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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza, czy kryzys gospodarczy z lat 2007–2009 miał wpływ na 
zakres wolności gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych. Do analizy wybrano kraje 
należące do G7, tj. Francję, Kanadę, Japonię, Niemcy, USA, Wielką Brytanię i Włochy, 
a dane obejmowały lata 1996–2012. W badaniu wykorzystano: indeks wolności gos-
podarczej i jego trzy subindeksy publikowane przez Heritage Foundation oraz tempo 
zmian PKB, a także test Chowa. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że tylko w przypadku dwóch krajów – USA i Wiel-
kiej Brytanii – wystąpiły punkty zwrotne w subindeksie wydatki rządowe w czasie 
trwania kryzysu gospodarczego. 
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Wprowadzenie

Problem roli państwa w gospodarce jest ciągle podejmowany w dyskusjach eko-
nomistów. Przykładem jest kryzys fi nansowy, który rozpoczął się w USA pod 
koniec 2007 roku, a następnie rozprzestrzenił się na inne kraje (głównie wysoko 
rozwinięte). Jak zauważył Bogusław Fiedor: Spór ten dotyczy w istocie zwykle 
zakresu regulacji stricte rynkowej i skali interwencjonizmu państwa w gospo-
darkę, a nie pytania „albo jedno, albo drugie”1. Z jednej strony wskazuje się, że 
kryzys został wywołany przez nadmierną liberalizację rynku fi nansowego i tak 
zwaną fi nansyzację gospodarki, z drugiej – że jest wynikiem silnego wspiera-
nia przez rząd USA krajowego sektora budownictwa mieszkaniowego. Dyskusja 
dotyczy więc pytania o relacje między zawodnością rynku a zawodnością pań-
stwa2. Jednoznaczna odpowiedź na pytanie o przyczynę tego kryzysu chyba nie 
jest możliwa. Warto jednak przyjrzeć się zmianom roli państwa w gospodarce, 
jakie przyniósł ten kryzys. To znaczy określić, jak w trakcie kryzysu zmieniała 
się wolność gospodarcza, w porównaniu z latami poprzednimi, i czy miał on na 
to wpływ. 

W niniejszym artykule uwaga zostanie zwrócona na siedem wysoko rozwi-
niętych krajów należących do G7, to jest na Francję, Japonię, Kanadę, Niemcy, 
USA, Wielką Brytanię i Włochy. Są to kraje należące do grupy najbogatszych 
krajów świata (ze względu na PKB per capita), będące największymi gospodar-
kami świata (udział w światowym PKB, handlu, w przepływach fi nansowych), 
a także będące ważnymi graczami na arenie międzynarodowej (członkostwo 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wpływ na działania Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego i Banku Światowego, rola w Unii Europejskiej). Ponadto kraje 
te są w awangardzie tych, które dokonują zmian w kontekście roli państwa, co ma 
znaczący wpływ na upowszechnianie się pewnych wzorców działania. 

Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w USA pod koniec 2007 roku, 
spowodował poważne problemy w wielu obszarach gospodarki, takich jak: rynek 
nieruchomości, sektor bankowy i fi nansowy, zadłużenie sektora publicznego 
i prywatnego. W statystykach kryzys defi niowany jako bezwzględny spadek war-
tości PKB najbardziej widoczny jest w latach 2008–2009 (rysunek 1). 

1 B. Fiedor, Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, „Ekonomista” 2010, nr 4, s. 455.
2 Por. J. Godłów-Legiędź, Zawodność rynku, państwa i ekonomii z perspektywy kryzysu fi nan-

sowego, w: Ekonomia i prawo. Zawodności rynku–zawodności państwa–etyka zawodowa, cz. 2, 
red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, UMK, Toruń 2010.
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Przeprowadzona w artykule analiza relacji państwo a wolność gospodarcza 
składa się z następujących punktów: 1) określenie cech dobrego państwa; 2) opis 
indeksów wolności dla krajów G7; 3) ustalenie wpływu kryzysu gospodarczego 
na zmianę wolności gospodarczej, z wykorzystaniem testu Chowa.

Rys. 1. Dynamika zmian PKB w latach 1995–2012 (rok do roku; %)

Źródło: The World Economic Outlook (WEO) database, April 2013 edition, IMF.

Charakterystyka dobrego państwa w gospodarce

Od publikacji w 1776 roku Bogactwa narodów Adama Smitha ważnym przed-
miotem rozważań kolejnych pokoleń ekonomistów stała się rola państwa 
w gospodarce i podejmowanie prób określenia, jakie ono powinno być, by najle-
piej, jak to możliwe, sprzyjać wzrostowi dobrobytu społeczeństwa. Na podstawie 
wielu prac można określić cechy „dobrego państwa” jako takiego, państwa, które 
gwarantuje podstawowe prawa człowieka – do wolności gospodarczej oraz wła-
sności, działa praworządnie i efektywnie3. Dopiero jednak od lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku prowadzone są badania empiryczne nad zależnością instytucji 
państwa a rozwojem gospodarczym, i na ich podstawie formułuje się pożądane 
cechy „dobrego państwa” w gospodarce. Nie odbiegają one jednak – w swych 
wnioskach – od sądów sformułowanych przez wcześniejszych ekonomistów. 

3 Por. K. Szarzec, Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne – od Adama Smitha do współ-
czesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
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Istnieje wiele defi nicji wolności gospodarczej, większość badaczy zgadza 
się jednak, że obejmuje ona: bezpieczne prawa własności (w stosunku do legal-
nie nabytych przedmiotów i praw); wolność zawierania umów z podmiotami 
krajowymi i zagranicznymi; brak interwencji państwa w warunki, na jakich są 
zawierane dobrowolne umowy, oraz wolność od konfi skaty własności przez nad-
mierne opodatkowanie lub niespodziewaną infl ację4. Pierwsze mierniki wolności 
gospodarczej i badania empiryczne dotyczące relacji zachodzącej między wol-
nością gospodarczą a rozwojem (wzrostem) gospodarczym pojawiły się dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Najważniejszymi i najpopularniejszymi 
stały się dwa – Index of Economic Freedom (IEF), stworzony przez amerykań-
ską instytucję The Heritage Foundation i „Wall Street Journal”, oraz Economic 
Freedom Index (EFI), opracowany przez kanadyjski The Fraser Institute. Auto-
rzy pierwszego wskaźnika odnoszą wolność gospodarczą do relacji: wolność 
vs. przymus. Według ich defi nicji, oznacza ona brak przymusu i ograniczeń ze 
strony państwa w odniesieniu do produkcji, podziału i konsumpcji dóbr i usług, 
ponad poziom służący ochronie i utrzymaniu tejże wolności gospodarczej5.

Z bardzo licznych badań zależności między wolnością gospodarczą a wzrostem 
gospodarczym, wykorzystujących różne wskaźniki i prowadzonych dla różnych 
grup krajów, wynika, że wolność gospodarcza ma wpływ na wzrost gospodarczy6. 
Jednocześnie w niektórych badaniach została potwierdzona zależność, że im wyż-

4 S.H. Hanke, S.J.K. Walters, Economic freedom, prosperity, and equality: a survey, „Cato 
Journal” 1997, vol. 17, no. 2, s. 120–121.

5 G.P. O’Driscoll Jr., E.J. Feulner, M.A. O’Grady, Index of economic freedom, The Heritage 
Foundation Washington DC and Dow Jones and Company, Inc., New York 2004, s. 50.

6 Por. np. X. de Vanssay, Z.A. Spindler, Freedom and growth: Do constitutions matter?, „Pub-
lic Choice” 1994, vol. 78, no. 3–4; J. de Haan, C.L.J. Sierman, Further evidence on the relation-
ship between economic freedom and economic growth, „Public Choice” 1998, vol. 95, no. 3–4; 
J.C. Heckelman, Economic freedom and economic growth. A short-run causal investigation, „Jour-
nal of Applied Economics” 2000, vol. 3, no. 1; S.T. Easton, M.A. Walker, Income, growth, and 
economic freedom, “AEA Papers and Proceedings” 1997, vol. 87, no. 2; W.K. Farr, R.A. Lord, 
J.L. Wolfenbarger, Economic freedom, political freedom, and economic well-being. A causality 
analysis, „Cato Journal” 1998, vol. 18, no. 2, s. 247–262; J. Gwartney, R. Holcombe, R. Lawson, 
Economic freedom and the environment for economic growth, „Journal of Institutional and Theo-
retical Economics” 1999, vol. 155, iss. 4; E. Weede, Economic freedom and development. New 
calculations and interpretations, „Cato Journal” 2006, vol. 26, no. 3; J.W. Dawson, Causality in the 
freedom-growth relationship, „European Journal of Political Economy” 2003, vol. 19; M.K. Juste-
sen, The effect of economic freedom on growth revisited. New evidence on causality from a panel 
of countries 1970–1999, “European Journal of Political Economy” 2008, vol. 24, no. 3; D. Piątek, 
M. Pilc, K. Szarzec, Economic freedom, democracy and economic growth. A causal investigation 
within transition countries, “Post-Communist Economies” 2013 (w druku). 
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szy poziom PKB per capita, tym większy zakres wolności politycznej7 i gospodar-
czej8. Należy mieć jednak na uwadze, że wolność gospodarcza i prawa własności są 
podstawowymi cechami gospodarki rynkowej, umożliwiającymi zawieranie dobro-
wolnych umów. Aby były one jednak respektowane, niezbędne jest praworządne 
państwo, które zapewnia ich ochronę. W szczególności są to dwie najważniejsze 
jego cechy – uniwersalność i stosowalność prawa oraz dobra znajomość prawa przez 
obywateli, która warunkuje planowanie przez nich działań w ramach tego prawa9. 

Nowy wymiar do analizy gospodarki narodowej i roli państwa w gospo-
darce wprowadził John Maynard Keynes w Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu 
i pieniądza, a mianowicie: politykę makroekonomiczną (fi skalną i monetarną). 
Według niego państwo (władze fi skalne i monetarne) może i powinno wpływać 
na poziom popytu globalnego i zatrudnienie. Pasywne oczekiwanie na powrót 
gospodarki do poziomu pełnego wykorzystania czynników produkcji oznacza, 
de facto, zgodę na bezrobocie przymusowe i pogarszanie się sytuacji gospodar-
czej. Teoria J.M. Keynesa dała asumpt do rozwoju makroekonomii i wielkiej 
dyskusji na temat efektywności polityki makroekonomicznej10. Na przełomie XX 
i XXI wieku zaczął się formułować pewien konsensus między dwoma głównymi 
nurtami teorii makroekonomii, to jest neoklasycznym i keynesowskim. W przy-
padku polityki monetarnej, konsensus ten można określić następująco11:

 – niezależność banku centralnego, a jednocześnie możliwość rozliczenia 
jego działań, przy zachowaniu ich transparentności;

 – efektywność polityki monetarnej w zwalczaniu i stabilizowaniu infl acji;
 – stabilny, niski, poziom infl acji – priorytet polityki monetarnej;
 – wiarygodność banku centralnego w dążeniach do założonego celu;
 – stosowanie „kotwicy nominalnej”; preferowana kotwica (jak wskazuje 

praktyka banków centralnych) – cel infl acyjny, określony jako pewien 
przedział, a nie sztywna reguła działania;

 – prowadzenie polityki niskich (zerowych) stóp procentowych.

7 W. Wu, O.A. Davis, The two freedoms, economic growth and development. An empirical 
study, “Public Choice” 1999, vol. 100 (1–2).

8 J.R. Hanson, Prosperity and economic freedom. A virtuous cycle, „The Independent Re-
view” 2000, vol. 4, no. 4, s. 525–531.

9 J. Waldron, The rule of law in contemporary liberal theory, w: Liberalism. Critical concepts 
in political theory, red. G.W. Smith, Routledge, London–New York 2002, t. 2, s. 95.

10 Szerzej K. Szarzec, Państwo w gospodarce..., rozdz. 3–4.
11 Ibidem, s. 241.
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Przedstawione postulaty miały swoją realizację w działaniach banków 
centralnych. Jednak kryzys gospodarczy z lat 2007–2010 spowodował, że kilka 
z nich stanęło pod znakiem zapytania. I tak, w przypadku priorytetu polityki 
monetarnej kwestionuje się, że ma nim być tylko stabilny, niski, poziom infl a-
cji. Wskazuje się na kwestie pobudzenia wzrostu gospodarczego, przywrócenia 
zaufania do gospodarki, przełamania oczekiwań defl acyjnych. Prowadzona jest 
dyskusja o przyjęciu jako celu nominalnego wzrostu PKB, podejście to jest jed-
nak kontrowersyjne. Okazuje się, że polityka ilościowego zwiększania podaży 
pieniądza (quantitive easing, QE), stosowana przez Europejski Bank Centralny, 
Wielką Brytanię i USA (której prekursorem była Japonia w latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku), wbrew wyrażanym przez wielu obawom nie doprowadziła 
(przynajmniej do połowy 2013 roku) do wzrostu infl acji. 

W przypadku polityki fi skalnej przedstawiciele współczesnych szkół makro-
ekonomii głównego nurtu zgadzają się, że powinna ona być prowadzona na pod-
stawie reguł. Rząd, prowadząc ją, powinien się kierować regułami i utrzymywać 
równowagę budżetową, co wspiera działania banku centralnego w zakresie kon-
trolowania infl acji. Nowokeynesiści podkreślają jednak, że w nadzwyczajnych 
sytuacjach – w głębokiej recesji – konieczne jest stosowanie dyskrecjonalnej 
polityki fi skalnej. 

Gregory N. Mankiw i Matthew Weinzierl12, analizując optymalną poli-
tykę stabilizacyjną w sytuacji spadku popytu globalnego, stworzyli hierarchię 
instrumentów polityki monetarnej i fi skalnej. Jest ona zależna od sytuacji 
gospodarczej i możliwości zastosowania poszczególnych instrumentów. Przed-
stawia się następująco:

 – obniżenie krótkookresowych stóp procentowych, gdy to możliwe;
 – jeśli krótkookresowe stopy procentowe osiągnęły poziom zero, obniżenie 

długoterminowych stóp procentowych;
 – w sytuacji, gdy możliwości zastosowania polityki monetarnej się wyczer-

pały, obniżenie podatków, co ma wpłynąć na zwiększenie skłonności do 
wydatków, w tym inwestycyjnych;

 – w ostateczności, jako „środek zarządzania popytem ostatniej instancji” (the 
demand management tool of last resort), zwiększenie wydatków rządowych.

12 N.G. Mankiw, M. Weinzierl, An exploration of optimal stabilization policy, „Brookings Pa-
pers on Economic Activity” 2011, Economic Studies Program, The Brookings Institution, vol. 42, 
no. 1, s. 209–272.
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Działania przedsięwzięte przez rządy krajów wysoko rozwiniętych w czasie 
ostatniego kryzysu należy ocenić jako podjęte w nadzwyczajnej sytuacji, która 
wymagała nadzwyczajnych środków. Od 2007 roku analizowane kraje (w szcze-
gólności USA i kraje UE) podejmowały wiele działań, takich jak: obniżenie stóp 
procentowych do najniższych możliwych poziomów, wprowadzenie polityki QE, 
uruchomienie wielkich fi skalnych pakietów stymulacyjnych, ratowanie instytucji 
fi nansowych zagrożonych upadłością13. Celem tych działań było zmniejszenie 
niepewności w gospodarce i pobudzenie wzrostu gospodarczego, efekty jednak 
są różne. Największym negatywnym skutkiem jest wielki wzrost zadłużenia 
publicznego tych krajów. 

Ostatni kryzys gospodarczy podał w wątpliwość niektóre z tych kompromi-
sowych ustaleń i wywołał dyskusję co do zasadności wdrażania wielkich pakie-
tów stymulacyjnych, oznaczających, de facto, zarządzanie popytem globalnym. 
Jednak co do pryncypiów prowadzenia polityki fi skalnej i monetarnej, nie ma 
zmian. Winny one być prowadzone na podstawie reguł, a nie na zasadzie dyskre-
cjonalności, być przewidywalne i transparentne. 

Indeksy wolności gospodarczej

Analizowane kraje G7 zostały scharakteryzowane pod względem poziomu wol-
ności gospodarczej na podstawie indeksu wolności gospodarczej (IWG) i jego 
trzech subindeksów: wolność fi skalna, wydatki rządowe i wolność monetarna 
(indeksy publikowane przez Heritage Foundation14). Skala wszystkich indeksów 
wynosi od 0 do 100, przy czym im wyższa wartość wskaźnika, tym większa 
wolność. IWG przedstawia ogólną ocenę zakresu stosowania przymusu przez 
państwo w sferze gospodarki. Wybrane trzy subindeksy oceniają zakres polityki 
fi skalnej i monetarnej. Są one zdefi niowane następująco:

13 Przykłady takich działań: sukcesywne obniżanie podstawowej stopy procentowej przez Bank 
of England z 5,75% w 2007 r. do 0,5% w 2009 r.; we wrześniu 2008 r. rząd USA wsparł (ang. ba-
ilout) spółkę AIG 85 mld USD; w listopadzie 2008 r. FED zdecydował o bezwarunkowym zakupie 
100 mld USD papierów dłużnych government-sponsored enterprise (GSE) oraz 500 mld USD mort-
gage-backed securities; w styczniu 2009 r. rząd Niemiec uruchomił pakiet stymulacyjny o wartości 
50 mld EUR; w marcu 2009 r. Bank of England rozpoczął program zakupu obligacji skarbowych i pa-
pierów korporacyjnych w ramach operacji quantitative easing lub credit easing; Francja uruchomiła 
pakiet stymulacyjny w wysokości 26 mld EUR w 2008 r. i w tej samej kwocie w 2009 r.

14 Dane dostępne od 1995 r. Drugi indeks wolności gospodarczej opracowany przez Freedom 
Institute zawiera roczne dane od 2000 r. (Fraser Institute, Economic Freedom of the World, www.
freetheworld.com) i dlatego nie uwzględniono ich w niniejszej analizie. 
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1. Wolność fi skalna (fi scal freedom) – mierzy obciążenia podatkowe 
nakładane przez rząd. Składa się z oceny trzech składników: podatków 
dochodowych nakładanych na osoby fi zyczne i prawne oraz wielkości 
wpływów z podatków w relacji do poziomu PKB. 

2. Wydatki rządowe (government spending) – ocenia poziom wszystkich 
wydatków rządowych (zarówno tych o ekwiwalentnym charakterze, jak 
i transferów) w relacji do PKB. 

3. Wolność monetarna (monetary freedom) – obejmuje ocenę stabilności 
poziomu infl acji i kontroli cen. 

W latach 1995–2013 w badanej grupie krajów najwyższy, stabilny poziom 
IWG był odnotowywany w Kanadzie, USA i w Wielkiej Brytanii, chociaż w tych 
ostatnich dwóch krajach zauważalny jest spadek poziomu wolności gospodarczej 
od 2008 roku (rysunek 2). Najniższy poziom IWG był we Francji i Włoszech. 
W 2013 roku w międzynarodowym rankingu IWG Francja i Włochy zostały 
uznane za kraje umiarkowanie wolne (moderately free) i zajęły odpowiednio 
miejsca: 62 i 83. Pozostałe kraje zostały uznane za „w zasadzie wolne” (mostly 
free) i zajęły miejsca: Kanada – 6, Japonia – 24, Niemcy – 19, USA – 10, Wielka 
Brytania – 14. 

Rys. 2. Indeks wolności gospodarczej 

Źródło: http://www.heritage.org/index/ (dostęp 19.05.2013).



269Państwo a wolność gospodarcza...

Rys. 3. Indeks wolności fi skalnej (1995–2013)

Źródło: jak pod rysunkiem 2.

Rys. 4. Indeks wydatków rządowych (1995–2013)

Źródło: jak pod rysunkiem 2.

Rys. 5. Indeks wolności monetarnej w latach 1995–2013

Źródło: jak pod rysunkiem 2.
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Na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawiono zmiany subindeksów IWG, to jest 
wolności fi skalnej, wydatków rządowych i wolności monetarnej. W przypadku 
indeksów wolności fi skalnej i wydatków rządowych najniższe wskazania mają 
Włochy i Francja. Według pierwszego z indeksów Francja była w latach 1995–
1996 oceniana jako kraj umiarkowanie wolny, od 1997 roku do 2007 roku jako 
„bez wolności” (repressed), a od 2008 – jako „w zasadzie bez wolności” (mostly 
unfree). W przypadku Włoch, do 2005 roku kraj ten był oceniany jako „bez wol-
ności”, a potem jako „w zasadzie bez wolności”. W przypadku drugiego indeksu, 
w całym okresie Francja i Włochy były oceniane jako „bez wolności”. 

Kryzys a wolność gospodarcza

Celem analizy było zbadanie, czy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się pod 
koniec 2007 roku w USA i który oznaczał obniżenie tempa zmian PKB, miał 
znaczenie dla zmian wolności gospodarczej w siedmiu wysoko rozwiniętych 
krajach. Do analizy wykorzystano test Chowa15. Jest to narzędzie używane do 
weryfi kowania hipotezy o stabilności parametrów modelu ekonometrycznego, 
czyli określenia, czy w modelu występuje punkt zwrotny (structural break). 
Punkt zwrotny można interpretować jako jakościowe zjawiska, które powodują, 
że nie da się utrzymać założenia o stałości parametrów modelu ekonometrycz-
nego w czasie. Celem analizy jest więc określenie, czy w modelu opisującym 
wpływ tempa zmian PKB na wolność gospodarczą występuje punkt zwrotny. 
Model podstawowy jest dany równaniem:

0 1j jY xβ β= + ,

gdzie: 
Y  – dany indeks wolności, 
x  – tempo zmian PKB, 
j – kraj. 

W modelu jako zmienną zależną przyjęto indeks wolności gospodarczej 
i jego trzy subindeksy: wolność fi skalną, wydatki rządowe i wolność monetarną. 
Jako zmienną niezależną przyjęto roczne tempo zmian PKB pochodzące z bazy 

15 G.C. Chow, Tests of equality between sets of coeffi cients in two linear regressions, „Econo-
metrica” 1960, vol. 28 (3).
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IMF. Okres analizy objął lata 1996–2012 (liczba obserwacji – 17) dla siedmiu 
krajów: Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech. 
W tabelach 1 i 2 przedstawiono statystyki opisowe danych. W celu eliminacji 
niestacjonarności szeregów wartości czterech indeksów wyrażono jako zmiany 
wskaźnika do roku poprzedniego (iloraz indeksu dla okresu t do indeksu dla 
okresu t-1). 

Tabela 1 

Statystyki opisowe – tempo zmian PKB w okresie 1996–2012

Kraj Średnia (%) Mediana (%) Min (%) Maks (%) Odchylenie stand.
Francja 1,56 1,83 -3,15 3,69 1,62
Japonia 0,80 1,60 -5,53 4,65 2,28
Kanada 2,58 2,65 -2,80 5,17 1,83
Niemcy 1,36 1,64 -5,07 4,02 2,13
USA 2,42 2,54 -3,07 4,83 1,94
Wielka 
Brytania 2,17 2,88 -3,97 4,23 2,10

Włochy 0,67 1,45 -5,49 3,65 2,09

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z IMF Outlook, April 2013.

Tabela 2 

Statystyki opisowe indeksów wolności gospodarczej w okresie 1996–2012

Kraj Zmienna Średnia Mediana Min Maks Odchylenie stand.
1 2 3 4 5 6 7

Francja
IWG 61,06 60,90 57,40 64,70 2,52
Wolność fi skalna 45,35 44,80 33,90 60,60 7,59
Wydatki rządowe 12,61 13,20 5,30 18,90 3,84
Wolność monetarna 82,51 82,40 71,70 87,00 3,53

Japonia
IWG 70,52 70,90 64,30 73,30 2,68
Wolność fi skalna 65,35 67,50 53,60 70,90 6,92
Wydatki rządowe 58,49 58,70 47,00 63,90 4,06
Wolność monetarna 90,64 90,60 87,90 94,30 2,03

Kanada
IWG 75,02 75,30 67,90 80,80 4,62
Wolność fi skalna 64,19 73,60 38,10 79,20 16,82
Wydatki rządowe 44,57 49,60 18,30 54,10 11,05
Wolność monetarna 83,88 85,40 75,40 89,70 4,10



272 Katarzyna Szarzec

1 2 3 4 5 6 7

Niemcy
IWG 69,18 69,70 64,30 71,80 2,20
Wolność fi skalna 51,89 56,40 37,80 61,40 9,29
Wydatki rządowe 32,13 31,70 24,10 42,70 5,24
Wolność monetarna 85,18 86,60 79,90 89,40 2,96

Wielka Brytania
IWG 77,48 77,50 74,10 80,40 1,78
Wolność fi skalna 60,81 61,70 52,00 62,50 2,66
Wydatki rządowe 42,91 42,70 21,50 58,90 8,40
Wolność monetarna 82,42 84,10 73,70 86,70 4,36

Włochy
IWG 61,89 62,00 58,10 64,90 1,97
Wolność fi skalna 49,65 49,60 42,20 55,80 4,615
Wydatki rządowe 23,91 28,00 0,10 33,70 9,15
Wolność monetarna 82,74 82,10 77,00 86,50 2,69

USA
IWG 78,24 78,20 75,40 81,20 2,05
Wolność fi skalna 66,29 67,20 63,40 69,80 2,35
Wydatki rządowe 60,65 60,30 46,70 71,20 5,41
Wolność monetarna 83,51 84,30 77,20 86,30 2,94

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych zamieszczonych na http://www.heritage.org/in-
dex/ (dostęp 19.05.2013).

Testowano, czy w latach 2007, 2008 i 2009 nastąpiły punkty zwrotne 
w tempie zmian indeksów wolności gospodarczej, co było spowodowane kryzy-
sem gospodarczym. Hipotezę zerową brzmiącą: „brak zmian strukturalnych przy 
podziale próby w obserwacji w okresie t” odrzucano, jeżeli p-wartość testu była 
mniejsza niż 5%. Z przeprowadzonych badań wynika, że:

 – w USA punkt zwrotny wystąpił w przypadku indeksu wydatki rządowe 
w 2007 roku;

 – w Wielkiej Brytanii punkt zwrotny wystąpił w przypadku indeksu wydatki 
rządowe w 2008 roku;

 – w pozostałych krajach (Francja, Kanada, Niemcy, Japonia, Włochy) 
odnotowano brak punktów zwrotnych.

Testy przeprowadzono także dla danych zlogarytmowanych i potwierdziły 
one wystąpienie punktów zwrotnych w tych dwóch przypadkach. Wystąpienie 
punktów zwrotnych w przypadku indeksu wydatki rządowe w USA i Wielkiej 
Brytanii mogło być spowodowane wdrożeniem wielkich pakietów stymulacyj-
nych i programów oszczędnościowych w tych państwach. 
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Przeprowadzono także test Chowa dla modelu, w którym zmiennymi zależ-
nymi były indeksy wolności gospodarczej (wartości zlogarytmowane), a jako 
zmienne niezależne przyjęto wyraz wolny i trend. Starano się w ten sposób 
określić, czy w okresie kryzysu nastąpiły istotne zmiany w tendencji rozwojowej 
wybranych indeksów. Z przeprowadzonych badań wynika, że:

 – we Francji punkt zwrotny wystąpił w przypadku indeksu wydatki rzą-
dowe w 2009 roku;

 – w Japonii wystąpił on w przypadku indeksu wydatki rządowe w 2008 roku;
 – w Niemczech – w przypadku indeksu wolność monetarna w 2007 roku;
 – w Wielkiej Brytanii – w przypadku indeksu wolności gospodarczej 

w 2007 roku i indeksu wydatki rządowe w 2008 roku;
 – w pozostałych krajach (Kanada, USA, Włochy) nie było punktów 

zwrotnych.
Przy interpretacji przedstawionych wyników należy mieć na uwadze krótki 

szereg czasowy i liczbę obserwacji oraz niedokładność wskaźników. Dalsza ana-
liza może polegać na zastosowaniu testu Chowa dla panelu oraz uwzględnieniu 
innego wskaźnika (proxy), który umożliwiłby estymacje równań na podstawie 
większej liczby obserwacji (na przykład danych kwartalnych).
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SOVEREIGN STATE AND ECONOMIC FREEDOM 
IN TERMS OF FINANCIAL CRISIS (2007–2009)

CASE OF DEVELOPED COUNTRIES

SUMMARY

The aim of a paper is to analyze, whether economic crisis 2007–2009 had an impact 
on economic freedom in developed G7 countries. A scope of analysis is 1996–2012. 
Determinants are three subindex of Index of Economic Freedom published by Heritage 
Foundation (Fiscal Freedom, Government Spending, Monetary Freedom). A method is 
Chow test for structural instability. The main result is that only in USA and UK there 
were structural breaks in case of subindex Governance Spending during economic crisis 
(2007–2009). 

Keywords: state, economic crisis, economic freedom, developed countries


