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Abstract The aim of this article is to present the political business cycle (PBC), a
subject which has been present in research since the 1970s, but still not well known
in Poland. The study of the PBC can give us an answer to the question of whether
local governments could have caused or prevented the fluctuation in the economy
during recent worldwide crisis and the progression of globalization.

This article will briefly provide a history of the research on political business cycles
as well as the main theories. Its subsequent sections will present a review of the
newest theoretical models including empirical research.
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1. Introduction The political business cycle was originally described by
Michał Kalecki, who investigated the relationship between cyclical fluctua-
tions of the economy and changes in the balance of power between employers
and employees (see Kalecki [13]). Kalecki indicated that the incumbents ma-
nipulate the economy to undermine the efforts of workers to increase the
salaries.

Nevertheless, the first research studies on the PBC date back to the 1970s.
There are two types of PBCs which will be presented below.

1.1. The opportunistic political business cycle The first formal
model of the PBC was created by Nordhaus in 1975 [18]). In his model,
the economy is described by the Phillips curve, in which the incumbents
can balance between the inflation rate πt and the unemployment rate ut as
described by:

πt = f (ut) + λvt,

dvt
dt

= γ(πt − vt),

where πt is the inflation rate in period t, ut is the unemployment rate, and
vt is the expected rate of inflation.

To describe the voters’ behaviour, Nordhaus began with a discrete time
model. The individuals estimate the performance of the incumbent based
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on a retrospective evaluation of the economy and adjust their expected in-
flation rate. They are rational; however, they might not be aware of the
relation between the inflation rate and the unemployment rate. Individuals
are assumed to have ordinal preference orderings over economic variables
z = (z1, z2, . . . , zm), where z1 = −π denotes the rate of inflation, z2 = −u,
the unemployment rate, and z3 . . . zm are other economic variables. Voters’
preference orderings can be represented by a quasi-concave function U i.1

There are two political parties. In the period of time t individuals compare
the result of the work of the current incumbent zt to some preset level ẑt. If
the performance is better than ẑt, the politician is re-elected. Otherwise, the
opposition takes over power.

The expectation about the incumbent’s current performance depends on
the actual and expected performance from the previous period:

ẑt = δzt−1 + (I − δ) ẑt−1.

δ is a (m×m) non-negative square matrix of adjustment coefficients, where
0 ¬ δii ¬ 1, and I is the identity matrix of size (m×m). The voting function
for individual i is as follows:

V i
t = ϕi (zi, ẑt) =


1 if U i (zt)

/
U i (ẑt) > 1,

0 if U i (zt)
/
U i (ẑt) = 1,

−1 if U i (zt)
/
U i (ẑt) < 1,

and

Vt = V (zi, ẑt) =
n∑
i=1

V i
t =

n∑
i=1

ϕi (zi, ẑt)

is the aggregated voting function.
The incumbents try to choose such policies that maximize their chances

for re-election: V (zi, ẑt).
The general function V cannot be found easily analytically. Therefore,

Nordhaus assumed that the expected level of an incumbent’s performance
does not change over time, so δ = 0 and Vt = g (zt) = V (zi, ẑt) |ẑt=ẑ, where
g(·) is quasi-concave.

In the next step, Nordhaus described voters’ behaviour in continuous
time. He assumed that the current state of the economy is of greater im-
portance to the individual than the performance from the beginning of the
incumbent’s term. Thus, he used a function to describe the user’s memory
decay. The voting function in continuous time is as follows:

Vθ =
∫ θ

0
g (ut, πt) eµtdt,

1 Function f is a quasi-concave if for any xy ∈ W , W ⊂ Rn and λ ∈ [0, 1] we have
f(λx+ (1− λ)y)  min(f (x) , f (y))
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where µ is the rate of the memory decay, and θ is the length of the electoral
period. The politician maximizes the function Vθ subject to the economic
constraint:

πt = f (ut) + λvt,

v̇t = γ(πt − vt).

Nordhaus proved that the incumbents are willing to boost the economy be-
fore the election in order to increase their probability of winning. As the
unemployment rate ismore noticable to a voter, the government focuses on
increasing the production and employment rate. As a result, inflation in-
creases. The price for unbalanced policy is resulting economic slowdown.

The theory of opportunistic business cycle was further expanded by Lind-
beck (see Lindbeck [16]) and McRae (see McRae [17]), who built their models
based on Keynesian theory. They were criticized for not accounting for the
fact that voters can be rational and are able to evaluate the economy over the
entire term. They were also accused of providing insufficient empirical evi-
dences. These objections were presented by Kydland and Prescott (Kydland
and Prescott [14]), Barro and Gordon (Barro and Gordon [4]).

These models were further modified by other scholars in the subsequent
articles (see Rogoff and Siebert [23]), Rogoff [22] as well as (Persson and Tabellini
[19], [20]) where they proved that short-sighted voters are not a prerequisite
for the political business cycle to emerge. It can be generated even if the
citizens are rational and forward-looking.

1.2. Partisan business cycle Another theory of political business cy-
cles is a concept of a partisan cycle, the theory of which was created by Hibbs
(see Hibbs [12]), who assumed that politicians would modify monetary policy
based on their partisan preferences rather than on the electoral calendar. Ac-
cording to Hibbs’ theory, the more socially sensitive left-wing parties would
prefer to have lower unemployment, whereas right-wing parties would con-
centrate on keeping inflation stable. The incumbent chooses a combination
of inflation and unemployment rates on the Phillips curve to reflect their
partisan ideology.

The basic model was developed further by Alesina (Alesina [1], [2]), as well
as Chappell and Keech (Chappell and Keech [8]), who added the assump-
tion of rational behaviour by the voters. For Alesina, the most important
factors were electoral surprises. If a party unexpectedly wins an election, the
expected level of inflation differs from the inflation level chosen by the new
government. He also focused on the time horizon in which the parties act.
Short-sighted politicians would generate a political business cycle, whereas a
forward-looking fraction can improve the economy.

2. The newest theories of political business cycle The newest
literature provides a wide variety of models of political business cycle for both



210 Political business cycle - mathematical models

opportunistic and partisan theories, some of which will be briefly discussed
in the next section.

2.1. Francisco Candel-Sánchez; elections and a budget discipline.
Francisco Candel-Sánchez implemented a mechanism in the two-period Ro-
goff model enables reducing the negative effects of political cycles by forcing
the incumbent to choose the optimal policy (see Candel-Sánchez [7]). His
main assumption is that information about the incumbent’s competence is
asymmetric. Individuals are not able to observe the competence of the gov-
ernment. They just receive some signals on the performance of politicians
instead. Voters are aware of asymmetry and they know that their expecta-
tion about the incumbent might be incorrect. Therefore, Candela-Sánchez
suggests creating a mechanism which discourages the government from pur-
suing any other policy than the optimal one.

His model involves the following: ct is the consumption of private goods
at time t, xt is the consumption of public goods at time t and τt is the
tax rate. Individuals have no savings. Their utility function is given by:
Vt (ct, xt) = (1− a) log ct + a log xt. In each period voters have an additional
private income: yt = y. Private consumption equals private income (after
tax) ct = (1− τt) y. The value of public goods depends on the government’s
competence θ, where θ̄ stands for high competence and θ for low competence.
The consumption of public goods is a sum of public expenditures and the in-
cumbent’s competence: xt = mt + θ. The budget deficit (or surplus) can be
denoted as dt = mt− τty. Government expenditure is financed through taxes
and budget deficit xt = τty + dt + θ. The budget constraint is given by:

d1 + βd2 = 0,

where β ¬ 1 is a discount factor.
At the beginning of the first period, both the government and the oppo-

sition reveal which type of competence they represent. These types remain
unchanged till the end of the second period. Throughout period one, the in-
cumbent chooses a pair of policies (τ1, x1). The voters can observe only these
values. They do not know the real public expenditure and budget deficit.
Then, an election takes place. The citizens choose either the current govern-
ment or the opposition. The winner takes office for the second period and set
a pair of policies: (τ2, x2). He gains the ego rent R>0, as well as taking ad-
vantage of consuming public goods. The probability of the current incumbent
winning is π. The utility of the incumbent at the beginning of first period is
given by W (τ1, x1, π, θ) + βπR, where W (.) denotes social welfare and R is
the ego rent.

Let (τ∗2 , x
∗
2) be a pair of policies that maximize the citizen’s utility in

period two. Both τ∗2 and x∗2 depend on d1 and the incumbent’s competence in
period two. The voter’s utility is thus given by: V ∗2 (d1 | θ) = V2((1− τ∗2 ) yx∗2)
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and social welfare is:

W (τ1, x1, π, θ) = V1 ((1− τ1) y, x1) + β
[
πV ∗2 (d1 | θ) + (1− π)EV ∗op2 (d1)

]
.

In the second period, the expected utility from the present opposition gov-
erning is:

EV ∗op2 (d1) = pV ∗2
(
d1|θ̄

)
+ (1− p)V ∗2 (d1|θ) .

A party is of high type θ̄ with probability p and low type θ with probability
1− p.

The voters vote according to a plan v such that the incumbent stays in
office (v = 1), if the expected utility from their performance is greater than
the expected utility from the present opposition taking office.

Citizens are supposed to vote for competent politicians. When the gov-
ernment is incompetent, in the second period, the office is taken over by the
opposition.

With full information, the incumbent’s problem is given by:

[P1] =

{
max

(τ1,x1)
{W (τ1, x1, π, θ)

∣∣∣∣∣ d1 = x1 − θ − τ1y, x1 − θ > 0, τ1 ∈ [0, 1]}
}
.

If the voter observes θ̄, the probability of re-election is π = 1. The solution
is:

τ̄∗1 = v1 −
(1− a)
y

(y + θ̄), x̄∗1 = a(y + θ̄), d̄∗1 = 0.

When the incumbent is of low type (θ), the incumbent is re-elected with
probability π = 0 and the problem is solved by:

τ̄∗1 = 1− (1− a)
y

ψ

2(β + 1)
, x∗1 = a

ψ

2(β + 1)
, d∗1 =

ψ

2(β + 1)
− (y + θ)2.

Since there is asymmetric information, the probability of re-election is en-
dogenous and equals π(µ (τ1, x1)), where µ (τ1, x1) is the probability that
citizens believe the incumbent is of θ̄ type.

The utility of the government before the election is:W (τ1, x1, π(µ(τ1, x1)), θ)+
βπ(µ(τ1, x1))R, which can be denoted as: W (τ1, x1, µ, θ).

A Perfect Bayesian Equilibrium 3 is a pair of policies (τ1, x1) and voters
beliefs µ(τ1, x1), such that

(τ̄1, x̄1) ∈ argW
(
τ1, x1, µ, θ̄

)
+ βπ (µ (τ1, x1))R,

2In the formula we have that: ψ =
[
(β + 2) ς +

(
B
(
ϕ−

√
(ς − ϕ)2 − 4 (β + 1)

(
θ̄θ − θ

)))]
,

ς = (β + 1) y + θ, ϕ = θ̄ + θ + βθ̃, θ̃ = pθ + (1− p) θ.

3Perfect Bayesian Equilibrium – a Nash equilibrium for games where players make their
decisions sequentially. They make their decision after the opponent’s action. These strate-
gies are locally optimal.
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(τ1, x1) ∈ argW (τ1, x1, µ, θ) + βπ (µ (τ1, x1))R.

(τ̄1, x̄1) and (τ1,x1) denote the policies pursued by competent and incompe-
tent governments respwctively, where µ(τ̄1, x̄1) = 1 and µ(τ1, x1) = 0.

The probability of re-election is:

π (µ (τ1, x1)) = P (v = 1 | (τ1, x1)) =

{
1 if (τ1, x1) = (τ̄1, x̄1),
0 if (τ1, x1) 6= (τ̄1, x̄1).

When the incumbent has insufficient competence, the loss in social welfare
is greater than the discounted ego rent. Therefore an incompetent politician
would not like to take office, so (τ1, x1) belongs to the set A defined as:

A = {(τ1, x1)|W (τ1 x1, 1, θ) + βR−W (τ∗1, x
∗
1, 0, θ) ¬ 0}.

A competent incumbent gets a discounted ego rent which is greater than
the welfare loss, so (τ1, x1) belongs to the set B defined as:

B = {(τ1x1)|W (τ1 x1, 1, θ) + βR−W (τ∗1, x
∗
1, 0, θ)  0}.

A politician maximizes his utility:

[P2] =
{
W
(
τ1, x1, 1, θ

)
|(τ1, x1) ∈ A ∩B

}
.

At equilibrium, an incompetent incumbent sets the optimal policy for
period one (τ∗1,x∗1). However a competent government has an incentive to
create a deficit: (τ1, x1) = (τ∗1, x

∗
1); τ1 < τ∗1 i x1 < x∗1.

Candel-Sánchez assumed that there is some superior institution, which is
able to supervise the country’s government and impose penalties for devia-
tions from the optimal policy.

This mechanism consists of a set of fiscal policy plans that are proposed
to the incumbents. The plan chosen by the government is a strong signal of
the politicians’ competence. The incumbent can be penalized with a sanction
when they do not want to use the optimal policy for the voters.

This sanction is given by: S (τ1, x1) =

{
0 if (τ1, x1) = (τ∗1, x

∗
1),

T > 0 if (τ1, x1) 6= (τ∗1, x
∗
1).

The budget plan (P ) is denoted by a pair of fiscal policies (τ1, x1) ;S (τ1, x1)
is a sanction mechanism and pT is defined to be a constant transfer. These
transfers are financed by the penalties collected for deviation from the opti-
mal plan (τ∗1, x

∗
1). Formally: P = {(τ1, x1) , S(τ1, x1),pT)}.

The equilibrium expected welfare is:

W (T ) = pW (τ1(T ), x1(T ), 1, θ, T ) + (1− p)W (τ∗1, x
∗
1, 0, θ, T ).

The government chooses a plan P from the set
(
P , P

)
, such that P =

{(τ∗1, x∗1), T ∗, pT ∗}, P = {(τ∗1, x∗1), 0, pT ∗}.
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T ∗ is the optimal penalty:

T ∗ =
1

1− p

[
β (y + θ)−

(
θ − θ

)
− exp

(
1
β

(K − log x∗1)
)]

,

where K = W ∗ (τ∗1, x
∗
1, 0, θ)− β (R+ k)− (1− a) log 1−a

a .
At every efficient equilibrium:

1. An incumbent of type θ chooses plan P and an incumbent high type θ
chooses plan P .

2. Voters unanimously choose a party, who decide upon the plan P .

3. The equilibrium average welfare increases; i.e., social welfare is greater
if the optimal penalty is imposed W (T ∗) > W (0).

2.2. Gernot Sieg – boundedly national agents Another example
of opportunistic PBC is a model proposed by Gernot Sieg (see Sieg [27]).
He proved that the independent Central Bank (CB) can generate a political
business cycle, even if voters can adjust their expectations to the observed
policy. Sieg assumed that the agents are boundedly rational.

The economy can be described by a Phillips curve:

ut = πet − πt + uN + εt,

where ut is the unemployment rate and πt is inflation. The superscript N
indicates the natural unemployment rate and superscript e denotes the ex-
pected inflation rate. εt is the level of the incumbent’s incompetence. The
government and the opposition have different incompetence levels. Since eco-
nomic ’crises’ occur randomly, politicians’ competence is also random and
given by a MA(1) process:

εt = µt + µt−1,

where µ0 = 0 and µt =

{
µ̄ < 0 with probability ρ
µ > 0 with probability 1− ρ , with 0 < ρ < 1.

Moreover E [µt] = ρµ̄+ (1− ρ)µ = 0.
As voters take into account the unemployment rate and inflation, their

loss function is given by:

Λ = E

[ 2∑
t=1

δt−1L (πt, ut)

]
,

where L (πt, ut) = π2t
2 + λut, 0 < δ < 1, λ > 0.

Both voters and politicians evolve during an incumbent’s term. Central
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Table 1: The timing of events G. Sieg, A political business cycle with bound-
edly rational agents.

t
The Central
Bank observes
partisan prefer-
ences and the
competence of
the incumbent
and sets the
inflation target

→

t
Voters observe
unemployment
then they vote →

t+1
The winner
takes office for
two periods.
The next elec-
tion takes place
in period t+2

Bank’s loss function is given by: Λc = Ec
[ 2∑
t=1

δt−1(L (πt, ut)−KRt)
]
, where

K denotes an additional payoff for the victory of the preferred candidate, Rt
is a function that takes a value 1 when the preferred candidate wins, and 0
when the opponent is elected. The superscript C denotes the expectation of
the Central Bank.

A rational voter’s decision is based on his own observations, as the cost
of discovering the real level of the incumbent’s competence is too high.

On the other hand, the Central Bank can easily obtain this information
due to their economic education and direct contact with the government.

The voters know neither the incumbent’s competence nor the bank’s pref-
erences. Therefore, they can face six different situations as presented in the
following table

Central Bank prefers:
Government Opposition Neither of them

The government is
θ+C θ−C θ0C

θ+I θ−I θ0I

Since the voters prefer to have a competent government, they will re-elect
the incumbent if they believe its skills are sufficient. Otherwise the opponent
wins the election.

The voters and the bank can reach an agreement if: the bank pursues a
neutral policy (θ0C ,θ0I ), the CB supports a competent politician (θ+C) or if
it does not support an incompetent one (θ−I). The strategies of the CB and
the citizens can be coordinated and the current government wins the election
in scenario θ+C or θ0C , while it loses in scenario θ0I or θ−I .

The coordination problem is a result of the fact that people are not able to
observe the real competence of the incumbent and to adapt their strategies.
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The Central Bank can support an incompetent politician or act against a
competent incumbent. This results in a conflict of interest. The bank can try
to conceal the real competence of a party and therefore prevent voters from
choosing the right strategy.

The preferences of the Central Bank and the voters can be described as
follows: Coordination problem is denoted by (*), and (†) defines a conflict of

Central Bank supports:
Government Opposition

Voters prefer:
Government θ+C , θ0C(∗) θ−C (†)
Opposition θ+I (†) θ−I , θ0I(∗)

interest.
The equilibrium according to this model is given below:

Equilibrium:
Non-political Political

Voters:
Re-elect θ+C , θ0C , θ−C θ+C , θ+I , θ0C

Do not re-elect θ+I , θ−I , θ0I θ−C , θ−I , θ0I

Monetary policy is:

Expansive θ+I

Contractive θ−C
Neutral θ+C , θ+I , θ0C θ−I , θ+C

θ−C , θ−I , θ0I θ0I , θ0C

If the Central Bank’s policy is not driven by political motivation, a com-
petent incumbent is re-elected, and an incompetent is removed from office.
The CB pursues a neutral monetary policy.

When the bank is involved in politics, the candidate supported by it wins
the election. A political business cycle emerges, as the CB would generate
unexpected inflation to boost the economy. The monetary authorities can
also deflate an economy to caused disfavoured party to lose an election.

To prove his theory, Sieg used a simulation based on an evolutionary algo-
rithm. He concluded that boundedly rational agents solved the coordination
problem effectively. However, in the case of a conflict of interest, there might
be some difficulties in reaching a Nash equilibrium.

2.3. Allan Drazen – Active fiscal-passive monetary policy Allan
Drazen pointed out the weaknesses of models based on monetary surprises.
Instead, he proposed the active fiscal – passive monetary model (AFPM) (see
Drazen [9]). The main assumption of this model is that politicians have no
control over the monetary policy pursued by the independent Central Bank.
They can use fiscal policy though. According to his theory, political business
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cycles are a result of the monetary effect of fiscal shocks.
According to this model, the economy is described by the relation between
aggregated demand and aggregated supply. Both the demand and the supply
are subject to stochastic shocks.

The supply is defined by the deviation between actual and potential out-
put4 – the aggregated output gap:

xt = πt − Etπt+1 + st.

st denotes a supply shock, where st = ρst−1 + εt, 0 ¬ ρ ¬ 1 and εt is an i.i.d.
mean-zero random variable with a known distribution F ε(ε)

Aggregated demand is a decreasing linear function of the ex-ante real in-
terest rate:

xt = ϕ (it − Etπt∓1) + ηt, ϕ > 0,

where η j is an i.i.d random variable with mean F η(η), dependent on the
monetary policy, and it is the interest rate.

The Central Bank’s loss is a function of increase in inflation (π) and
decline in output below its potential level (x). Its goal is to keep inflation
and output unchanged: x = 0 and π = 0.

The CB’s loss function is given by: LCBt = γ
x2t
2 + π2t

2 , γ > 0.
The Central Bank would like to minimize its loss ΛCB when the discount

rate is β, subject to: πt = −γxt.
The pair (πBt , x

B
t ) is the bank’s optimal policy: πBt = −γhst, xBt = hst.

The associated interest rate is: iBt = −
(
γρ+ 1

ϕ

)
hst + 1

ϕηt.
As the incumbent’s and the Central Bank’s motivation differ from each

other, politicians try to put pressure on the CB to implement the preferred
monetary policy. The government can impose a private cost C on the Central
Bank, so that its loss function becomes LCB + C. Politicians’ behaviour is
driven by the voters’ welfare, as well as the possibility of increasing their
chances of re-election. The probability of winning an election depends on the
condition of the economy and the fiscal policy addressed to the target group
of citizens. The fiscal policy is given by the government’s expenditure g. It
should be emphasized that the society is heterogeneous; therefore a party is
not able to maximize the utility of all the voters, but only of a selected group.
Voters take the future into account and have loss function of the following
form:

ΛVt = LVt + Et
(
βLVt+1 + β2LVt+2 + β3LVt+3 + . . .

)
.

The loss function of an individual is:

LVt = α

(
x− xT

)2

2
+
π2
t

2
,

4 The output in an economy where all resources are fully employed.
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where α  γ and xT  0. To simplify calculations, it is assumed that
xT = aηt and a is a constant such that a ∈ (0, 1).

The probability of re-election q depends on the expenditure g and the
loss ΛV , qt = q

(
gt,ΛVt

)
and θ denotes the value of office.

A party’s objective function in the current period is given by:

ΩP
t =

 (1− θ)
(
−ΛVt −∆

)
+ q

(
gt,ΛVt

)
θ in an election year,

(1− θ)
(
−ΛVt −∆

)
+ θ in a non− election year.

The incumbent desires to obtain the following levels of inflation, supply shock
and interest rate:

πPt = −α (1 + γ)
γ (1 + α)

γhst +
α

1 + α
aηt,

xPt =
1 + γ

1 + α
hst +

α

1 + α
aηt,

iPt = −
(
γρ+

1
ϕ

1 + γ

1 + α

)
hst +

1 + α (1− a)
1 + α

1
ϕ
ηt.

Let x∗, π∗ denotes the policy preferred by the incumbent and xB, πB, the
policy preferred by the Central Bank. To force the monetary authorities to
choose the policy preferred by the government, the following condition must
be met:

LCBt (x∗, π∗) ¬ LCBt
(
xB, πB

)
+ C.

Otherwise, a compromise policy is chosen: xCO, πCO, where LCBt
(
xCO, πCO

)
=

LCBt

(
xB, πB

)
+C, xCO = xB +

√
2C

1+γ , πCO = πB +
√

2C
1+γ . Before voting

takes place, the Central Bank has to take into consideration the effect of
the election when setting its pair of policies. The Bank should decide on the
following values:

πOt = −
(

1 + γ + (f − 1) γρ
1 + γ

)
γhst +

γ

1 + γ
D,

xOt = −
(

1 + γ + (f − 1) γρ
1 + γ

)
hst −

1
1 + γ

D.

2.4. Kazuyuki Sasakura; cycles caused by voters’ behaviour
Sasakura described the political business cycle which emerged as a result
of the pressure of an interest group (see Sasakura [24]). He emphasized that
although it is easy to increase public expenditure, resistance might occur if
the government wants to reduce privileges. In this situation, any effort to
generate a political business cycle may lead to political chaos.
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Sasakura assumed that the Central Bank is independent. As a result, the
government can use only fiscal policy. There are various interest groups in the
economy, which can put pressure on the incumbent to obtain some privileges.

Two versions of such a model were investigated; one, with constant au-
tonomous investment and the other with endogenous investment. In first case,
a stable equilibrium exists, whereas in the second one, the solution consists
of an unstable equilibrium.

The equilibrium is defined by the output (Y ), consumption (C), investment
(I), government expenditure (G), disposable income (Yd) and taxes (T) where:

Ẏ = α[C + I +G− Y ],

C = c0 + c1Yd, Yd = Y − T, T = τY,

I = i0,

G = g + g0, g = pg1 + (1− p)g2,

α, c0, i0, g0 > 0 and 0 ¬ c1, τ, p ¬ 1 are constants representing the disequilib-
rium adjustment process in the goods market and g is the weighted average
of g1 and g2, where g1 denotes a continuous periodic function in accordance
with the PBC theory, and g2 is the reaction of an interest group to any eco-
nomic deviation from the equilibrium. At equilibrium Ẏ = 0. Moreover, it is
assumed that a government would not cyclically fluctuate its expenditure, so
g = 0. In consequence we get: Y ∗ = (c0 + i0 + g0)/(1− c1(1− τ)).

As a result: ẋ = −βx + αg, β = α (1− c1 (1− τ)) > 0, where x is the
deviation of the actual output from its equilibrium value: x ≡ Y − Y ∗. The
government would try to vary g cyclically with period equal to the term of
office θ:

g1 = F (t), F (t+ θ) = F (t),
∫ θ

0
F (s)ds = 0.

The reaction of the interest group to a deviation from the equilibrium
output level (x) is given by:

ġ2 = h(x), h(0) = 0 h′(x) ¬ 0.

The evolution of the system is given by:

ġ = pf (t) + (1− p)h (x) , f (t) = Ḟ (t) , f (t+ θ) = f (t)

where p is the degree of predominance of the government over the interest
group.

If p = 0 the PBC vanishes, whereas if p = 1 , a political business cycle
occurs.

ẍ = βẋ− α(1− p)h(x) = αpf(t).
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According to the model with endogenous investment we get:

i = i1x−
i3
3
x3, i1, i3 > 0,

ẋ = γx− δ

3
x3 + αg, γ = α (i1 − (1− c1 (1− τ))) > 0, δ = αi3 > 0,

ẍ− (γ − δx2)ẋ− α(1− p)h(x) = αpf(t).

2.5. A summary of PBC models The models presented above show
that various factors influence the opportunistic political business cycle. Tra-
ditionally, the political engagement of the central bank is regarded as the
main reason for the PBC emerging. However, such a cycle can be generated
even if the monetary authorities are fully independent.

The voters’ pressure on the government, the fiscal policy, and the presence
of external institutions can contribute to politically determined fluctuations
in the economy. Moreover, the form of the cycle depends on the factors affect-
ing it. Strong interes groupa can force the government to increase expenditure
before an election, and even lead to the economic chaos.

The political business cycle can be mitigated by imposing a control mech-
anism on governments. Given the existence of a strong external institution, a
government is encouraged to pursue the optimal policy and avoid any cyclical
fluctuations in the economy.

3. Political business cycle in the economy; empirical evidence In
the current literature, we can find a number of empirical studies on the polit-
ical business cycle. Below, some of the papers trying to answer the question
of whether PBCs exist and which factors influence them will be presented.

The political business cycle was first observed after the Great Depres-
sion. Based on the data gathered in 1869-1929, Jack Heckelman and Robert
Whaples proved that there was no cyclical fluctuation of the economy that
was related to the election calendar (see Heckelman and Whaples [11]). There-
fore, the empirical research are based on the data gathered starting from 1930
onwards.

Blomberg and Hess used a model for both political (partisan) and real
business cycles (Blomberg and Hess [5]). They showed that there exist signif-
icant differences in the tax rate preferences between the Republicans and the
Democrats. However, economic performance depends not only on the incum-
bent party, but also on the personal skills and experience of the politicians in
the office. Despite the presumption that the more socially sensitive Democrats
can deliver more public goods to citizens than the Republicans, it can happen
that a more competent Republican administration is able to ensure higher
consumption for society than a less skilful Democrat admionistration.
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This thesis has been confirmed based on data which originated in the
USA. In each first term of office of the incumbent president, the economy
grew if he was a Democrat and slowed down when he was a Republican.
In the second term of office, there was economic growth regardless of which
party yhe president came from.

Shi and Svensson delivered more evidence of political business cycles (see
Shi and Svensson [25], [26]). They analysed cycles in fiscal policy for devel-
oped and developing countries based on the Rogoff model. They proved that
government expenditure and the budget deficit follow a political cycle. The
amplitude of these fluctuations depends mainly on the information that the
voters have.

Brender and Drazen emphasized the importance of the level of democ-
racy. The emergence of a PBC is more probable in less democratic countries
(Brender and Drazen [6]). They also cited the transparency of the political
scene and rent seeking as the factors that can contribute to the generation
of such cycles.

One of the most important conditions for the existence of a political busi-
ness cycle is the political dependency of the central bank. Leertouwer and
Maier (Leertouwer and Maier [15]) investigated short-term interest rates in
fourteen OECD countries. They claimed that if the central bank is indepen-
dent, the political cycles will not occur. Alpanda and Honig also investigated
the above theory (compare Alpanda and Honig [3]). They evaluated the de-
gree of the CB’s independence by analysing evidence for the existence of a
PBC.

Georgios Efthyvoulou presented political business cycles in the case of a
small open economy (Efthyvoulou [10]). He based his research on the econ-
omy of Cyprus. Efthyvoulou proved that when the links between Cyprus and
the European Union are closer, local government has less influence on mone-
tary cycles in the economy. Nevertheless, the opportunistic fiscal cycles still
emerge.

4. Summary Research on the political business cycle dates back to
the 1970s. Nowadays, economists are convinced that politics can influence
the economy. Researchers try to investigate the factors which contribute to
generating cycles and whether the local policy still matters in the era of
globalization.

The newest theoretical models introduce some modifications to the origi-
nal theories, such as a system of penalties for preventing the government from
generating PBCs, the opportunistic business cycle under an active fiscal and
passive monetary policy. They also investigate situations, where voters’ be-
haviour reverses the cycle.

In spite of globalization, research on the political business cycle is still
worth developing. Although the monetary political business cycle is supposed
to be in decline, there are areas where the PBC can still be observed.
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Therefore, this article may constitute a starting point to the analysis of
the economic condition in Poland and determine the direction of changes. It
is also worth examining whether the political business cycle was one of the
reasons for the recent crises in Ireland, Portugal or Greece.
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Polityczny Cykl koniunkturalny – modelowanie matematyczne
Małgorzata Marcinkowska

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia politycz-
nego cyklu koniunkturalnego (PCK) oraz zaprezentowanie najnowszej literatury do-
tyczącej tej problematyki. Temat ten, w Polsce mało popularny, doczekał się szero-
kich opracowań obejmujących niemal wszystkie obszary życia gospodarczego. Zagad-
nienie PCK jest szczególnie ciekawe w kontekście bieżącej sytuacji politycznej Europy
- postępującej integracji krajów Unii Europejskiej oraz fali problemów finansowych,
jakie dotknęły państwa, które do tej pory uchodziły za stabilne ekonomicznie.

W poniższej pracy została krótko przedstawiona historia badań oraz omówione
główne teorie politycznego cyklu koniunkturalnego. Ponadto zaprezentowano naj-
nowsze publikacje dotyczące tego zagadnienia. Zostały one podzielone na dwie grupy.
Pierwsza obejmuje prace teoretyczne, zawierające modele, które wprowadzają znaczne
modyfikacje do tradycyjnego podejścia. Są one nierzadko odpowiedzią na słabości
dotyczące prac stworzonych przez poprzedników. Druga grupa artykułów dotyczy
praktycznego wykorzystania już istniejących modeli. Opisuje wyniki badań empi-
rycznych, poruszających różne aspekty politycznego cyklu koniunkturalnego.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 97M; 97M70; 92K .

Słowa kluczowe: cykle polityczne, wybory, cykle koniunkturalne.

1. Historia badań nad PCK Problem cyklu koniunkturalnego, u któ-
rego podstaw leżą interesy polityczne, jako pierwszy poruszył Michał Ka-
lecki. W swojej pracy ”Political aspects of full employment” (Kalecki [13])
przedstawił zależność między wahaniami gospodarki a zmianami układu sił
pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Walka o wpływy pociągała za sobą
zmiany w wysokości stopy bezrobocia i inflacji. Kalecki powiązał występowa-
nie recesji z próbą przełamania siły robotników przez polityków, na których
nacisk wywierali pracodawcy.

Niemniej jednak, początek teorii politycznego cyklu koniunkturalnego da-
tuje się na lata siedemdziesiąte XX wieku. Wyróżnić możemy dwie główne
gałęzie – wyborczy (oportunistyczny) cykl koniunkturalny i partyjny (ideolo-
giczny) cykl koniunkturalny (Piech [21]).

1.1. Wyborczy cykl koniunkturalny W 1975 roku William D. Nor-
dhaus stworzył kompletną teorię politycznego cyklu koniunkturalnego (Nor-
dhaus [18]). W jego modelu sprawujący władzę wykorzystując narzędzia mo-
netarne, poruszają się wzdłuż krzywej Phillipsa i wybierają pomiędzy pozio-
mem inflacji πt a stopą bezrobocia ut.

πt = f (ut) + λvt,

dvt
dt

= γ(πt − vt),

http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/412
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gdzie πt - inflacja w chwili t, ut - bezrobocie w chwili t, vt-oczekiwana stopa
inflacji.

Opisując zachowanie społeczeństwa i polityków autor wyszedł od modelu
w czasie dyskretnym. Wyborcy podejmują decyzję na podstawie retrospek-
tywnej oceny stanu gospodarki i dostosowują swoje oczekiwania inflacyjne.
Ocenę koniunktury opierają na dwóch wskaźnikach – stopie bezrobocia i po-
ziomie inflacji. Każdy z nich będzie wolał niskie wartości tych wskaźników od
wysokich.

Wyborcy mają racjonalne preferencje, nie są jednak świadomi relacji po-
między bezrobociem i poziomem inflacji. Preferencje wyborcy i zadane są
przez rosnącą quasi-wklęsła funkcję użyteczności U i 5 na zbiorze wektorów :
z = (z1, z2, . . . , zm), takich, że z1 = −π oznaczają preferencje odnośnie stopy
inflacji, z2 = −u, a z3 . . . zm - pozostałe zmienne ekonomiczne.

Na scenie politycznej istnieją dwie partie. W czasie t wyborcy indywidual-
nie porównują efekty pracy polityka zt z pewnym z góry ustalonym standar-
dem ẑt. Jeżeli wynik obecnego rządu jest lepszy od tego poziomu, zostanie on
poparty w najbliższych wyborach, w przeciwnym razie społeczeństwo poprze
opozycję.

Oczekiwane dokonania polityka w okresie t zależą od oczekiwanych i rze-
czywistych dokonań z okresu poprzedniego:

ẑt = δzt−1 + (I − δ) ẑt−1.

δ is a (m × m) jest nieujemną macierzą diagonalną współczynników kory-
gujących o wymiarach m×m) jednakową dla wszystkich wyborców, taką że
¬ δii ¬ 1, a I (m×m) to macierzą jednostkową o wymiarach (m×m).

Funkcja wyborów dla i-tego wyborcy ma postać:

V i
t = ϕi (zi, ẑt) =


1 if U i (zt)

/
U i (ẑt) > 1,

0 if U i (zt)
/
U i (ẑt) = 1,

−1 if U i (zt)
/
U i (ẑt) < 1,

a zagregowaną funkcja wyborów:

Vt = V (zi, ẑt) =
n∑
i=1

V i
t =

n∑
i=1

ϕi (zi, ẑt).

Politycy będą się starali tak dobrać wskaźniki ekonomiczne, aby zmaksy-
malizować swoją przewagę w następnych wyborach: V (zi, ẑt).

Ponieważ postać ogólna funkcji V sprawia, że ciężko jest rozwiązać równa-
nie w sposób analityczny, Nordhaus założył stałe oczekiwania w czasie δ = 0
oraz Vt = g (zt) = V (zi, ẑt) |ẑt=ẑ, gdzie g(·) jest funkcją quasi-wklęsłą.

5 Funkcję f nazywamy quasi-wklęsłą, dla dowolnych xy ∈ W , W ⊂ Rn i λ ∈ [0, 1]
zachodzi f(λx+ (1− λy)  min(f (x) , f (y))
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W kolejnym kroku autor zaproponował przejście do modelu w czasie cią-
głym. Przyjął, że przy ocenie stanu gospodarki, wyborcy będą kierować się w
większym stopniu najnowszymi poziomami stopy bezrobocia i inflacji niż ich
poziomami na początku kadencji. W miejsce ważonej średniej poprzednio za-
obserwowanych wartości wskaźników wprowadzona została funkcja zacierania
wspomnień.

Funkcja wyborów w czasie ciągłym przyjmuje postać:

Vθ =
∫ θ

0
g (ut, πt) eµtdt,

gdzie µ- stopa zacierania się wspomnień wyborców, a θ długość kadencji.
Polityk będzie maksymalizował funkcję Vθ pod warunkami:

πt = f (ut) + λvt,

v̇t = γ(πt − vt).

Nordhaus pokazał, że politycy chcąc zachować władzę, będą pobudzali go-
spodarkę w okresie przedwyborczym, aby tym samym zwiększyć prawdopo-
dobieństwo reelekcji. Rządzący zatem działając w swoim interesie będą sta-
rali się pokazać wyborcom, że sytuacja gospodarcza kraju jest bardzo dobra.
Ponieważ pozytywne skutki spadku bezrobocia są łatwiej i szybciej obser-
wowane przez społeczeństwo, w okresie przedwyborczym podejmowane będą
kroki mające na celu wzrost zatrudnienia i produkcji. Wiąże się to równocze-
śnie z wyższą inflacją. Natomiast po wyborach, można zauważyć adekwatne
spowolnienie gospodarki, kiedy to politycy muszą ponieść koszty nadmiernie
ekspansywnej polityki.

Obok Nordhausa tematyką tą zajmował się również Lindbeck (Lindbeck
[16]) i McRae (McRae [17]). U podstaw ich modeli leży teoria keynesistow-
ska, przez co poddawane były one krytyce ze strony zwolenników ekonomii
klasycznej. Wkrótce też zaczęto zarzucać im brak wystarczających przesła-
nek teoretycznych, podkreślając, że wyborcy w rzeczywistości nie kierują się
jedynie obrazem sytuacji na krótko przed wyborami, ale potrafią ocenić stan
gospodarki na przestrzeni kilku lat i na tej podstawie dokonać prognozy
na przyszłość. Ponadto podkreślano, że przedstawione dowody empiryczne
na występowanie cyklu typu oportunistycznego są niewystarczające. Te po-
glądy możemy znaleźć między innymi u Kydlanda i Prescotta (Kydland i Pre-
scott [14]) oraz Barro i Gordona (Barro i Gordon [4]).

W odpowiedzi na powyższe zarzuty, podjęto próby modyfikacji modelu,
mające na celu wprowadzenie elementów klasycznych. Rogoff i Siebert (Ro-
goff i Siebert [23]), Rogoff (Rogoff [22]) oraz Persson i Tabellini (Persson i Ta-
bellini [19], [20]) wykazali, że skupienie się wyborców jedynie na krótkim
horyzoncie czasowym nie jest warunkiem koniecznym tego, aby polityczny
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cykl koniunkturalny powstał. Istnieje możliwość występowania cyklu opor-
tunistycznego, nawet wówczas, gdy społeczeństwo jest racjonalne i daleko-
wzroczne.

1.2. Partyjny cykl koniunkturalny Drugim podejściem w badaniach
nad politycznym cyklem koniunkturalnym jest podejście partyjne. U jego
podstaw leży przekonanie, że politycy podczas dokonywania wyboru narzę-
dzi polityki monetarnej i fiskalnej, nie kierują się jedynie osobistym interesem
i chęcią zapewnienia sobie reelekcji, lecz decydują się na takie rozwiązania,
które odpowiadają ich partyjnemu światopoglądowi. Zgodnie z tym przekona-
niem lewica, bardziej wrażliwa społecznie, preferuje niskie bezrobocie, kosz-
tem wyższej inflacji, natomiast prawica będzie godzić się na wyższą stopę
bezrobocia w celu utrzymania cen na stałym poziomie. Jako pierwszy pro-
blem występowania cykli koniunkturalnych o charakterze partyjnym opisał
Hibbs (Hibbs [12]). Zgodnie z jego teorią, partie polityczne będą wybierały
stałe kombinacje bezrobocia i inflacji na krzywej Phillipsa, tak, aby możli-
wie najpełniej odpowiadały ich ideologii. W swoich badaniach wykorzystał
podejście Box’a, Jenkinsa i Tiao, tworząc model ARMA. W modelu przy-
jęto hipotezę, że zmiany orientacji politycznej partii będącej u władzy, będą
odzwierciedlać się w zmianach wysokości bezrobocia. Do badań wykorzystał
dane amerykańskie i brytyjskie.

Podstawowy model został uzupełniony przez Alesinę (Alesina [1], [2]) oraz
Chappella i Keecha (Chappell i Keech [8]) o racjonalne oczekiwania wybor-
ców. Alesina dużą wagę przywiązywał do nieoczekiwanych wyników wyborów.
Zwycięstwo partii, której wróżono porażkę prowadzi do tego, że oczekiwania
inflacyjne znacznie odbiegają od poziomu inflacji wybranego przez nowy rząd,
co ma duży wpływ na kondycję gospodarki. Ponadto Alesina podkreślał zna-
czenie perspektywy czasowej, z jaką działają dwie przeciwstawne partie –
jeżeli są skupione na najbliższej przyszłości, działania ich będą prowadzić
do cyklicznych wahań koniunkturalnych, natomiast jeśli skoncentrują się na
dłuższym okresie i zaczną współpracować uda się uniknąć fluktuacji i dopro-
wadzić do poprawy stanu gospodarki.

2. Najnowsze modele politycznego cyklu koniunkturalnego W
najnowszej literaturze możemy znaleźć wiele modeli odwołujących się za-
równo do teorii oportunistycznego, jak i partyjnego PCK. Poniżej zostały
krótko omówione najciekawsze prace pochodzące z ostatniego dziesięciolecia
będące modyfikacjami tradycyjnych modeli PCK.

2.1. Francisco Candel-Sánchez - wybory a dyscyplina budże-
towa. Jedną z ciekawszych innowacji jest wprowadzenie do tradycyjnego
modelu politycznego cyklu koniunkturalnego narzędzia mogącego dyscyplino-
wać polityków. Francisco Candel-Sánchez w swojej pracy wykorzystał teorię
oportunistycznego PCK (Candel-Sánchez [7]). Wyszedł od dwu-okresowego
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modelu Rogoffa (Rogoff [23]), następnie wprowadził do niego możliwość im-
plementacji systemu kar dla zachowań prowadzących do odejścia od optymal-
nej polityki fiskalnej. W modelu założono asymetryczność informacji o pozio-
mie kompetencji sprawujących władzę. Informacja jaką posiada wyborca nie
jest pełna, lecz jest odzwierciedleniem pewnego zakłóconego sygnału genero-
wanego przez sprawujących urząd. Na jej podstawie społeczeństwo dokonuje
wyboru. Głosujący są świadomi tej dysproporcji i dopuszczają taką możli-
wość, że ich oczekiwania odnośnie zachowania polityków po wyborach mogą
być częściowo kształtowane przez przedwyborcze zachowanie rządzących. Le-
karstwem na tę nierówność według Candela-Sáncheza jest wprowadzenie me-
chanizmu, który zniechęca polityków do wykorzystywania swojej przewagi.

W modelu przyjęto następujące oznaczenia: ct - konsumpcja dóbr pry-
watnych w czasie t, xt- konsumpcja dóbr publicznych w czasie t, τt- stopa
podatków. Obywatel nie może mieć żadnych oszczędności i posługuje się na-
stępującą funkcją użyteczności: Vt (ct, xt) = (1− a) log ct + a log xt. Ponadto
w każdym okresie otrzymuje egzogeniczny dochód prywatny yt = y. Wiel-
kość konsumpcji prywatnej równa się wielkości wypracowanego dochodu y
pomniejszonej o podatek ct = (1− τt) y.

Ilość zakupionych dóbr zależy od kompetencji rządu, którą oznaczamy za
pomocą parametru θ, gdzie θ̄ oznacza wysokie kompetencje, a θ niskie kom-
petencje.
Konsumpcja dóbr publicznych w czasie t jest sumą poziomu wydatków rządu
na dobra publiczne mt i poziomu kompetencji :xt = mt + θ
Deficyt budżetowy (lub nadwyżkę, jeśli wydatki na dobra publiczne nie prze-
wyższają wpływów z podatków) można zapisać jako dt = mt − τty.
Zatem wydatki rządowe są finansowane przez kombinację podatków i defi-
cytu.: xt = τty + dt + θ.

Ponadto rząd posługuje się międzyokresowym ograniczeniem budżeto-
wym

d1 + βd2 = 0,

gdzie β ¬ 1 jest czynnikiem dyskontującym.
Na początku pierwszego okresu zarówno rząd, jak i opozycja ujawniają

czy reprezentują kompetentny czy niekompetentny typ władzy. Typy te zo-
stają niezmienione do końca drugiego okresu. W okresie pierwszym rząd
wybiera politykę (τ1, x1). Wyborcy mogą zaobserwować tylko tę parę - nie
znają prawdziwej wartości wydatków publicznych ani wielkości nadwyżki (de-
ficytu). Następnie odbywają się wybory, w których startuje dwóch kandyda-
tów. Albo wygrywa obecny rządzący albo jego oponent. Zwycięzca obejmuje
urząd i wyznacza politykę na okres drugi (τ2, x2). Uzyskuje on korzyść w po-
staci prestiżu R > 0, ponadto jako konsument konsumuje dobra publiczne.
Prawdopodobieństwo wygranej obecnego rządu wynosi π. Użyteczność da-
nego polityka z rządów przed wyborami, przed wskazaniem pary polityk fi-
skalnych, możemy określić jako W (τ1, x1, π, θ)+βπR. W (·) oznacza dobrobyt
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społeczny, natomiast R oznacza egzogeniczną rentę ego, czyli korzyść płynącą
z samego faktu piastowania urzędu (np. przywileje, prestiż itp.).

Niech (τ∗2 , x
∗
2) oznacza politykę maksymalizującą użyteczność obywatela

w okresie drugim. Zarówno τ∗2 jak i x∗2 zależą od d1 i kompetencji rządu w
okresie 2. Tym wielkościom odpowiada użyteczność V ∗2 (d1 | θ) = V2((1− τ∗2 ) yx∗2).
Zatem dobrobyt społeczny można zapisać jako

W (τ1, x1, π, θ) = V1 ((1− τ1) y, x1) + β
[
πV ∗2 (d1 | θ) + (1− π)EV ∗op2 (d1)

]
.

W drugim okresie oczekiwana użyteczność społeczeństwa ze sprawowania
władzy przez polityka opozycyjnego wynosi

EV ∗op2 (d1) = pV ∗2
(
d1|θ̄

)
+ (1− p)V ∗2 (d1|θ) .

Polityk ten ma kompetencje wysokie θ̄ z prawdopodobieństwem p i kompe-
tencje niskie θ z prawdopodobieństwem 1− p.

Wyborca będzie głosował na obecnego rządzącego zgodnie ze schematem
v takim, że polityk uzyska reelekcję (v = 1), jeśli oczekiwana użyteczność
z jego rządów jest wyższa od oczekiwanej użyteczności z rządów obecnej
opozycji lub przegra wybory (v = 0), gdy oczekiwana użyteczność z uzyskana
z rządów przeciwnika okaże się wyższa.

Przyjęta została zasada, że wyborcy będą głosowali na kompetentnych
polityków. W przypadku niekompetencji rządzących w drugim okresie władzę
przejmie opozycja.

Przy pełnej informacji o kompetencjach polityka problem można zapisać
następująco:

[P1] =

{
max

(τ1,x1)
{W (τ1, x1, π, θ)

∣∣∣∣∣ d1 = x1 − θ − τ1y, x1 − θ > 0, τ1 ∈ [0, 1]}
}
.

Jeżeli wyborca zaobserwuje θ̄, wówczas π = 1. Rozwiązaniem jest zatem
następująca trójka wielkości

τ̄∗1 = v1 −
(1− a)
y

(y + θ̄), x̄∗1 = a(y + θ̄), d̄∗1 = 0.

Natomiast gdy wyborca zaobserwuje (θ), prawdopodobieństwo reelekcji π =
0, to rozwiązanie problemu wygląda następująco:

τ̄∗1 = 1− (1− a)
y

ψ

2(β + 1)
, x∗1 = a

ψ

2(β + 1)
, d∗1 =

ψ

2(β + 1)
− (y + θ)6.

6 We wzorze przyjęto: ψ =
[
(β + 2) ς +

(
B
(
ϕ−

√
(ς − ϕ)2 − 4 (β + 1)

(
θ̄θ − θ

)))]
,

ς = (β + 1) y + θ, ϕ = θ̄ + θ + βθ̃, θ̃ = pθ + (1− p) θ
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Przy asymetrii informacji prawdopodobieństwo reelekcji będzie endogeniczne
i równe π(µ (τ1, x1)), gdzie µ (τ1, x1) jest prawdopodobieństwem jakie społe-
czeństwo przypisuje do sytuacji, w której polityk jest typu θ̄.

Użyteczność rządu przed wyborami wynosi: W (τ1, x1, π(µ(τ1, x1)), θ) +
βπ(µ(τ1, x1))R, co zapisano jako:W (τ1, x1, µ, θ).

Doskonałą równowagę Bayesowską7 będzie stanowić taka para polityki
fiskalnej : (τ1, x1) i przekonań wyborców µ(τ1, x1), że:

(τ̄1, x̄1) ∈ argW
(
τ1, x1, µ, θ̄

)
+ βπ (µ (τ1, x1))R,

(τ1, x1) ∈ argW (τ1, x1, µ, θ) + βπ (µ (τ1, x1))R.

(τ̄1, x̄1) and (τ1,x1) oznaczają politykę prowadzoną odpowiednio przez kom-
petentny i niekompetentny rząd, µ(τ̄1, x̄1) = 1 i µ(τ1, x1) = 0.

Prawdopodobieństwo reelekcji wyniesie:

π (µ (τ1, x1)) = P (v = 1 | (τ1, x1)) =

{
1 if (τ1, x1) = (τ̄1, x̄1),
0 if (τ1, x1) 6= (τ̄1, x̄1).

W przypadku niskich kompetencji rządu, strata dobrobytu będzie wyższa
niż zdyskontowana renta ego, zatem niekompetentny polityk nie podejmie
się zadania, czyli (τ1, x1) należy do zbioru A,takiego, że:

A = {(τ1, x1)|W (τ1 x1, 1, θ) + βR−W (τ∗1, x
∗
1, 0, θ) ¬ 0}.

Kompetentny rząd lepiej sobie radzi w prowadzeniu swojej polityki. Jego
zdyskontowana renta ego będzie wyższa niż spadek dobrobytu. Zatem (τ1, x1)
będzie należeć do zbioru B:

B = {(τ1x1)|W (τ1 x1, 1, θ) + βR−W (τ∗1, x
∗
1, 0, θ)  0}.

Polityk będzie maksymalizował dobrobyt ze względu na τ1, x1:

[P2] =
{
W
(
τ1, x1, 1, θ

)
|(τ1, x1) ∈ A ∩B

}
.

W równowadze niekompetentny rząd będzie stosował w pierwszym okre-
sie politykę optymalną dla tego okresu (τ∗1, x∗1), natomiast polityk o wyż-
szych umiejętnościach będzie skłonny do stwarzania deficytu : (τ1, x1) =
(τ∗1, x

∗
1); τ1 < τ∗1 i x1 < x∗1.

W modelu przyjęto istnienie instytucji nadrzędnej, nadzorującej państwo,
np. Unii Europejska. Instytucja ta ma prawo egzekwowania pożądanych za-
chowań poprzez nakładanie kar na niekompetentny rząd za odstępstwa od
7 Doskonała równowaga Bayesa – jest to równowaga Nasha w przypadku gier sekwen-

cyjnych o niekompletnej informacji, w których gracze podejmują decyzje naprzemiennie.
Gracze uaktualniają swoje przekonania po ruchu przeciwnika. Pojęcie to zakłada lokalną
optymalizację (np. w obrębie jednej decyzji). W tym przypadku gracze dostosowują swoje
przekonania o kompetencji rządu po zaobserwowaniu wyników jego pracy.
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optymalnej polityki. Mechanizm karzący polityków zakłada przedstawienie
rządom różnych planów polityki fiskalnej. To jaki plan zostanie wybrany, bę-
dzie sygnałem o kompetencji lub niekompetencji rządu dla wyborców.

Wówczas możliwe będzie nakładanie na dany rząd sankcji S w celu wy-
egzekwowania zachowań oczekiwanych przez społeczeństwo. Sankcja ta ma

postać: S (τ1, x1) =

{
0 jeśli (τ1, x1) = (τ∗1, x

∗
1),

T > 0 jeśli (τ1, x1) 6= (τ∗1, x
∗
1).

Plan budżetowy rządu (P ) określony jest poprzez parę wielkości (τ1, x1);
reprezentujących prowadzoną politykę fiskalną, mechanizm sankcji S (τ1, x1)
oraz stałe transfery pT . Transfery te pochodzą z kar zebranych od rządów
nie stosujących się do nakazu prowadzenia polityki (τ∗1, x

∗
1). Można zatem

zapisać: P = {(τ1, x1) , S(τ1, x1),pT)}.
Oczekiwany poziom dobrobytu społecznego w równowadze wynosi:

W (T ) = pW (τ1(T ), x1(T ), 1, θ, T ) + (1− p)W (τ∗1, x
∗
1, 0, θ, T ).

Rząd musi wybrać plan P ze zbioru
(
P , P

)
, takiego, że P = {(τ∗1, x∗1), T ∗, pT ∗},

P = {(τ∗1, x∗1), 0, pT ∗}.
T ∗ oznacza optymalny poziom grzywny taki, że

T ∗ =
1

1− p

[
β (y + θ)−

(
θ − θ

)
− exp

(
1
β

(K − log x∗1)
)]

,

gdzie K = W ∗ (τ∗1, x
∗
1, 0, θ)− β (R+ k)− (1− a) log 1−a

a .
W każdej efektywnej równowadze:

1. Rząd typu θ wybierze plan P , a rząd typu θ wybierze plan P .

2. Wyborcy jednogłośnie wybiorą polityka wtedy i tylko wtedy, gdy wy-
brano plan P .

3. średni poziom dobrobytu wzrasta; tzn., że dobrobyt społeczny przy
optymalnym poziomie grzywny jest wyższy niż poziom dobrobytu w
sytuacji braku kary W (T ∗) > W (0).

2.2. Gernot Sieg – wpływ ograniczonej racjonalności graczy na
powstawanie cyklu koniunkturalnego Kolejnym przykładem modelu
odwołującego się do teorii oportunistycznej jest model zaproponowany przez
Gernota Siega (Sieg [27]). Próbuje on pokazać, że niezależny bank centralny
(BC) może generować polityczny cykl koniunkturalny nawet wówczas, gdy
wyborcy dostosowują swoje oczekiwania do zaobserwowanej polityki. Głów-
nym założeniem jest ograniczona racjonalność graczy. Sieg posługuje się mo-
delem opartym na klasycznej krzywej Phillipsa:

ut = πet − πt + uN + εt,
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gdzie ut oznacza bezrobocie, a πt inflację. Indeks górny N wskazuje na na-
turalną stopę bezrobocia, natomiast indeks e na oczekiwania inflacyjne. εt
jest poziomem niekompetencji polityka będącego obecnie u władzy. Rządzący
i jego oponent różnią się stopniem niekompetencji. Ponieważ ekonomiczne
”kryzysy” i problemy z jakimi mierzą się politycy powstają losowo, również
poziom zdolności kandydata jest losowy. Warunki i wyzwania ekonomiczne
zmieniają się powoli, dlatego fachowość polityków ma pewien stopień trwa-
łości, który można opisać za pomocą procesu MA(1):

εt = µt + µt−1,

gdzie µ0 = 0 i µt =

{
µ̄ < 0 z p− stwem ρ
µ > 0 z p− stwem 1− ρ z 0 < ρ < 1.

Ponadto E [µt] = ρµ̄+ (1− ρ)µ = 0.
Wyborcy biorą od uwagę zarówno stopę bezrobocia, jak i stabilność cen.

Posługują się funkcją straty:

Λ = E

[ 2∑
t=1

δt−1L (πt, ut)

]
,

gdzie L (πt, ut) = π2t
2 + λut, 0 < δ < 1, λ > 0.

W modelu politycy i wyborcy ewoluują. Funkcja straty banku centralnego

Tablica 2: Chronologia wydarzeń w cyklu wyborczym. Źródło: G. Sieg, A
political business cycle with boundedly rational agents, opracowanie własne.

t
Bank centralny
obserwuje
preferencje i
kompetencje
polityka. Ustala
poziom inflacji

→

t
Wyborcy ob-
serwują poziom
bezrobocia i na
tej podstawie
oddają głos

→

t+1
Zwycięzca
wyborów z
okresu obej-
muje urząd na
dwa okresy. Na-
stępne wybory
mają miejsce w
okresie t+2

ma postać: Λc = Ec
[ 2∑
t=1

δt−1(L (πt, ut)−KRt)
]
, gdzieK oznacza dodatkową

korzyść z rządów preferowanego kandydata, Rt jest funkcją przyjmującą war-
tość 1 w przypadku zwycięstwa tego kandydata w wyborach i 0 gdy wygra
oponent. Indeks C wskazuje na oczekiwania banku centralnego.

Wiedza o kompetencji rządu jest dla wyborców trudna do zdobycia, za-
tem racjonalny wyborca nie ma świadomości jakie są prawdziwe umiejętności
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polityków. Swoje decyzje wyborcze opiera o obserwacje i własne doświadcze-
nie.

W odróżnieniu od reszty społeczeństwa, bank centralny dysponuje infor-
macją o umiejętnościach obecnych rządzących.

Ponieważ wyborcy nie znają kompetencji rządu ani preferencji banku,
mogą zostać postawieni przed sześcioma możliwymi sytuacjami, opisanymi
w poniższej tabeli:

Bank Centralny preferuje:
Rząd Opozycja Żadne

Rząd jest
kompetentny θ+C θ−C θ0C

niekompetentny θ+I θ−I θ0I

Wyborcy preferują kompetentny rząd, dlatego zagłosują za obecną wła-
dzą, jeśli uznają ich umiejętności za wystarczające. W przeciwnym przypadku
poprą opozycję.
Porozumienie między bankiem centralnym a społeczeństwem uda się osią-
gnąć, jeśli bank będzie prowadził politykę neutralną (θ0C , θ0I) oraz gdy BC
wspiera kompetentnego polityka (θ+C) lub jest przeciwny niekompetentnemu
(θ−I). Wówczas wyborcy i władze monetarne mogą skoordynować swoje stra-
tegie tak, że rząd uzyskuje reelekcje jeśli θ+C lub θ0C i zostaje odwołany w
przypadku θ−I) lub θ0I).

Problem koordynacji powstaje, gdyż społeczeństwo nie ma możliwości za-
obserwowania prawdziwych kompetencji rządu i dostosowania do nich strate-
gii. W przypadku gdy BC będzie wspierał niekompetentnych polityków, bądź
odmawiał poparcia kompetentnym rządzącym, może dojść do konfliktu inte-
resów. Bank będzie zatajał prawdziwe informacje o umiejętnościach władzy.
Konflikt ten uniemożliwi skoordynowanie strategii przez graczy.

Preferencje banku i wyborców opisuje poniższa tabela:

Bank Centralny popiera:
Rząd Opozycję

Wyborcy preferują:
Rząd θ+C , θ0C(∗) θ−C (†)

Opozycję θ+I (†) θ−I , θ0I(∗)

W przypadkach oznaczonych (*) dochodzi do problemu z koordynacją,
wówczas gracze (bank i wyborcy) nie skoordynują swoich strategii, natomiast
(†) oznacza konflikt interesów, gdzie społeczeństwo popiera innego polityka
niż bank centralny. Równowaga w tym modelu wygląda więc następująco:
Jeśli Bank Centralny nie kieruje się pobudkami politycznymi, zdolni politycy
uzyskują reelekcję, natomiast niekompetentni są odwoływani ze stanowisk.
Bank Centralny prowadzi politykę neutralną przy wszystkich typach władzy.
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Równowaga:
Niepolityczna Polityczna

Wyborcy:
Wybierają obecny rząd θ+C , θ0C , θ−C θ+C , θ+I , θ0C

Wybierają opozycję θ+I , θ−I , θ0I θ−C , θ−I , θ0I

Ekspansywna θ+I

Polityka Restrykcyjna θ−C
monetarna: Neutralna θ+C , θ+I , θ0C θ−I , θ+C

θ−C , θ−I , θ0I θ0I , θ0C

Jeśli władze monetarne są zaangażowane w politykę partyjną, dochodzić
będzie do wybierania kandydatów wspieranych przez BC. Powstaje wówczas
polityczny cykl koniunkturalny, gdyż władze monetarne, dążąc do zwycięstwa
niekompetentnego polityka, doprowadzą do powstania nieoczekiwanej inflacji
i dzięki temu do pobudzenia gospodarki. W przypadku, gdy bank centralny
będzie chciał doprowadzić do usunięcia ze stanowiska kompetentnego poli-
tyka, wykorzysta narzędzia polityki monetarnej do wywołania recesji.

W celu udowodnienia prawdziwości swojej teorii Sieg przeprowadził symu-
lację opartą o algorytm ewolucyjny. Autor wykazał, że gracze o ograniczonej
racjonalności rozwiązują problem koordynacji szybko i efektywnie, pojawiają
się jednak pewne problemy w osiągnięciu równowagi Nasha, jeśli występuje
konflikt interesów.

2.3. Allan Drazen – połączenie polityki fiskalnej i monetarnej
Allan Drazen krytykując niedociągnięcia modeli bazujących na ńiespodzian-
kach” monetarnych, zaproponował model aktywnej polityki fiskalnej i pa-
sywnej polityki monetarnej (Active fiscal-passive monetary model, AFPM)
(Drazen [9]). Model zakłada istnienie polityków dysponujących narzędziami
polityki fiskalnej i niezależnego od nich banku centralnego prowadzącego po-
litykę pieniężną Zachodzą między nimi interakcje takie, że monetarne cykle
koniunkturalne wynikają z akomodacji szoków fiskalnych.
Drazen rozważył funkcję straty dla władz monetarnych (Banku Centralnego)
i rządu (polityków).
Gospodarka jest przedstawiona za pomocą dwóch równań – relacji zagrego-
wanej podaży i relacji zagregowanego popytu, gdzie zarówno podaż, jak i
popyt podlegają szokom stochastycznym.
Strona podażowa opisana wielkością różnicy w poziomach produkcji obecnej
i produkcji na poziomie potencjalnym, tj. przy optymalnym wykorzystaniu
wszystkich czynników wytwórczych w gospodarce :

xt = πt − Etπt+1 + st.

st określa szok podażowy, taki, że st = ρst−1 + εt, 0 ¬ ρ ¬ 1, a εt -biały szum
o średniej równej 0 i znanej dystrybuancie F ε(ε).
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Zagregowany popyt na produkcję jest malejącą funkcją liniową realnych
stóp procentowych ex-ante:

xt = ϕ (it − Etπt∓1) + ηt, ϕ > 0,

gdzie η jest białym szumem o średniej większej od zera i dystrybuancie F η(η),
która zależy od prowadzonej polityki monetarnej, it to stopa procentowa.

Stratą dla władz monetarnych będzie wzrost inflacji (π), spadek produkcji
poniżej poziomu optymalnego opisanego wartością (x). Celem banku central-
nego będzie utrzymanie x = 0 i π = 0.

Funkcja straty dla władz monetarnych wyrażona jest wzorem: LCBt =

γ
x2t
2 + π2t

2 , γ > 0.
Bank będzie starał się zminimalizować zdyskontowaną wartość bieżącą

strat ΛCB przy stopie dyskontującej β pod warunkiem πt = −γxt.
Para (πBt , x

B
t ) jest najlepszą polityką dla banku: πBt = −γhst, xBt = hst.

Odpowiadająca temu poziomowi inflacji i odchylenia produkcji od poziomu
produkcji potencjalnej stopa procentowa wynosi iBt = −

(
γρ+ 1

ϕ

)
hst + 1

ϕηt.
Politycy kierując się innymi pobudkami niż władze monetarne, będą wy-

wierali naciski na BC, żeby uzyskać swoje cele. Założono, że politycy mogą
przysparzać bankowi prywatny koszt równy C, taki, że funkcja straty banku
wyniesie LCB +C. W swoich działaniach będą się kierowali dobrobytem wy-
borców, ale też możliwością zwiększenia swoich szans na reelekcję. Praw-
dopodobieństwo wygrania wyborów zależy od ogólnego stanu gospodarki i
polityki fiskalnej adresowanej do konkretnej grupy wyborców, przy pomocy
wydatków g. Ważna jest heterogeniczność społeczeństwa – polityk nie może
maksymalizować użyteczności reprezentatywnego wyborcy, a jedynie pewnej
grupy. Wyborcy są dalekowzroczni i posługują się funkcją straty:

ΛVt = LVt + Et
(
βLVt+1 + β2LVt+2 + β3LVt+3 + . . .

)
.

Funkcja straty z jednego okresu dla przeciętnego wyborcy ma postać:

LVt = α

(
x− xT

)2

2
+
π2
t

2
,

gdzie α  γ i xT  0. W celu uproszczenia modelu przyjęto, że xT = ηat i a
jest stałą i a ∈ (0, 1).

Prawdopodobieństwo reelekcji polityka q zależy dodatnio od wydatków g
i ujemnie od wysokości straty ΛV , qt = q

(
qt,ΛVt

)
, ponadto θ oznacza wartość

jaką polityk przypisuje obejmowanemu urzędowi.
Funkcja celu polityka w roku wyborczym będzie przyjmowała postać:

ΩP
t =

 (1− θ)
(
−ΛVt −∆

)
+ q

(
gt,ΛVt

)
θ w roku wyborczym,

(1− θ)
(
−ΛVt −∆

)
+ θ poza rokiem wyborczym.
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Polityk będzie chciał osiągnąć następujące wielkości inflacji i szoku po-
dażowego:

πPt = −α (1 + γ)
γ (1 + α)

γhst +
α

1 + α
aηt,

xPt =
1 + γ

1 + α
hst +

α

1 + α
aηt,

i stopę procentową równą

iPt = −
(
γρ+

1
ϕ

1 + γ

1 + α

)
hst +

1 + α (1− a)
1 + α

1
ϕ
ηt.

Przez x∗, π∗- oznaczono politykę preferowaną przez rządzących, a xB, πB po-
litykę preferowaną przez władze monetarne. żeby bank wybierał politykę po-
żądaną przez polityków musi zachodzić nierówność:

LCBt (x∗, π∗) ¬ LCBt
(
xB, πB

)
+ C.

Jeśli ten warunek nie jest spełniony, konieczne jest ustalenie polityki kompro-
misowej xCO, πCO takiej, że LCBt

(
xCO, πCO

)
= LCBt

(
xB, πB

)
+C, xCO =

xB +
√

2C
1+γ , πCO = πB +

√
2C

1+γ .
Bank centralny formułując politykę przed wyborami musi brać pod uwagę

efekt wyborów. Będzie zatem wybierał następujące wielkości inflacji i szoku
podażowego:

πOt = −
(

1 + γ + (f − 1) γρ
1 + γ

)
γhst +

γ

1 + γ
D,

xOt = −
(

1 + γ + (f − 1) γρ
1 + γ

)
hst −

1
1 + γ

D.

2.4. Kazuyuki Sasakura – wahania cykliczne spowodowane przez
wyborców Sasakura badałPCK w sytuacji, gdy różne grupy nacisku pró-
bują wpływać na decydentów tak, aby prowadzili pożądaną przez nie politykę
fiskalną (Sasakura [24]). Zauważyłon pewną sztywność w prowadzeniu poli-
tyki fiskalnej - o ile wzrost wydatków rządowych jest łatwy do wprowadzenia
i powszechnie akceptowany, o tyle próba zredukowania ich może się spotkać
ze znacznym oporem społecznym. Takie zachowanie przy jednoczesnej pró-
bie generowania przez rządzących politycznego cyklu koniunkturalnego może
prowadzić do stanu, który autor określa mianem politycznego chaosu.

Sasakura zakłada istnienie niezależnego banku centralnego, w wyniku
czego rząd może posługiwać się jedynie polityką fiskalną. W społeczeństwie
występują różne grupy interesu, które wywierają wpływ na polityków.

Rozważone zostały dwie wersje modelu - ze stałymi nakładami inwesty-
cyjnymi - wówczas model ma jedną równowagę stabilną, i z inwestycjami
endogenicznymi - gdzie rozwiązaniem jest równowaga niestabilna.



236 Political business cycle - mathematical models

Równowagą w rozważanym modelu będą takie wielkości dochodu (Y ),
konsumpcji (C) inwestycji (I), wydatków rządowych (G), dochodu dyspozy-
cyjnego (Yd) i podatków (T ) które spełniają następujące równania:

Ẏ = α[C + I +G− Y ],

C = c0 + c1Yd, Yd = Y − T, T = τY,

I = i0,

G = g + g0, g = pg1 + (1− p)g2,

W powyższych równaniach α, c0, i0, g0 > 0 and 0 ¬ c1, τ, p ¬ 1 oznaczają
stałe, pokazujące proces dostosowawczy na rynku dóbr, a g jest średnią wa-
żoną czynników g1, g2.
Czynnik g1 oznacza ciągłą, okresową funkcję odpowiadającą teorii politycz-
nego cyklu koniunkturalnego, a g2 odpowiada reakcji grup interesu na od-
chylenia gospodarki od stanu równowagi. W równowadze Ẏ = 0, ponadto
przyjęto, że rząd nie różnicuje swoich wydatków cyklicznie, tzn. g = 0. Po
podstawieniu otrzymano: Y ∗ = (c0 + i0 + g0)/(1− c1(1− τ)).

Ostatecznie uzyskano następujące wielkości:

ẋ = −βx+ αg,

β = α (1− c1 (1− τ)) > 0,

gdzie x jest odchyleniem rzeczywistej produkcji od równowagi, x ≡ Y − Y ∗.
Rząd jednak będzie starał się różnicować g cyklicznie z okresem równym
długości okresu wyborczego θ:

g1 = F (t), F (t+ θ) = F (t),
∫ θ

0
F (s)ds = 0.

Grupy interesu reagują na daną wielkość odchylenia produkcji od równowagi
(x) następująco:

ġ2 = h(x), h(0) = 0 h′(x) ¬ 0.

Ścieżka czasowa g ma postać:

ġ = pf (t) + (1− p)h (x) , f (t) = Ḟ (t) , f (t+ θ) = f (t) ,

gdzie p-stopień przewagi rządu nad grupami interesu.
Jeżeli p = 0 PCK zanika, natomiast przy p = 1 następuje pełna realizacja

politycznego cyklu koniunkturalnego.

ẍ = βẋ− α(1− p)h(x) = αpf(t).

W drugiej wersji modelu, o niestabilnej równowadze funkcja inwestycji
przyjmuje postać:

i = i1x−
i3
3
x3, i1, i3 > 0,
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ẋ = γx− δ

3
x3 + αg, γ = α (i1 − (1− c1 (1− τ))) > 0, δ = αi3 > 0,

ẍ− (γ − δx2)ẋ− α(1− p)h(x) = αpf(t).

2.5. Podsumowanie modeli teoretycznych PCK Zaprezentowane
modele pokazują, jak różne czynniki mogą wpływać na generowanie i prze-
bieg politycznego cyklu koniunkturalnego o charakterze oportunistycznym.
Polityczne zaangażowanie banku centralnego jest czynnikiem, który sprzyja
powstawaniu PCK. Nie zawsze jest warunkiem koniecznym.

Równie ważne mogą okazać się działania samych wyborców, polityka fi-
skalna prowadzona przez rząd i obecność instytucji zewnętrznych. Warunki
te mają decydujący wpływ na późniejszy przebieg cyklu. Nawet w przypadku
niezależności władz monetarnych rząd może wywoływać cykl polityczny sto-
sując jedynie dostępne mu narzędzia polityki fiskalnej. Ponadto występowanie
silnych grup wyborców, np. związków zawodowych, może wręcz wymuszać na
władzy cykliczność zachowań.

Polityczny cykl koniunkturalny jest jednak możliwy do kontrolowania.
Tworząc odpowiednie mechanizmy można nakłonić rząd do prowadzenia opty-
malnej polityki i tym samym unikania generowania cyklicznych wahań gospo-
darki.

3. Polityczny cykl koniunkturalny we współczesnej gospodarce –
badania empiryczne We współczesnej literaturze możemy znaleźć liczne
badania nad zagadnieniem występowania politycznego cyklu koniunktural-
nego i czynnikami, jakie wpływają na jego powstawanie. Poniżej zostały
przedstawione prace próbujące odpowiedzieć na te pytania.

Najpierw jednak należy zaznaczyć, że pierwsze przejawy PCK w gospo-
darce światowej można zauważyć dopiero po Wielkim Kryzysie. Jack Heckel-
man i Robert Whaples na podstawie danych z lat 1869-1929 wykazali brak
istotnych wahań koniunkturalnych uzależnionych od politycznego kalendarza
wyborczego (Heckelman i Whaples [11]). Dlatego też większość badań opiera
się na danych zebranych po roku 1930.

Blomberg i Hess wykorzystali model posiadający cechy zarówno politycz-
nego jak i realnego cyklu koniunkturalnego, przy czym polityczne wahania
mają u nich charakter partyjny.(Blomberg i Hess [5]) Po przeprowadzeniu
testów dowiedli istotne różnice preferencji światopoglądowych w kwestii po-
datków między partią Republikanów i Demokratów, jednakże o tym, jak
wiele otrzyma społeczeństwo od sprawujących władzę, zależy nie tylko od
opcji politycznej, ale także od profesjonalizmu danego polityka. Na podsta-
wie wcześniejszych założeń można by przypuszczać, że Demokraci, którzy z
założenia są bardziej wrażliwi społecznie, będą dostarczać wyborcom więcej



238 Political business cycle - mathematical models

dóbr niż Republikanie. W przypadku różnego poziomu kompetencji polity-
ków, może dojść jednak do sytuacji, gdy zdolniejszy Republikanin zapewni
społeczeństwu konsumpcję dóbr publicznych na wyższym poziomie niż mniej
kompetentny Demokrata. Dane dla USA zdają się potwierdzać te założenia -
podczas pierwszych kadencji Demokratów gospodarka przyspieszała, podczas
gdy początkowe rządy Republikanów prowadziły do spadku tempa wzrostu.
Natomiast podczas drugiej kadencji, gdy politycy sprawujący władzę mają
większe doświadczenie wzrost gospodarczy dla obu partii jest większy.

Dowodów na istnienie politycznego cyklu koniunkturalnego dostarczają
także Shi i Svensson (Shi i Svenson [25], [26]). Przeanalizowali cykliczność
polityki fiskalnej na danych pochodzących z krajów rozwiniętych i rozwija-
jących się w oparciu o model Rogoffa. Wyniki potwierdziły występowanie
cyklu koniunkturalnego w wydatkach rządowych i deficycie fiskalnym. Au-
torzy podkreślają, że PCK jest bardziej widoczny w krajach rozwijających
się. Wahania w wysokości zadłużenia zależą w dużej mierze od tego, jaką
informacją dysponują wyborcy.

Brender i Drazen wskazali na duże znaczenie rozwiązań konstytucyjnych
- niski stopień demokratyzacji jest najważniejszym czynnikiem sprzyjającym
powstawaniu politycznych cyklów koniunkturalnych (Brender i Drazen [6]).
Wśród pozostałych elementów oddziaływających na PCK autorzy podają
przejrzystość lokalnej sceny politycznej (transparency) i dążenie do uzyskania
przywilejów w danym kraju (rent seeking).

Ważnym czynnikiem kształtującym polityczny cykl koniunkturalny jest
niezależność banku centralnego. Czynnikowi temu szczególnie poświęcona zo-
stała praca Leertouwera i Maiera (Leertouwer i Maier [15]). Po zbadaniu da-
nych dotyczących krótkookresowych stóp procentowych w 14 krajach OECD
wykluczyli możliwość kreowania wahań cyklicznych przez niezależne banki
centralne. Faktem tym posłużyli się Alpanda i Honig (Alpanda i Honig [3])
Wykorzystali przejawy monetarnego cyklu koniunkturalnego do oceny stop-
nia samodzielności banków w poszczególnych krajach.

Na występowanie PCK wpływa również możliwość wymiany handlowej z
innymi państwami.

Autorem jednej z prac badających modele politycznego cyklu koniunktu-
ralnego w gospodarce otwartej jest Georgios Efthyvoulou (Efthyvoulou [10]).
Skupił się on na małej otwartej gospodarce cypryjskiej. Wykazał, że im więk-
sze więzi łączą Cypr z Unią Europejską, tym mniejszy jest wpływ polityków
na generowanie cyklu koniunkturalnego. Jednak pomimo faktu, że w polityce
monetarnej PCK zanika, odnotowane zostały oportunistyczne zawirowania
w polityce fiskalnej związane z cyklem wyborczym. Efekt ten nasila się wraz
z postępowaniem globalizacji.

4. Podsumowanie Problem politycznego cyklu koniunkturalnego obecny
jest w badaniach od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Dziś ekonomiści
są przekonani o tym, że na wahania gospodarki oddziałuje polityka. Pytania,
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na które próbują odpowiedzieć dotyczą przede wszystkim tego jakie czynniki
istotnie wpływają na powstawanie PCK, a także jakie znaczenie mają za-
wirowania na krajowej scenie politycznej w dobie postępującej globalizacji.
W przypadku prac teoretycznych, mamy do czynienia z próbami wprowa-
dzenia takich modyfikacji jak system kar, jednoczesne prowadzenie polityki
fiskalnej i monetarnej, czy też uzależnienie działań polityków od prawdo-
podobieństwa wygrania wyborów. Podjęto również próby opisania sytuacji,
w której dochodzi do odwrócenia PCK.

Badania nad politycznym cyklem koniunkturalnym, pomimo stale rosną-
cego stopnia zintegrowania rodzimego rynku z gospodarką światową, wciąż
mają rację bytu. O ile można się spodziewać, cykle o charakterze monetar-
nym będą zanikać, o tyle należy się liczyć z tym, wciąż będzie można je
zaobserwować w innych dziedzinach życia gospodarczego.

Artykuły omówione w tej pracy mogą stać się podstawą do analizy sytu-
acji w Polsce oraz wysnucia wniosków, jakich zmian możemy się spodziewać
w nadchodzących latach. Można też pokusić się o próbę odpowiedzi na py-
tania, jak bardzo polityczny cykl koniunkturalny w wydatkach rządowych
wpłynął na obecną sytuację krajów takich jak Irlandia, Portugalia czy Gre-
cja.
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