej, np. bezrobocie lub wyniki badań koniunktury 
gospodarczej12. 

Przy założeniu stałości naturalnej stopy procentowej13 krótkookresową sto-
pę procentową opisaną modelem częściowych dostosowań można przedstawić 
następująco:

10 Por. L.E.O. Svensson, M. Woodford, Indicator Variables for Optimal Policy, Journal of Mon-
etary Economics 2003/50/3, s. 607–654. 

11 Por. R. Grzęda-Latocha, Ekonometryczna analiza determinantów inflacji i stopy procentowej 
w strefie euro na podstawie danych ankietowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2005; M. Gra-
dzewicz, M. Kolasa, Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu 
metody VECM, Bank i Kredyt 2004/35/2, s. 14–30.

12 Por. R. Grzęda-Latocha, Ekonometryczna analiza…
13 Założenie o stałej naturalnej stopie procentowej przyjmowane jest w większość opracowań 

dotyczących reguły Taylora (por. M. Brzoza-Brzezina, Zagadnienie naturalnej stopy procen-
towej, Ekonomista 2003/4, s. 457–477).
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 it = ρit – 1 + (1 – ρ)(α0 + Δpt
tar + (1 + α1)(Δpt – Δpt

tar) + α2 gapt) + μt        (3)

gdzie: 
α0  – można interpretować jako naturalną stopę procentową;
gapt = (xt – xt

pot) – luka produkcyjna.

W modelu WM-1, w równaniu długookresowym stopę procentową uzależ-
niono od inflacji oraz celu inflacyjnego NBP, a jako miernik aktywności gospo-
darczej wykorzystano wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej 
w przemyśle:

 rw3mt = 0,945 rw3mt–1 + (1 – 0,945)(0,01 + Δpt
tar + 1,22(Δpt – Δpt

tar) +
 + 0,14 kqt) + dummies (4)
gdzie: 
rw3mt – trzymiesięczna stopa WIBOR; 
Δpt

tar  – cel inflacyjny NBP; 
Δpt  – inflację (CPI); 
kqt  – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przemyśle; 
dummies – zmienne sztuczne. 

Rezultaty wskazują, że zachowana jest zasada skutecznej polityki pieniężnej, 
a jednoprocentowy wzrost inflacji powoduje w długim okresie wzrost stopy 
procentowej o 1,22%. Wyznaczona na podstawie równania (4) naturalna stopa 
procentowa wynosi 1%. Zmienne sztuczne korygują niedostosowania wynikające 
z wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz początkowej fazy kryzysu finansowego 
na przełomie lat 2008–2009. Wyniki różnią się od rezultatów modelu NECMOD14, 
głównie ze względu na inną częstotliwość danych statystycznych, jak również 
inny katalog zmiennych objaśniających.

Zgodnie z procedurą Engele’a i Grangera równanie (4) wykorzystano do 
oszacowania relacji krótkookresowej trzymiesięcznej stopy WIBOR (w nawiasach 
pod oszacowaniami parametrów znajdują się wartości statystyki t):

 Δrw3mt = – 0,29 μt + 0,24 Δ (Δpt – Δpt
tar) + dummies 

 (–2,82)      (3,91) (5)

gdzie: μt – reszta relacji długookresowej (4).

14 Model NECMOD jest wykorzystywany w Narodowym Banku Polski do projekcji, które publi-
kowane są w Raportach o Inflacji, http://www.nbp.pl/; stan na dzień 26.06.2015 r.

›

›
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3. oprocentowanie depozytów i kredytów złotowych  
oferowane przez banki komercyjne

W gospodarce występują dostosowania asymetryczne wynikające z różnic w sile 
i kierunku reakcji podmiotów ekonomicznych na zachodzące zmiany. Podobnie 
wzrost lub spadek oprocentowania stopy WIBOR może różnie wpływać na 
zmianę oprocentowania depozytów oraz kredytów dla ludności i przedsiębiorstw 
oferowanych przez banki komercyjne. Weryfikacja właściwych hipotez możliwa 
jest za pomocą modeli progowych.

Wyróżnić można asymetrię szybkości dostosowań do trajektorii równowagi 
(asymetria długookresowa) oraz asymetrię reakcji na wzrosty i spadki poziomów 
poszczególnych zmiennych ekonomicznych (asymetria krótkookresowa). Obie 
hipotezy mogą być analizowane przy wykorzystaniu progowego modelu korekty 
błędem TECM15, postaci:

 

∆y1 t=α+εt–
+ +α–ε – + γ s

+ ∆y ,t–s
+S

s= 1s ∆y +∑t–
–

,t–s+ γS
s= 1 1 11 1 11∑

γms
+ ∆y+

M
m=2 ∑ ++ S

s=0∑ ,t–sm γms
– ∆y–

M
m=2 ∑ S

s=0∑ ,t–sm +μt  (6)

gdzie: 
εt = y1t – y1t oznacza reszty regresji relacji długookresowej pierwszego kroku 
metody Engele’a i Grangera uporządkowanych względem progu τ: ε+

t = εt dla  
εt > τ,  ε–

t = εt dla εt < τ;
α+ , α– – parametry mierzące szybkość dostosowań do trajektorii długookresowej 

odpowiednio powyżej i poniżej progu τ;
γ+

ms , γ
–
ms – parametry mierzące krótkookresowy wpływ zmiennych odpowied-

nio w reakcji na ich wzrost  Δy+
m, t – s = Δym, t – s̓  Δym, t – s > 0 lub spadek

Δy–
m, t – s= Δym, t – s̓   Δym, t – s  < 0.

Hipotezy o braku asymetrycznych reakcji dostosowań długookresowych 
α+ = α–, krótkookresowych γ+

ms , γ
–
ms i skumulowanych efektów krótkookresowych 

∑S
s =0 γ

+
ms = ∑

S
s =0 γ

–
ms weryfikowane są za pomocą testu Walda.

15 Por. W. Enders, C.W.J. Granger, Unit-Root Tests and Asymmetric Adjustment With an Example 
Using the Term Structure of Interest Rates, Journal of Business and Economic Statistics 1998/16, 
s. 304–311; W. Enders, P.L. Siklos, Co-integration and Threshold Adjustment, Journal of 
Business and Economic Statistics 2001/19, s. 166–177; K. Leszkiewicz-Kędzior, A. Welfe, 
Asymetric Price Adjustments in the Fuel Market, Central European Journal of Economic 
Modelling and Econometrics 2014/6, s. 105–127.

› ›

› › › ›

› ›
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Wartość τ wyznaczona jest z progowego modelu autoregresyjnego (M-TAR) 
postaci:
 Δεt = ρ+ ε+

t  + ρ– ε–
t + ∑S

s =1 θs Δεt – s+ ϑt (7)
gdzie: ϑt ~ IID(0,σ2

ϑ ). 

Zgodnie z procedurą Chana parametry modelu (7) szacowane są sekwencyjnie 
dla każdej wielkości progowej równej kolejnym realizacjom εt z przedziału między 
15 a 85 percentylem16. Za τ przyjmowana jest wartość progowa z modelu, dla 
którego suma kwadratów reszt ϑt jest najmniejsza. Model (7) wykorzystywany 
jest również do testowania hipotezy o występowaniu mechanizmu progowego 
w modelu ECM17. 

Główną determinantą stóp procentowych oferowanych przez banki przedsię-
biorcom oraz indywidualnym konsumentom jest stopa WIBOR. We wszystkich 
relacjach długookresowych przyjęto jednostkową wartość krańcową względem 
stopy WIBOR. Równoważne jest to założeniu, że marża banków komercyjnych 
w długim horyzoncie zależna jest od koniunktury gospodarczej:

 ikt = α*
0 + rw3mt + α*

1 gapt + εt  (8)
gdzie:
ikt – wybrana stopa oprocentowania depozytów lub kredytów oferowana przez 

banki komercyjne;
gapt – luka produkcyjna lub inna miara aktywności gospodarczej;
α*

0 i α*
1 – parametry strukturalne;

εt  – składnik losowy.

Banki maksymalizują swoje zyski, próbując jednocześnie minimalizować 
ryzyko, dlatego na wysokość oferowanych stóp procentowych wpływa ko-
niunktura gospodarcza. W relacji długookresowej dla kredytów i depozytów 
ludności jako zmienną kwantyfikującą sytuację na rynku wykorzystano stopę 
bezrobocia rejestrowanego (ulbt), której wzrost powoduje zwiększenie ryzyka 
niespłacalności kredytów konsumpcyjnych oraz spadek oprocentowania depo-
zytów, zabezpieczający stopę zysków banków. Natomiast stopy procentowe dla 
przedsiębiorstw determinowane są wskaźnikiem ogólnego klimatu koniunktury 

16 K.S. Chan, Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold 
Autoregressive Model, The Annals of Statistics 1993/21, s. 520–533; W. Enders, P.L. Siklos, 
Co-integration…

17 Por. W. Enders, C.W.J. Granger, Unit-Root Tests…; W. Enders, P.L. Siklos, Co-integration…; 
K. Leszkiewicz-Kędzior, A. Welfe, Asymetric Price…
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gospodarczej w przemyśle. Wzrost tego wskaźnika oznacza poprawę sytuacji 
gospodarczej, zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności oraz spadek opro-
centowania zarówno depozytów, jak i kredytów oferowanych przedsiębiorcom. 
W obu równaniach długookresowych oszacowania parametrów są bardzo zbliżone 
(por. tabela 1).

TABELA 1: Wyniki oszacowań relacji długookresowych stóp procentowych oferowanych przez 
banki komercyjne

Nazwa zmiennej Symbol α*
0 α*

1
(kqt)

α*
1

(ulbt)

Depozyty złotowe przedsiębiorstw sektora 
niefinansowego z terminem pierwotnym, ogółem rdpt – 0,002 – 0,034 –

Kredyty złotowe dla przedsiębiorstw sektora 
niefinansowego z terminem pierwotnym, ogółem rkpt 0,019 –0,035 –

Depozyty złotowe gospodarstw domowych i instytucji 
niekomercyjnych z terminem pierwotnym, ogółem rdlt 0,022 – –0,219

Kredyty złotowe dla gospodarstw domowych i instytucji 
niekomercyjnych z terminem pierwotnym, ogółem rklt 0,078 – 0,199

Źródło: oprac. własne.

Wpływ wahań stopy WIBOR na oprocentowanie oferowane przez banki 
komercyjne ma charakter asymetryczny18. We wszystkich równaniach krótko-
okresowych oprocentowania oferowanego przez banki komercyjne pozytywnie 
zweryfikowano hipotezę o asymetrycznych dostosowaniach. Weryfikacja sta-
tystyczna potwierdziła wpływ krótkookresowych wahań stopy oprocentowania 
WIBOR, natomiast krótkookresowy wpływ zmian sytuacji gospodarczej okazał 
się nieistotny. 

Równanie krótkookresowe oprocentowania kredytów przedsiębiorstw po-
twierdza szybsze dostosowania do relacji długookresowej, gdy odchylenia od 
niej znajdują się powyżej progu τ = 0,4%:

Δrkpt = – 0,337ε+
t–1 – 0,115ε–

t–1 + 0,443Δrw3mt
+ + 0,552Δrw3mt

– + dummies (9)
       (– 6,32)      (– 2,98)       (4,72)                (12,58)
R2 = 0,69, τ = 0,004, 

gdzie: 
Δrw3mt

+ i Δrw3mt
– – odpowiednio: wzrosty lub spadki stopy WIBOR. 

18 Por. Sznajderska A., On the empirical evidence of asymmetric effects in the Polish interestrate 
pass-through, The Journal of Economic Asymmetries 2013/10, s. 78–93.

› ›
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Powyżej progu 0,4%, oszacowanie parametru jest prawie trzykrotnie większe. 
Oznacza to, że wyższe odchylenie od równowagi wywołuje zauważalną presję 
ze strony przedsiębiorstw na zmniejszenie kosztów i poszukiwanie tańszych 
kredytów, co skłania banki do szybszego obniżania oprocentowania. Podobnie 
spadek stopy WIBOR o 1 p.p. wywołuje spadek stopy oprocentowania kredytów 
przedsiębiorstw o 0,55 p.p., jeszcze w tym samym miesiącu. Natomiast wzrost 
stopy WIBOR oddziałuje słabiej i powoduje krótkotrwałe zmniejszenie kredy-
towej marży bankowej. 

W równaniu opisującym oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw nie 
udało się pozytywnie zweryfikować występowania asymetrii długookresowej:

 Δrdpt = – 0,156εt–1 + 0,537Δrw3m+
t + 0,921Δrw3m–

t  (10)
                              (– 3,59)      (– 3,95)               (14,26) 
R2 = 0,53.

Istotne różnice występują w dostosowaniach krótkookresowych. Spadek 
oprocentowania stopy WIBOR o 1 p.p. powoduje zbliżoną zmianę i obniżenie 
oprocentowania depozytów przedsiębiorstw aż o 0,92 p.p. w tym samym okresie. 
Natomiast wzrost stopy WIBOR wywołuje zwiększenie oprocentowania jedynie 
o 0,54 p.p.

Podobną reakcję na krótkookresowe wahania stawek WIBOR wskazują 
oszacowania parametrów równania stopy oprocentowania depozytów osób 
indywidualnych:

Δrdlt = – 0,085ε+
t–1– 0,041ε–

t–1+ 0,356Δrw3m+
t–1+ 0,66Δrw3m–

t + dummies (11)

R2 = 0,63, τ = – 0,005.

Spadek stopy WIBOR o 1 p.p. powoduje w tym samym okresie obniżenie 
oprocentowania o 0,66 p.p., zaś reakcja na wzrost jest prawie dwukrotnie słabsza 
i dodatkowo następuje z miesięcznym opóźnieniem. Dowodzi to stosowanej 
przez banki polityki opóźniania wzrostu kosztów działalności, a zatem szybsze-
go obniżania niż podwyższania oprocentowania depozytów. W porównaniu do 
stawek oprocentowania depozytów przedsiębiorstw, zarówno reakcje krótko-
okresowe, jak i dostosowania do relacji długookresowej są znacznie wolniejsze. 
Jednak w przypadku oprocentowania depozytów gospodarstw domowych na 
poziomie istotności 0,1 pozytywnie zweryfikowano występowanie asymetrii 
długookresowej. Oszacowania dostosowań do relacji długookresowej dodatkowo 
potwierdzają przewagę negocjacyjną banków, które prawie dwukrotnie szybciej 

›

›
›
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dostosowują oprocentowanie depozytów, gdy odchylenia od równowagi znajdują 
się powyżej –0,5%.

W przypadku stopy oprocentowania kredytów udzielanych konsumentom 
indywidualnym dostosowania do relacji długookresowej wskazują na szybszy 
powrót do trajektorii równowagi dla odchyleń powyżej progu τ = 0,3%:

Δrklt = – 0,387ε+
t–1– 0,130ε–

t–1+ 0,313Δrw3m+
t+ 0,172Δrw3m–

t–2+ dummies (12)

R2 = 0,24, τ = 0,003.

Asymetria długookresowa sugeruje, iż banki są skłonne szybciej obniżać 
oprocentowanie kredytów, gdy jest ono powyżej równowagi. Jednak asymetria 
krótkookresowa wskazuje na wyraźnie odmienną politykę reakcji banków na 
bezpośredni wzrost i spadek stopy WIBOR. Wzrost stopy WIBOR o 1 p.p. po-
woduje wzrost oprocentowania kredytów gospodarstw domowych o 0,31 p.p. 
jeszcze w tym samym okresie. Natomiast analogiczny spadek stopy WIBOR 
wywołuje obniżenie oprocentowania kredytów o 0,17 p.p., ale reakcja występuje 
z dwumiesięcznym opóźnieniem.

4. model wm-1

Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-119 swą struk-
turą nawiązuje do serii modeli kwartalnych WK, konstruowanych w Katedrze 
Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego20. Model opisuje 
wszystkie najważniejsze zależności i sprzężenia występujące w gospodarkach 
rynkowych: mnożnik konsumpcyjny, mnożnik fiskalny, akcelerator, pętlę inflacyj-
ną, sprzężenie kursowe. Zmienne związane ze sferą wytwarzania (zatrudnienie, 
płace, wydajność, wartość dodana) zostały zdezagregowane na cztery sektory: 
przemysł, budownictwo, usługi rynkowe i usługi nierynkowe.

Model WM-1 składa się ze 155 równań, z których 77 to równania stocha-
styczne. Blok równań łącznie współzależnych zawiera 84 zmienne, z czego aż 
10 są to zmienne osiowe. Świadczy to o bardzo złożonej strukturze systemu 
i dużej ilości sprzężeń jednoczesnych. W ramach przyjętych założeń jest to model 

19 A. Welfe, P. Karp, Makroekonometryczny miesięczny model…
20 A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013; A. We-

lfe, P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza 
ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006; A. Welfe, P. Karp, 
R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
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kompletny i w pełni opisuje funkcjonowanie gospodarki, czego dowodzi liczba 
jedynie 19 zmiennych egzogenicznych. Wszystkie zmienne egzogeniczne należą 
do instrumentów polityki gospodarczej (np. stopy podatkowe, udział deficytu 
budżetowego w PKB) lub zaliczają się do kategorii, na które zmiany sytuacji 
ekonomicznej Polski mają minimalne oddziaływanie (np. popyt zagraniczny, 
kurs euro/dolar, populacja). 

Wykorzystane dane pochodzą z oficjalnych publikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego. W przypadku braku danych 
miesięcznych (np. dotyczących rachunków narodowych) posłużono się danymi 
kwartalnymi, które interpolowano do danych miesięcznych. Natomiast zmien-
ne podlegające zmianom klasyfikacyjnym w obrębie próby przeszacowywano, 
ujednolicając szeregi zgodnie z najnowszymi definicjami. Szeregi czasowe 
wykorzystane do estymacji parametrów zostały poddane odsezonowywaniu 
procedurą TRAMO-SEATS21. Dostępna próba obejmuje okres od początku 2000 
roku do końca 2013.

Procesy stochastyczne generujące zmienne wykorzystywane w modelu 
okazały się niestacjonarne, a odpowiednie równania mają postać modeli korekty 
błędem (ECM). Jedynie w przypadku wybranych równań przejść, w których 
ekonomicznie uzasadnione było wyeliminowanie dynamiki, zastosowano postać 
statyczną. Ze względu na rozmiar systemu parametry poszczególnych równań 
były estymowane niezależnie dwustopniową metodą Engele’a i Grangera. De-
kompozycja zmienności na część długookresową i krótkookresową umożliwiła 
testowanie hipotez odpowiadających postulatom formułowanym na gruncie teorii 
ekonomii. Najczęściej były to restrykcje dotyczące jednostkowych elastyczności 
lub homogeniczności rzędu pierwszego odpowiednich funkcji22. 

Konstrukcja modelu odzwierciedla przekonanie, że gospodarka Polski jest 
zorientowana popytowo. W konsekwencji założono, że nie występują ograni-
czenia podażowe, a w gospodarce występują wolne moce produkcyjne. Główną 
determinantą jest popyt i to on decyduje o wielkości produkcji, inwestycji, wy-
miany z zagranicą, zatrudnienia i spożycia. Wpłynęło to na specyfikację głównych 
równań. W relacjach długookresowych, w przypadku równań popytu na dobra 
importowane oraz wartości dodanej, przyjęto elastyczności wynikające ze struk-
tury popytu opisanej macierzą przepływów miedzygałęziowych dla gospodarki 

21 Por. Gómez V., Maravall A., Programs TRAMO (Time Series Regression with Arima noise, 
Missing observations, and Outliers) and SEATS (Signal Extraction in Arima Time Series). 
Instruction for the User, Working Paper 9628, Research Department, Bank of Spain, 1996.

22 Por. Grabowski W., Welfe A., Global Stability of Dynamic Models, Economic Modelling 
2010/28, s. 782–784.



Asymetryczny wpływ zmiany stopy procentowej WIBOR na stopy banków komercyjnych... 273

Polski z 2010 roku. W przypadku kilku zmiennych pozytywnie zweryfikowano 
hipotezy dotyczące asymetrycznych reakcji na zmiany zachodzące w gospo-
darce. Specyfikacja równań kursu walutowego, nakładów inwestycyjnych oraz 
komercyjnych stóp procentowych uwzględnia asymetrię reakcji dostosowań do 
relacji długo- i krótkookresowej.

Konstrukcję modelu i badanie jego właściwości przeprowadzono zgodnie 
z procedurą budowy modeli wielorównaniowych23. Prawidłowe funkcjonowanie 
modelu zostało potwierdzone licznymi analizami symulacyjnymi i scenariuszo-
wymi.

5. wyniki analiz symulacyjnych

Zaprezentowane wyniki analiz odnoszą się do zmiany stopy procentowej WI-
BOR. Zaburzenie wprowadzono poprzez korektę wyrazu wolnego w równaniu 
trzymiesięcznej stopy procentowej WIBOR, której wpływ determinuje poziomy 
pozostałych stóp procentowych w modelu WM-1.

Ze względu na omówione wcześniej reakcje asymetryczne, których efekty 
można analizować za pomocą modelu WM-1, przeprowadzono dwie symulacje, 
w których zaburzenia powodują wzrost i spadek stóp procentowych. W obu 
przypadkach wprowadzono taką samą, co do wartości bezwzględnej, wielkość 
zaburzenia WIBOR-u o 2 p.p., podtrzymaną przez okres 12 miesięcy. W anali-
zach przyjęto założenie, że skokowa zmiana stóp nie spowoduje dodatkowych 
efektów wywołanych wzrostem niepewności funkcjonowania podmiotów życia 
ekonomicznego.

Dwunastomiesięczny okres wprowadzonego zaburzenia pozwala na analizę 
zarówno efektów impulsowych, jak i częściowo podtrzymanych, jednak na tyle 
krótkich, aby nie imitowały reakcji trwałych, których utrzymanie musiałoby 
wiązać się z dodatkowymi działaniami bądź kosztami. Symulację przeprowadzo-
no poza okresem próby w horyzoncie dziesięcioletnim. Wyniki przedstawiono 
w postaci odchyleń procentowych lub bezwzględnych odniesionych do symulacji 
bazowej modelu WM-1 będącej prognozą zamrożoną na ten sam okres.

W pierwszej symulacji założono spadek stopy procentowej WIBOR, co od-
działuje bezpośrednio na obniżenie stóp procentowych oferowanych przez banki, 
kurs walutowy i wpływa na koszty jednostkowe, główny składnik cen. Uruchamia 
to sprzężenie inflacyjne, reakcję całej gospodarki i wszystkich mechanizmów opi-

23 Por. Welfe A., Ekonometria, wyd. 4, PWE, Warszawa 2009.
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sanych modelem WM-1, co prowadzi do złagodzenia pierwotnie wprowadzonego 
szoku o 0,07 p.p. w ostatnim okresie jego funkcjonowania (por. rysunek 1a–1b). 
Po wygaszeniu wprowadzonego zaburzenia stopa WIBOR zaczyna powracać 
na ścieżkę długookresową. Efekt spadku stopy uruchamia szereg zmian, które 
powodują przesunięcia do nowych poziomów równowagi wszystkich makroka-
tegorii. W ostatnim miesiącu drugiego roku symulacji stopa WIBOR pozostaje 
jeszcze o 0,9 p.p. niższa niż w symulacji bazowej i z każdym kolejnym okresem 
symulacji wartości stopy WIBOR zbliżają się do prognozy bazowej. W siódmym 
roku symulacji różnice są już niewielkie i nie przekraczają 0,02 p.p.

Reakcja banków na zmniejszenie stopy WIBOR jest zróżnicowana względem 
podmiotów, do których kierowana jest ich oferta. Najszybsze dostosowania obser-
wowane są w przypadku stopy oprocentowania depozytów przedsiębiorstw, która 
już w pierwszym okresie symulacji obniżona zostaje o 1,87 p.p. Nieco wolniej 
dostosowana zostaje oferta oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw, która 
maleje w pierwszym okresie o 1,1 p.p., a dopiero po kolejnych trzech miesiącach 
o 2 p.p. Natomiast stawki dla klientów indywidualnych redukowane są znacz-
nie wolniej. Oprocentowanie depozytów odchyla się od rozwiązania bazowego 
o 1,32 p.p. w pierwszym okresie, a maksymalnie o 1,7 p.p. w ostatnim okresie 
wprowadzania zaburzenia. Natomiast oprocentowanie kredytów indywidualnych 
w pierwszym okresie symulacji nie zmienia się i dopiero w kolejnym zostaje 
zredukowane o 0,7 p.p. Maksymalne obniżenie oprocentowania następuje jeden 
okres po wygaśnięciu szoku i wynosi 1,73 p.p. W kolejnych okresach wszystkie 
analizowane stopy procentowe powracają do rozwiązania bazowego w tempie 
zbliżonym do stopy WIBOR.
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RYSUNEK 1a: Efekt obniżenia trzymiesięcznej stopy WIBOR o 2 p.p. przez jeden rok

Źródło: oprac. własne.
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RYSUNEK 1b: Efekt obniżenia trzymiesięcznej stopy WIBOR o 2 p.p. przez jeden rok

Źródło: oprac. własne.

Obniżenie oprocentowania depozytów gospodarstw domowych powoduje 
spadek skłonności do oszczędzania i wzrost popytu konsumpcyjnego. Efekt ten 
jest wzmocniony obniżeniem oprocentowania kredytów dla odbiorców indywi-
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dualnych, co zwiększa ich dostępność i skłania do zadłużania się i zwiększenia 
konsumpcji. Spożycie indywidualne jest głównym składnikiem popytu finalnego 
i jego wzrost wpływa stymulująco na produkcję, napędza gospodarkę i prowadzi 
do wzrostu dochodów, a w konsekwencji do dalszego wzrostu konsumpcji indy-
widualnej. Maksymalnie zwiększa się ona o prawie 1,1% na początku trzeciego 
roku symulacji, czyli ponad rok od wygaśnięcia wprowadzonego zaburzenia. 
Wyższy popyt konsumpcyjny skłania przedsiębiorstwa do podniesienia marż 
i zwiększenia cen. Już w pierwszym okresie symulacji deflator wartości dodanej 
rośnie o 0,06%, a maksymalnie odchyla się od rozwiązania bazowego o 0,36%, 
w okresie, w którym wygasa zaburzenie. W kolejnych okresach presja inflacyjna 
wywołana wzrostem popytu obniża się, a przedsiębiorstwa mogą obniżyć ceny, 
gdyż wzrost wydajności pracy powoduje spadek jednostkowych kosztów płaco-
wych. Powoduje to obniżenie inflacji i stabilizację cen producentów. Ceny dóbr 
konsumpcyjnych charakteryzują się bardziej stabilnym wzrostem, a moment 
wygaśnięcia zaburzenia powoduje przejście do stanu stabilizacji długookresowej 
na nowym poziomie.

Obniżenie oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw obniża koszty 
kapitału i zwiększa możliwości kredytowania. Jednocześnie zwiększenie pro-
dukcji zachęca do inwestowania w celu zwiększenia mocy produkcyjnych za-
spokajających wyższy popyt. Skutkuje to wzrostem nakładów inwestycyjnych, 
które w połowie drugiego roku symulacji są o 2,3% powyżej symulacji bazowej. 
W efekcie wzrostu kolejnego składnika popytu finalnego następuje pogłębienie 
ożywienia gospodarczego, którego pozytywne efekty obserwowane są przez kilka 
lat po wygaśnięciu początkowego zaburzenia.

W wyniku wprowadzonego zaburzenia i spadku oprocentowania depozytów 
na rynku krajowym następuje odpływ kapitałów, który prowadzi do podniesienia 
kursu walutowego i deprecjacji waluty krajowej. Poprawia to konkurencyjność 
cenową dóbr krajowych na rynkach zagranicznych i w konsekwencji wywołuje 
wzrost eksportu maksymalnie o 0,4%. Wzmacnia to efekt popytowy i pozytywnie 
wpływa na poziom produkcji krajowej. 

Impuls ze strony popytu krajowego oraz zagranicy powoduje wzrost produkcji 
wszystkich sektorów gospodarki. Siła reakcji zależna jest od transmisji popytu 
na produkty poszczególnych sektorów. Najszybciej i najmocniej rośnie wartość 
dodana w budownictwie, pobudzona silnym wzrostem nakładów inwestycyjnych, 
który jest odpowiedzią na przyrost zapotrzebowania na produkcję i rozbudowę 
potencjału produkcyjnego. Jej maksymalny, prawie 1,8%, wzrost obserwowany 
jest na początku trzeciego roku symulacji. W tym okresie obserwowane jest 
również maksimum odchylenia od prognozy bazowej realnej wartości dodanej 
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w przemyśle (0,96%) i w usługach rynkowych (0,9%). Znacznie słabiej zwiększa 
się wartość dodana sektora usług nierynkowych, który silnie zależy od dochodów 
budżetu państwa i popytu zbiorowego. Największe odchylenie wynosi 0,63% 
i pojawia się dopiero po ponad czterech latach od wygaśnięcia zaburzenia. 

Rosnący popyt wewnętrzny kraju powoduje wzrost zapotrzebowania na pro-
dukty importowane, które w modelu zdezagregowane są na import inwestycyjny, 
konsumpcyjny i zaopatrzeniowy. Oczywiście wzrost kursu walutowego wpływa 
na zwiększenie cen dóbr importowanych, spadek ich atrakcyjności i w konse-
kwencji – zmniejszenie popytu. Efekt ten jest jednak słaby i krótkotrwały, gdyż 
większość produktów importowanych nie może być substytuowana produktami 
krajowymi, a wzrost cen produktów krajowych dodatkowo osłabia ich konkuren-
cyjność na rynku krajowym. Jedynie w przypadku popytu na importowane dobra 
konsumpcyjne obserwowany jest niewielki spadek w początkowych okresach 
symulacji. Popyt na importowane dobra inwestycyjne we wszystkich okresach jest 
wyższy od prognozy bazowej. Maksymalne odchylenie przekracza nawet 2% na 
początku trzeciego roku symulacji. Podobnie import zaopatrzeniowy jest wyższy 
w całym horyzoncie symulacji, gdyż wzrost produkcji wymusza zwiększone 
zapotrzebowanie na półprodukty i surowce. Powoduje to zwiększenie importu 
zaopatrzeniowego o prawie 0,86%. Skala zmian zbliżona jest do odchyleń war-
tości dodanej w przemyśle. 

Zwiększenie mocy wytwórczych, będące odpowiedzią na rosnący popyt, 
prowadzi również do wzrostu zatrudnienia, które w przypadku stałej liczby 
aktywnych zawodowo powoduje spadek stopy bezrobocia o ponad 0,18 p.p. na 
początku trzeciego roku symulacji. W poszczególnych sektorach zatrudnienie 
rośnie w innych proporcjach niż popyt na produkcję danego sektora. Największy, 
ponad 0,5%, wzrost zatrudnienia zauważalny jest w budownictwie i niewiele 
niższy, bo 0,4% – w sektorze usług rynkowych. Natomiast w przemyśle, który 
charakteryzuje się największą kapitałochłonnością, pomimo wyższego wzrostu 
produkcji w relacji do innych sektorów, popyt na zatrudnionych rośnie jedynie 
o 0,1%. W sektorze usług nierynkowych zatrudnienie rośnie powoli. Efekt lep-
szej koniunktury gospodarczej i wzrost dochodów państwa, a zatem również 
wydatków, odczuwalny jest dopiero po kilku latach i dopiero w ósmym roku 
symulacji zatrudnienie w sektorze usług nierynkowych osiąga maksymalne 0,25% 
odchylenie od symulacji bazowej. 

W horyzoncie symulacji zmiany zatrudnienia nie kompensują wzrostu 
wolumenu wartości dodanej, co powoduje zwiększenie wydajności pracy we 
wszystkich sektorach. Wyższa wydajność pracy oraz niższa stopa bezrobocia 
wywołują presję na renegocjację stawek płacowych, które – w zależności od 
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sektora – w ujęciu realnym są wyższe niż w symulacji bazowej maksymalnie o od 
0,4% do 0,7%. Największe odchylenia obserwowane są na początku trzeciego 
roku symulacji. W ujęciu nominalnym płace rosną jeszcze silniej, co powodowane 
jest wzrostem deflatora spożycia indywidualnego. 

W kolejnej symulacji wprowadzono zaburzenie wywołujące wzrost stopy 
WIBOR o 2 p.p. podtrzymany przez dwanaście miesięcy. Ze względu na asyme-
tryczność reakcje różnią się w porównaniu do poprzedniej symulacji nie tylko pod 
względem kierunku. Zmienne odchylają się w innych proporcjach bezwzględnych 
od prognozy bazowej oraz stabilizują się na nowych poziomach równowagi, do 
których dostosowują się z różną szybkością.

W wyniku podwyższenia stopy WIBOR o 2 p.p. oprocentowanie kredytów 
i depozytów przedsiębiorstw rośnie w pierwszym miesiącu symulacji o podob-
ną wielkość, około 1 p.p. (por. rys. 2a–2b). W kolejnych okresach oprocento-
wanie kredytów przedsiębiorstw rośnie i w ostatnim okresie wprowadzonego 
zaburzenia jest wyższe o 1,67 p.p. niż w symulacji bazowej. Natomiast stopa 
oprocentowania depozytów przedsiębiorstw rośnie mocniej i odchylenie sięga 
1,76 p.p. Znacznie większe różnice obserwowane są w przypadku oprocentowa-
nia depozytów konsumentów indywidualnych. Stawki stosowane dla depozytów 
w pierwszym okresie rosną zaledwie o 0,08 p.p. i maksymalnie odchylają się 
o 1,48 p.p. W tym samym okresie oprocentowanie kredytów podwyższane jest 
o 0,40 p.p., a maksymalnie o 1,77 p.p. w ostatnim okresie działania szoku. Po 
wygaśnięciu zaburzenia wszystkie wielkości stóp procentowych powracają do 
trajektorii z prognozy bazowej. 
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RYSUNEK 2a: Efekt podwyższenia trzymiesięcznej stopy WIBOR o 2 p.p. przez jeden rok

Źródło: oprac. własne.
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RYSUNEK 2b: Efekt podwyższenia trzymiesięcznej stopy WIBOR o 2 p.p. przez jeden rok

Źródło: oprac. własne.

Różnice w reakcji banków na spadek i wzrost stopy WIBOR są najwyraź-
niejsze w pierwszym okresie symulacji, czyli bezpośrednio po wprowadzeniu 
zaburzenia. Największe rozbieżności ujawniają się w stopach depozytów, które 
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zdecydowanie silniej są obniżane niż podnoszone i dla klientów indywidualnych 
różnica sięga aż 1,24 p.p., a dla przedsiębiorstw 0,78 p.p. (por. rys. 3a–3b). 
W kolejnych okresach różnice zmniejszają się i po trzech latach nie przekra-
czają 0,1 p.p. W przypadku stopy oprocentowania kredytów, klienci indywi-
dualni szybciej odczuwają bezpośredni wzrost stopy WIBOR, który powoduje 
o 0,40 p.p. mocniejszy wzrost. W kolejnych okresach reakcja oprocentowania 
kredytów gospodarstw domowych na wzrost i spadek stopy WIBOR jest pra-
wie symetryczna, a różnice jedynie w pierwszym roku symulacji dochodzą do 
0,07 p.p. Przeciwnie do oprocentowania kredytów klientów indywidualnych, stopa 
kredytów dla przedsiębiorstw jest silniej obniżana w przypadku spadku stopy 
WIBOR, niż podwyższana gdy WIBOR rośnie. Różnica w pierwszym okresie 
symulacji wynosi o 0,20 p.p. W kolejnych okresach rozbieżności pogłębiają się 
i maksymalnie sięgają 0,69 p.p. w okresie wygasania zaburzenia. 

Otrzymane rezultaty potwierdzają, że w kontaktach przedsiębiorstw z bankami 
ich pozycje są równorzędne i obie strony starają się dopasować do aktualnych wa-
runków gospodarczych. Natomiast osoby fizyczne stoją na zdecydowanie gorszej 
pozycji, gdyż w reakcji na zmiany oprocentowania stopy WIBOR banki znacznie 
wolniej dostosowują swoją ofertę, krótkookresowo zwiększając swoje marże i zyski.

Różnice wynikające z decyzji banków co do wysokości stóp procentowych 
wpływają na reakcje całego systemu. Jest to najbardziej widoczne w przypadku 
zmiennych, na które bezpośrednio oddziałują zmiany stóp banków komercyjnych. 
W szczególności, w pierwszym okresie symulacji wolumen konsumpcji indywi-
dualnej zwiększa się o 0,13% bardziej w przypadku spadku stopy WIBOR niż jej 
wzrostu. Odchylenie to oddziałuje na całą sferę realną gospodarki i reakcja wielu 
zmiennych powodowana spadkiem stopy WIBOR jest silniejsza. Większy wzrost 
konsumpcji indywidualnej powoduje mocniejsze przyrosty wartości dodanej. 
W pierwszym okresie symulacji największe różnice obserwowane są w wartości 
dodanej w budownictwie, której reakcja jest o ponad 0,1% silniejsza. Wartość 
dodana w przemyśle rośnie o 0,086% mocniej, a w usługach rynkowych o 0,06%. 
W kolejnych kilkunastu okresach różnice zanikają. Dopiero po trzech latach 
symulacji, gdy ujawniają się efekty skumulowane, oddziałujące z opóźnieniem, 
obniżenie stopy WIBOR ponownie powoduje silniejsze reakcje, ale maksymal-
ne różnice nie przekraczają 0,04%. Wartość dodana w usługach nierynkowych 
również mocniej reaguje na spadek stopy WIBOR. Różnice w pierwszych 
okresach symulacji są bardzo małe i dopiero w piątym roku symulacji wynoszą 
maksymalnie 0,02%. Różnice obserwowane w wartości dodanej w poszczegól-
nych sektorach wpływają na podobne reakcje zatrudnienia i wydajności pracy. 
Wartości odchyleń są jednak mniejsze i zatrudnienie w budownictwie rośnie 
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o 0,028%, w usługach rynkowych o 0,014%, a w przemyśle jedynie o 0,006% 
mocniej pod wpływem spadku stopy WIBOR niż jej wzrostu. Znacznie mniejsze 
rozbieżności między sektorami obserwowane są w płacach, dla których różnice 
reakcji wahają się od 0,011% w przemyśle do 0,016% w usługach rynkowych. 

RYSUNEK 3a: Różnica reakcji zmiennych na wzrost i spadek trzymiesięcznej stopy WIBOR

Źródło: oprac. własne.
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RYSUNEK 3b: Różnica reakcji zmiennych na wzrost i spadek trzymiesięcznej stopy WIBOR

Źródło: oprac. własne.

W przypadku niektórych zmiennych silniejsza reakcja wywołana jest 
wzrostem stopy WIBOR lub efekty rozbieżności kumulują się. W przypadku 
kursu walutowego maksymalna różnica 0,08%, wywołana silniejszym spadkiem 
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w efekcie podniesienia stopy WIBOR, obserwowana jest w okresie wygaśnięcia 
zaburzenia. Natomiast w pierwszym okresie symulacji reakcja jest odwrotna 
i kurs walutowy reaguje silniej o 0,01% na spadek stopy WIBOR. Odchylenia 
reakcji kursu walutowego wpływają na funkcjonowanie całego systemu, poprzez 
wpływ na wymianę z zagranicą oraz ceny, których reakcja jest podobna. W efekcie 
eksport silniej spada pod wpływem wzrostu stopy WIBOR. Natomiast na zmiany 
importu silniej oddziałują efekty wzrostu popytu konsumpcyjnego i produkcji 
wywołane spadkiem stopy WIBOR.

Wprowadzone zaburzenia inaczej oddziałują na funkcjonowanie pętli 
inflacyjnej i całego systemu. Mimo to reakcja stopy WIBOR, która jest zaburzana, 
jest prawie symetryczna. Obserwowane w trzecim roku symulacji maksymalne 
odchylenia nie przekraczają 0,007 p.p. 

6. wnioski

Uwzględnienie w modelu WM-1 wpływu asymetrycznych efektów długo- 
i krótkookresowych umożliwia lepsze poznanie i odwzorowanie mechanizmów 
funkcjonowania gospodarki Polski. Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że 
(egzogeniczne) zmiany stopy procentowej oddziałują na całą gospodarkę, a skutki 
obserwowane są długo po wygaśnięciu zaburzenia. Wyniki symulacji dowodzą, 
że wzrost lub spadek stopy procentowej WIBOR powodują odmienne reakcje 
systemu. Największe różnice obserwowane są w przypadku stóp procentowych 
bezpośrednio zależnych od stopy WIBOR. 

Pomimo iż impuls dotyczy sfery nominalnej, asymetryczne reakcje obser-
wowane są również dla zmiennych realnych. Dla większości zmiennych sfery 
realnej silniejsze reakcje obserwowane są w wyniku obniżenia stopy WIBOR 
i luzowania polityki monetarnej, co wywołuje ożywienie gospodarcze. Z drugiej 
strony wzrost stopy WIBOR ma silniejszy wpływ na kurs walutowy i ceny, co 
sugeruje większą skuteczność oddziaływania na zmienne nominalne w przypadku 
zacieśniania polityki monetarnej. 
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Asymmetric impAct of chAnges the wiBor interest rAte on commerciAl BAnks 
interest rAtes And the polish economy

( S u m m a r y )

The Polish economy is influenced by many exogenous shocks, which is characteristic of small 
and medium-sized open economies. The impact of these impulses is asymmetric what requires the 
application of appropriate procedures to test economic hypotheses. The article analyze the effects of 
changes in the WIBOR interest rate. The impulse initiates the inflation loop and consequently the 
reaction of the whole economic system. Therefore the relevant analysis must be done on a complete 
macroeconometric model such as monthly model of the Polish economy WM-1. The results of the 
simulation analyzes shows the variability of interest rates offered by commercial banks depends 
on the direction of change. Although the initial impulse directly affects the nominal economy its 
impact influences the real economy as well (production, investment or employment). 
Keywords: interest rates; threshold error correction models; asymmetric reactions; simulation 
analysis
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