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Cel pracy
Badanie wpływu systemόw podatkowych
na wzrost gospodarczy krajόw UE   

pokazanie że atrakcyjność inwestycyjna zależy od
jakości i ilości instytucji podatkowych

Publiczna debata w świetle rozszerzenia UE
„Code of Business Conduct on Business Taxation” (1997) => 
ograniczenie konkurencji podatkowej, CIT pominięty 
Rezolucja Parlamentu Europejski (2005) => harmonizacja 
bazy podatkowej
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Systemy podatkowe Unii Europejskiej 
– analiza porównawcza 

Spadek nominalnych stawek CIT we wszystkich 15 
„starych” krajach UE
W latach 1995-2005 stawki nominalne spadły w 11      
z 15 krajów UE
W badaniu przeprowadzonym przez Bank Światowy i 
PriceWaterHouseCoopers w roku 2006 
przeanalizowano:

liczbę podatków płaconych w ciągu roku
liczbę godzin potrzebną do przygotowania dokumentów 
podatkowych
podatek jako % dochodów  
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Systemy podatkowe Unii Europejskiej 
– analiza porównawcza cd. 

Systemy w UE są bardzo zrόżnicowane
Najniższa stawka w Estonii (0%)
Najwyższa na Malcie i w Hiszpanii (35%)
Dodatkowe podatki m.in.: komunalne, lokalne, 
za członkowstwo w stowarzyszeniach, od
zatrudnienia
Ulgi podatkowe m.in.: dla małych i średnich
przedsiębiorstw, za zainwestowanie zyskόw, 
za stworzenie rezerw finansowych
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Badania – konkurencja instytucjonalna 
a lokalizacja przedsiębiorstw 

Grubert i Mutti (2000): 500 korporacji 
międzynarodowych

Efektywne stawki podatkowe -> czynnik przyciągający 
inwestycje, od ich wielkości zależy ilość inwestowanego 
kapitału

Benassy-Quere, Fontagne, Lahreche-Revil (2004): 11 
krajów OECD, w latach 1984-2000

Stawka podatkowa wyższa od średniej może zagrażać
wielkości inwestycji
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Badania – konkurencja instytucjonalna 
a lokalizacja przedsiębiorstw cd. 

UNCTAD (2005): 140 krajów świata
70% krajów podjęło w ostatnim roku próbę polepszenia 
jakości instytucji; podatki reformowane były w największym 
stopniu

Przedmiot badania: Irlandia – McGee (2004)
niska stawka CIT - 12,5% - przyczyniła się do rozwoju 
gospodarczego Irlandii (więcej w studium przypadku)
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Modele konkurencji podatkowej
Tiebout (1956): dostosowuje wpływy
budżetowe i dobra publiczne do potrzeb
konsumentόw poprzez zmiany miejsca
zamieszkania/produkcji
Zodrow i Mieszkowski (1986): prowadzi do 
zbyt niskiego poziomu wpływόw
niezbędnego do zapewnienia dόbr
publicznych
Brennan i Buchanan (1980): ogranicza
zapęd państwa do opodatkowania
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Modele konkurencji instytucjonalnej
- D. North (1994, 2006)

Instytucje to reguły gry, a organizacje działają w ich 
ramach dążąc do realizacji własnych celów
3 postulaty:

zmiana instytucjonalna jako wynik interakcji instytucji i 
organizacji 
organizacje inwestują w zdobywanie wiedzy i umiejętności,
by poprawić swoją pozycję konkurencyjną
zmiana instytucjonalna jest zależna od ścieżki historycznej
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Modele konkurencji instytucjonalnej
- D. North (1994, 2006) cd. 

Zmiany instytucjonalne są następstwem działania:
czynników egzogenicznych 
interakcji instytucji z organizacjami 

Gospodarka rozwija się gdy:
istnieje presja konkurencyjna w środowisku  
zdecentralizowanych organizacji
instytucje są efektywne 
istnieje wysoka efektywność adaptacyjna choć równie
ważna jest efektywność alokacyjna

Instytucje to niedoceniony element analizy 
ekonomicznej   
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Modele konkurencji instytucjonalnej
- Siebert and Koop (1990)

Założenia: 
alokacja rynkowa jest efektywna 
mechanizm cenowy prowadzi do efektywności ekonomicznej
jednostki zachowują się racjonalnie

Rząd, instytucje rządowe, organizacje kreują podaż
Obywatele oraz firmy kreują popyt
Dobro – instytucje podatkowe
Konkurencja podatkowa jest pożądana ponieważ:

ogranicza siłę lobbystów
pozwala na adaptację najlepszych rozwiązań
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Badania empiryczne
w krajach OECD i EU

Model Tiebout
Aronson (1974) w 4 miastach Wielkiej Brytanii

Rόżnica netto z obciażeń podatkowych a przychόdow
z podatkόw w 62% - 89% wpłynęła na migracje
między miastami

Hipoteza Leviatan
Oates (1972) w 57 krajach w latach 60-tych

Potwierdził ujemną zależność między stopniem
decentralizacji fiskalnej a rozmiarem sektora
publicznego
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Badania empiryczne
w krajach OECD i EU cd. 

Thieβen (2003)
Prόba: 21 krajach rozwiniętych w latach 1973-
1998 oraz 26 krajach w latach 1981- 1995
Rezultat: 10% wzrost decentralizacji
wydatków powoduje 0,12%-0,15% wzrost 
PKB na głowę mieszkańca

Copenhagen Economics Group (2004)
Rezultat: harmonizacja nieznacznie zwiększyła 
PKB, lecz znacznie zmniejszyła wpływy do 
budżetu
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Model ekonometryczny
Funkcja produkcji Cobba-Douglasa
q = f(l, k, h, d)
dane panelowe

18 krajów UE (Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, 
Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, 
Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Słowacja, 
Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania)  
dane roczne z okresu 1998-2004
panel zbilansowany
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Opis zmiennych

qp: PKB mln euro na osobę
d_capital: rόżnica między stawką CIT kraju
a uśrednioną stawką państw sąsiednich
d_labour: rόżnica między stawką obciążeń
społecznych kraju a uśrednioną stawką
państw sąsiednich
la: zatrudnienie * wydatki na R&D  
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Opis zmiennych cd.

h_grad: absolwenci szkόł wyższych
k: kapitał stały w mln euro
contr_er:  obciążenia społeczne
pracodawcόw w mln euro 
contr_es:  obciążenia społeczne
pracownikόw w mln euro 
Rόwnanie: lnqpit = β0dit + β1ln(lit*ait) + 
β2lnhit + β3lnkit + β4iit +εit
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Wyniki badania
 

ln_qp Coefficient Std. Error t statistic  P>|t| 

d_capital .0031516 .0013731 2.30 ** 0.024 
d_labour .0038813 .0041508 0.94  0.353 

ln_la .1773757 .0579093 3.06 *** 0.003 
ln_h_grad .2336374 .0414687 5.63 *** 0.000 

ln_k .2269642 .0695377 3.26 *** 0.002 
ln_contr_er .0809703 .0452306 1.79 * 0.077 
ln_contr_es .0926049 .02678 3.46 *** 0.001 

_cons -13.77159 .4487645 -30.69  0.000 
F(7,80)            =    148.03 
corr(u_i, Xb)  = -0.8339  

Prob > F           =    0.0000 
rho 0.99906672   (fraction of variance due to u_i) 

*** 1%, **5%,*10% 
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Podsumowanie wyników
Instytucje są jednym z czynników 
determinujących wzrost gospodarczy
Zmiany w instytucjach podatkowych są
czynnikiem przyczyniającym się do 
uatrakcyjnienia środowiska inwestycyjnego 
Zmiany podatkowe w UE wpłynęły zarówno na 
rozwój poszczególnych krajów jak i całego 
regionu 
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Podsumowanie wyników cd.
Konkurencja podatkowa ma pozytywny wpływ
na wzrost gospodarczy krajów UE 
Istnieje tendencja do obniżania stawek
podatkowych
Instytucje podatkowe ewoluują i dostosowują
się tak, aby sprzyjać produktywności i wzrostowi
To pozytywnie stymuluje napływ nowych 
inwestycji i promuje rozwój firm już działających 
na terenie kraju
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Dziękuję za uwagę


