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STRESZCZENIE
Unia walutowa stwarza zupełnie nowe otoczenie dla polityki fiskalnej kraju do niej wstępującego. W
szczególności zanika możliwośd prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej, która jest jednym z
podstawowych narzędzi wygładzania wahao cyklicznych (i często najbardziej efektywnym). Szoki nie
mogą byd też absorbowane przez skuteczne, zwłaszcza w krótkim okresie, dostosowania
nominalnego kursu walutowego. Oznacza to, że ciężar absorpcji szoków i wygładzania wahao jest
przeniesiony na pozostałe mechanizmy, w tym w dużej mierze na politykę fiskalną. Ponadto, jak
pokazał obecny kryzys gospodarczy, polityka fiskalna może stanowid cenne narzędzie stabilizacji,
szczególnie w sytuacji, kiedy standardowe kanały transmisji polityki monetarnej są mniej efektywne
lub/i kiedy stopy procentowe osiągają poziom bliski zeru (Christiano i in., 2009, Eggertsson, 2009).
Jednakże możliwośd wykorzystania polityki budżetowej do łagodzenia wahao koniunktury zależy w
dużym stopniu od kondycji finansów publicznych, tj. od poziomu długu sektora finansów publicznych
oraz rozmiarów deficytu strukturalnego. Z kolei korzystny stan finansów publicznych jest
warunkowany w dużym stopniu konsekwentnym prowadzeniem symetrycznej polityki budżetowej,
tzn. konieczne jest antycykliczne zacieśnianie fiskalne w czasach ożywienia gospodarczego. Takie
działanie pozwala stworzyd przestrzeo fiskalną (szczególnie ważną w warunkach unii walutowej), a
tym samym umożliwid swobodne działanie automatycznych stabilizatorów w czasach dekoniunktury,
czy też stworzyd ewentualny margines dla działao dyskrecjonalnych.
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości przeprowadzenia skutecznej i trwałej
konsolidacji fiskalnej w Polsce, biorąc pod uwagę uwarunkowania w zakresie struktury polskich
finansów publicznych, a także doświadczenia paostw, które prowadziły działania dostosowawcze w
finansach publicznych przed rozpoczęciem trzeciego etapu UGiW. Dodatkowo w opracowaniu
podjęto próbę oceny rozwiązao, przedstawionych w oficjalnych dokumentach rządowych, w
kontekście wniosków płynących z doświadczeo innych krajów, a także skonfrontowania ich z
zakładanymi celami. W ramach dążenia do poprawy dyscypliny fiskalnej w Polsce, przedyskutowano
ideę i celowośd wprowadzenia rady fiskalnej.
W literaturze podkreśla się zalety płynące z przeprowadzania reform (w tym konsolidacji) fiskalnych
jeszcze przed ujednoliceniem waluty. Polityka fiskalna Polski do momentu przyjęcia euro powinna
zyskad zdolnośd do trwałego wypełnienia kryterium fiskalnego, ale także umożliwid skuteczne
absorbowanie szoków asymetrycznych. W tym celu konieczne będzie stworzenie odpowiedniej
przestrzeni dla działania automatycznych stabilizatorów koniunktury, co jest równoznaczne ze
znaczącym zredukowaniem deficytu strukturalnego, a następnie prowadzeniem antycyklicznej
polityki fiskalnej. Dodatkowo, realizacja powyższych celów nie powinna odbywad się kosztem
ograniczenia wydatków na działania prorozwojowe.
Przyszłe reformy fiskalne powinny brad pod uwagę implikacje płynące z doświadczeo historycznych w
prowadzeniu polityki budżetowej w Polsce, a także specyfikę sektora finansów publicznych w Polsce.
Z analizy dotychczasowej jakości i dyscypliny polityki fiskalnej w Polsce wynika, że w okresie 19962009 była ona na ogół ekspansywna, niezależnie od warunków cyklicznych. Najczęściej występującą
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pozycją polityki fiskalnej było procykliczne rozluźnienie (6 epizodów), a następnie antycykliczne
rozluźnienie (4 epizody), co potwierdza siłę zjawiska określanego w literaturze jako „skłonnośd do
deficytu” (deficit bias, Lucas i Stokey, 1982). Problem ogólnie niedostatecznej dyscypliny polityki
fiskalnej może wpływad na brak wystarczającej determinacji do przeprowadzenia konsolidacji
finansów publicznych. Z analizy Hallerberga i von Hagena wynika dodatkowo, że przeszkodę dla
poprawy dyscypliny finansów publicznych stanowi z jednej strony konstrukcja procesu budżetowego
w Polsce, a z drugiej - bardzo niska przejrzystośd sektora finansów publicznych.
Przy analizie strony dochodowej polskiego sektora finansów publicznych należy zwrócid uwagę, że
poziom dochodów z tytułu podatków i składek w relacji do PKB w Polsce jest zdecydowanie niższy niż
średnia w Unii Europejskiej. Ponadto, w latach 2007-2009 różnica w poziomie fiskalizmu pomiędzy
Polską a średnią w UE uległa pogłębieniu w wyniku obniżki obciążeo podatkowych i składkowych. W
odniesieniu do struktury dochodów sektora finansów publicznych, warto podkreślid, że wpływy z
podatków pośrednich w Polsce stanowią stosunkowo wysoki udział w dochodach podatkowych
ogółem. Powszechnie uważa się, że podatki od konsumpcji w mniejszym stopniu zniekształcają
decyzje gospodarcze niż podatki bezpośrednie, stąd też można uznad, iż struktura wpływów
podatkowych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej wydaje się byd dośd korzystna z punktu
widzenia ograniczania skali zniekształceo generowanych przez podatki.
Analiza strony wydatkowej wskazuje natomiast, że udział wydatków sztywnych jest w Polsce
znaczący (w budżecie paostwa na rok 2009 ok. 72%), co może potencjalnie stanowid utrudnienie dla
procesu konsolidacji finansów publicznych, zarówno w wymiarze politycznym, jak i czasowym.
Ograniczenia w dyskrecjonalnym określaniu przez rząd wielkości wydatków sztywnych wynikają z
obowiązujących ustaw okołobudżetowych. Na przykład wielkośd subwencji ogólnej dla samorządu
terytorialnego jest uregulowana ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a w
odniesieniu do wydatków na obronę narodową, rząd ograniczony jest ustawą o przebudowie i
modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, co między innymi
jest konsekwencją zobowiązao wynikających z członkostwa w NATO. Wydatkami sztywnymi są
również środki na obsługę długu sektora finansów publicznych, dotacja dla FUS i KRUS, wydatki na
składkę do UE i innych instytucji międzynarodowych, wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe
funkcjonariuszy oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, czy też wydatki na
infrastrukturę lądową. Ponadto, rząd nie ma możliwości wpływania na poziom wydatków i deficytu
jednostek samorządu terytorialnego (JST), co oznacza, że działania konsolidacyjne po stronie
wydatkowej będą przede wszystkim dotyczyd budżetu paostwa. Jednocześnie warto pamiętad, że
poszczególne typy wydatków różnią się stopniem sztywności (Markiewicz, Siwioska 2003). Na
przykład zwiększenie wydatków własnych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyłoby udział
subwencji w budżecie centralnym, lecz wydatki na obsługę długu nie mogę zostad „odsztywnione”
drogą zmian ustawowych.
Zasadniczym problemem polskich finansów publicznych jest istotne zwiększenie się deficytu sektora
finansów publicznych – z 1,9% PKB w 2007 r. do 7,1% PKB w 2009 r. Co gorsza, deficyt na tak
wysokim poziomie będzie się utrzymywał prawdopodobnie zarówno w 2010 jak i 2011 roku. Wysoki
nominalny poziom deficytu to w znacznej mierze efekt dużych rozmiarów nierównowagi
strukturalnej, na którą nałożyły się negatywne skutki spowolnienia gospodarczego. Wysoki deficyt
strukturalny oznacza, że poprawa koniunktury nie przełoży się automatycznie na znaczące
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polepszenie salda sektora finansów publicznych. Konieczne zatem będą głębokie działania
dostosowawcze, redukujące strukturalną lukę pomiędzy poziomem dochodów i wydatków sektora.
Utrzymujący się wysoki poziom deficytu przekłada się na narastanie długu sektora instytucji
rządowych i samorządowych (czyli długu publicznego liczonego według metodologii ESA’95), który
według prognoz Komisji Europejskiej przekroczy w 2011 r. 59% PKB, tym samym zbliżając się do
wartości referencyjnej dla długu, zapisanej w Traktacie z Maastricht. W efekcie spełnienie kryterium
fiskalnego w przyszłości stanie się trudniejsze. Ponadto, dług sektora finansów publicznych według
metodologii krajowej niebezpiecznie zbliża się do II progu ostrożnościowego (55% PKB), zapisanego w
ustawie o finansach publicznych.
Wysoki poziom deficytu oraz narastający dług sektora finansów publicznych pociągają za sobą
koniecznośd działao konsolidacyjnych, zarówno ze względu na ograniczenia wynikające z
ustawodawstwa krajowego, jak i przepisów Unii Europejskiej. Ponadto, jak już wcześniej podkreślano,
niski deficyt strukturalny i dług są konieczne dla stworzenia odpowiedniej przestrzeni fiskalnej, która
w warunkach przyszłego uczestnictwa w unii walutowej umożliwi absorpcję szoków w obliczu braku
narzędzi polityki monetarnej.
Przy konstrukcji przyszłej strategii konsolidacji należy wziąd pod uwagę zarówno ewentualne skutki
dla sektora finansów publicznych wynikające ze światowego kryzysu gospodarczego (w tym obniżenia
tempa wzrostu potencjalnego PKB), jak również sztywności obecne w systemie, a także zwiększone
potrzeby inwestycyjne polskiej gospodarki w kolejnych latach. Po pierwsze, niższe tempo wzrostu
gospodarczego oraz problemy na rynku pracy znajdą swoje odbicie w słabszej dynamice baz
podatkowych, a tym samym dochodów podatkowych sektora finansów publicznych. Po drugie,
sztywności po stronie wydatków budżetu paostwa oraz znaczna swoboda JST w kształtowaniu
wydatków sprawiają, że katalog potencjalnych działao konsolidacyjnych po stronie wydatkowej,
mogących przynieśd istotne oszczędności w krótkim okresie jest ograniczony. Po trzecie, niskie
nasycenie gospodarki polskiej infrastrukturą, wyzwanie sprawnej absorpcji funduszy z Unii
Europejskiej (wiążące się z zapewnieniem współfinansowania krajowego), czy też organizacja w
Polsce EURO 2012 będą w kolejnych latach determinowały wzrost wydatków na inwestycje
publiczne. Przyszła strategia konsolidacji nie powinna ograniczad tego typu prorozwojowych
wydatków.
Doświadczenia paostw, które utworzyły strefę euro pokazują, że warunkiem skutecznego i trwałego
obniżenia deficytu budżetu poniżej poziomu referencyjnego jest skoncentrowanie wysiłków na
stronie wydatkowej sektora finansów publicznych. Z literatury wynika, że dostosowania bazujące na
podwyżkach podatków czy działaniach jednorazowych okazywały się mniej trwałe.
Analiza proponowanych działao konsolidacyjnych w sferze finansów publicznych, które zostały
ujawnione w oficjalnych dokumentach rządowych, opublikowanych w I połowie 2010 r., wskazuje, że
proponowane rozwiązania nie są w stanie zapewnid osiągnięcia założonych celów w zakresie redukcji
deficytu i obniżenia/stabilizacji długu sektora finansów publicznych. Oszacowania korzyści z
proponowanych reform do 2012 r. zamykają się w kwocie około 6,7 mld zł. Przy założeniu, że
sprawdzą się rządowe prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, program konsolidacji fiskalnej
pozwoli na oszczędności rzędu 0,08% PKB w 2010 r., 0,18% PKB w 2011 r. i 0,2% PKB w 2012 r.
Porównując ten wysiłek fiskalny z planowaną redukcją deficytu strukturalnego można zauważyd, że w
2010 r. proponowane reformy umożliwią realizację 10% planu, w 2011 r. – 20% planu, natomiast w
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2012 r. – niecałe 7% planu. Dodanie skutków podwyższenia stawek podatku VAT umożliwiłoby
osiągnięcie 59% planu w 2011 r. i 18% planu w 2012.
Kolejnym problemem jest planowanie większego nacisku na stronę dochodową. Wspomniana
szacowana redukcja deficytu na poziomie 6,7 mld zł w 64% dotyczy strony dochodowej budżetu, a
tylko w 36% - strony wydatkowej. Po włączeniu podwyżek stawek podatku VAT konsolidacja w 85%
oparta jest na stronie dochodowej.
Należy także podkreślid, że poprawa salda budżetowego w latach 2010-2011 ma się odbyd głównie
dzięki poprawie wyniku funduszy ubezpieczeo społecznych, przy początkowo negatywnej, a
następnie zerowej kontrybucji budżetu centralnego. Zdecydowana poprawa salda budżetu
centralnego jest planowana dopiero w 2012 r., przy czym nie są wskazane jej źródła.
Analiza tzw. „doraźnej reguły fiskalnej” prowadzi do wniosku, że jej siła jest dośd ograniczona. Cel
obniżenia deficytu sektora rządowego i samorządowego (wg metodologii ESA95) do 3% PKB mógłby
zostad osiągnięty w 2013 r. przy relatywnie wysokim tempie wzrostu gospodarczego oraz w
warunkach udziału wydatków elastycznych w sektorze finansów publicznych na poziomie nie
mniejszym od 50%.
Aby uniknąd powtórzenia negatywnych doświadczeo większości paostw dążących do przyjęcia
wspólnej waluty w 1999 r., polegających na prowadzeniu restrykcyjnej procyklicznej polityki fiskalnej
w okresie poprzedzającym przyjęcie wspólnej waluty, należy w Polsce przeprowadzid dostosowania
fiskalne z odpowiednim wyprzedzeniem. Ich celem powinno byd osiągnięcie salda strukturalnego na
poziomie celu średniookresowego (-1% PKB) bez zacieśniania fiskalnego w warunkach ujemnej luki
popytowej.
Należy także rozpocząd dyskusję nad sposobem utrzymania zbilansowanej pozycji fiskalnej także po
akcesji do strefy euro. Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu oraz perspektywa przyjęcia przez Polskę
wspólnej europejskiej waluty są czynnikami, które powodują, że istnieje potrzeba instytucjonalnego
wzmocnienia ram prowadzenia polityki fiskalnej. Wartym rozważenia rozwiązaniem jest powołanie
rady fiskalnej, która pełniłaby rolę zewnętrznego recenzenta tworzonych ustaw budżetowych, ich
zgodności z planami wieloletnimi, a także stałaby na straży antycykliczności polityki fiskalnej.
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WSTĘP*
Jednym z najpoważniejszych wyzwao, stojących przed Polską na drodze do integracji walutowej, jest
reforma finansów publicznych, która zagwarantuje trwałe wypełnienie kryterium fiskalnego, ale także
poprawi jakośd polityki fiskalnej w takim stopniu, że będzie ona skutecznym narzędziem absorpcji
szoków asymetrycznych.
Celem niniejszego opracowania jest analiza wyzwao w zakresie skutecznej i trwałej konsolidacji
fiskalnej w Polsce, biorąc pod uwagę uwarunkowania w zakresie struktury polskich finansów
publicznych, dotychczasową jakośd polityki fiskalnej, obecny stan finansów publicznych, a także
doświadczenia paostw, które prowadziły dostosowania fiskalne przed rozpoczęciem III etapu UGiW w
drugiej połowie lat 90-tych XX wieku. Dodatkowo w opracowaniu podjęto próbę oceny
postulowanych rozwiązao, przedstawionych w oficjalnych dokumentach rządowych, opublikowanych
w I połowie 2010 r., w kontekście wniosków płynących z doświadczeo innych krajów, a także
skonfrontowania ich z zakładanymi celami. W ramach dążenia do poprawy dyscypliny fiskalnej w
Polsce, przedyskutowana jest idea i możliwośd wprowadzenia rady fiskalnej.
Struktura opracowania jest następująca. W pierwszej części omówiono cechy, jakie powinna mied
polityka fiskalna paostwa przyjmującego wspólną walutę. Druga częśd poświęcona jest analizie
struktury wydatków i dochodów publicznych, a także deficytu i długu sektora finansów publicznych w
Polsce. W trzeciej części polski system finansów publicznych porównany jest z systemem innych
paostw strefy euro i UE. Czwarta częśd zawiera syntetyczne omówienie jakości polityki fiskalnej1
prowadzonej w Polsce, w tym jej pozycji względem cyklu koniunkturalnego. W piątej części
przeanalizowano strategie dostosowao fiskalnych, zaimplementowane przez poszczególne paostwa
przed rozpoczęciem III etapu UGiW, pod względem ich skuteczności w przywracaniu równowagi
fiskalnej i trwałości w jej utrzymaniu. Szósta częśd poświęcona jest próbie oceny planowanych działao
konsolidacyjnych w Polsce w kontekście doświadczeo innych krajów. W siódmej części podjęto próbę
zwrócenia uwagi na inne możliwości poprawy jakości polityki fiskalnej przed akcesją Polski do
wspólnego obszaru walutowego. Opracowanie zakooczone jest podsumowaniem, w którym zawarto
także najważniejsze wnioski.

*

Autorzy pragną podziękowad Barbarze Karbownik z BISE (NBP) za czynną i owocną współpracę przy
powstawaniu niniejszego materiału, a także pracownikom Departamentu Polityki Finansowej i Analiz
Ministerstwa Finansów oraz Biura Finansów Publicznych, Instytucji i Regulacji NBP za cenne uwagi i komentarze
do wstępnych wersji opracowania.
1
Przez politykę fiskalną wysokiej jakości rozumiemy politykę: antycykliczną, przejrzystą i utrzymującą nadwyżki
albo niskie deficyty strukturalne, dzięki czemu nie jest zagrożona długookresowa równowaga finansów
publicznych (por. np. Zagler, Durnecker, 2004, s. 171, von Hagen, Wyplosz, 2008, OECD, 2010, s. 74).
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1. Wyzwania przed polityką fiskalną paostwa przystępującego do strefy
euro
Unia walutowa stwarza zupełnie nowe otoczenie dla polityki fiskalnej kraju do niej wstępującego. W
szczególności zanika możliwośd prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej, która jest jednym z
podstawowych (i często najbardziej efektywnym) narzędziem wygładzania wahao cyklicznych. Szoki
nie mogą byd też absorbowane przez skuteczne, zwłaszcza w krótkim okresie, dostosowania
nominalnego kursu walutowego. Oznacza to, że ciężar absorpcji szoków i wygładzania wahao jest
przeniesiony na pozostałe mechanizmy, związane z działaniem: rynku pracy, rynku produktów oraz
polityki fiskalnej.
Należy pamiętad, że strefa euro nie jest „modelową” unią walutową, lecz skomplikowanym
mechanizmem, będącym wynikiem negocjacji liderów paostw członkowskich UE i ewoluującym w
czasie, zarówno pod względem instytucjonalnym i funkcjonalnym, jak i geograficznym. Jedną z jej
cech charakterystycznych, która do tej pory stanowi źródło wielu problemów, jest brak głębokiej unii
politycznej. Tymczasem w świetle dotychczasowych doświadczeo unii walutowych na całym świecie
to właśnie daleko posunięta integracja polityczna w dużym stopniu warunkowała sukces unii
walutowej. Implikacje istniejącego stanu rzeczy można znaleźd w wielu obszarach, w tym w obszarze
polityki fiskalnej.
Gdyby odwoład się do teorii optymalnych obszarów walutowych, najlepszym rozwiązaniem wydaje
się stworzenie dla paostw strefy euro wspólnego budżetu, z wbudowanym systemem
automatycznych stabilizatorów koniunktury (De Grauwe, 2007, 217). Budżet taki w pewnym stopniu
zabezpieczałby przed skutkami asymetrycznych szoków, podobnie jak budżety krajowe częściowo
niwelują szoki dotykające poszczególne regiony. Można jednak założyd, że na obecnym etapie takie
rozwiązanie nie jest możliwe do wdrożenia. Budżet na poziomie strefy euro nie istnieje. Rozmiar
budżetu Unii Europejskiej wynosi zaledwie około 1% PKB paostw członkowskich, czyli kilkadziesiąt
razy mniej niż budżety krajowe. Dodatkowo, nie ma on cech typowego budżetu z punktu widzenia
polityki fiskalnej. Obowiązuje w stosunku do niego wymóg utrzymywania równowagi budżetowej
oraz stosunkowo sztywny podział wydatków w ramach wieloletniej perspektywy finansowej.
Pewną alternatywę dla centralnego budżetu mogłaby stanowid pełna autonomia krajowych polityk
fiskalnych przy jednoczesnym zapewnieniu, że byłyby one prowadzone w sposób odpowiedzialny.
Realizacja tego wariantu, jako bardziej realistycznego, została wybrana przy tworzeniu Paktu
Stabilności i Wzrostu (PSW). Dyscyplinę finansów publicznych miały zapewnid maksymalne pułapy
deficytu i długu publicznego2 określane w relacji do PKB. Abstrahując od słuszności przyjętych
wartości referencyjnych dotyczących poziomu deficytu budżetowego i długu publicznego, cele
ustanowione w ramach PSW stanowią istotne ramy, które muszą byd uwzględniane przy
konstruowaniu polityki fiskalnej zarówno po wejściu do strefy euro, jak i w okresie uczestnictwa w
systemie ERM II.
Zgodnie z wnioskami płynącymi z raportu NBP (2009), bilans kosztów i korzyści z przyjęcia wspólnej
waluty w krótkim, średnim i długim okresie będzie warunkowy względem odpowiedniego
2

Sektor publiczny definiujemy jako sektor instytucji rządowych i samorządowych według metodologii ESA95.
Dług i deficyt publiczny definiujemy tym samym jako odpowiednio dług i deficyt sektora instytucji rządowych i
samorządowych.

8

przygotowania gospodarki. Reformy systemu finansów publicznych i polityki fiskalnej należą do
kluczowych sfer tych przygotowao. Dążenie Polski do strefy euro powinno zatem materializowad się
w formie świadomych działao poprawiających zdolnośd do czerpania korzyści oraz minimalizujących
zagrożenia wynikające z utraty nominalnego kursu walutowego i oddania kompetencji w zakresie
prowadzenia polityki pieniężnej i kursowej.
Biorąc pod uwagę nowe uwarunkowania wynikające z przystąpienia do strefy euro, można
zidentyfikowad trzy płaszczyzny, na których polityka fiskalna powinna byd przygotowywana i
poddawana ocenie:
1. Zdolnośd do trwałego wypełnienia kryterium fiskalnego
2. Zdolnośd do absorbowania szoków
3. Zapewnienie dopływu środków prorozwojowych
W literaturze podkreśla się zalety płynące z przeprowadzania reform (w tym konsolidacji)
fiskalnych jeszcze przed ujednoliceniem waluty. Z badao m.in. Alesiny i Perottiego (1995) wynika, że
deprecjacja nominalnego efektywnego kursu walutowego wprawdzie nie przesądza o skuteczności
oraz trwałości konsolidacji, ale w wielu wypadkach sprzyja jej, gdyż pomaga podtrzymad
konkurencyjnośd. Podobne wnioski można wyciągnąd z badao Matiego i Thorntona (2008), którzy
wskazują na duże znaczenie przejściowej deprecjacji realnego efektywnego kursu walutowego dla
powodzenia dostosowao fiskalnych. Tym samym, jak największa częśd reform powinna zostad
przeprowadzona jeszcze przed ostatecznym ustaleniem kursu konwersji, a optymalnie – przed
włączeniem złotego do mechanizmu ERM II.
Trwałe wypełnienie kryterium fiskalnego
Po pierwsze, istotne jest to, czy Polska będzie w stanie wypełnid fiskalne kryterium konwergencji, tzn.
obniżyd nominalny deficyt sektora rządowego i samorządowego (wg metodologii ESA95) do poziomu
nieprzekraczającego 3% PKB i ustabilizowad dług tego sektora na poziomie niższym niż 60% PKB. Ten
cel musi zostad osiągnięty do kooca roku, który będzie objęty oceną dokonywaną przez Radę ECOFIN,
decydującą o uchyleniu derogacji. Brak reform finansów publicznych w praktyce oznacza, że
osiągnięcie obydwu wartości będzie możliwe jedynie w warunkach wysokiej dynamiki wzrostu
gospodarczego.
Dodatkowo, samo ograniczenie deficytu sektora rządowego i samorządowego do poziomu 3% PKB i
niedopuszczenie do przekroczenia przez dług publiczny referencyjnej wartości 60% PKB do
zakooczenia okresu uczestnictwa w ERM II nie jest wystarczające. Ważne jest, aby kryterium fiskalne
zostało wypełnione w sposób trwały, tj. aby nie było uwarunkowane nadejściem okresu wyjątkowo
korzystnej sytuacji makroekonomicznej lub też nie wynikało z zastosowania czynników
jednorazowych. Większy nacisk na trwałośd osiągniętych wyników budżetowych może byd jedną z
konsekwencji kryzysu fiskalnego m.in. w Grecji. W tej sytuacji kryteria oceny wskaźników
gospodarczych paostw aspirujących do przyjęcia euro, w tym Polski, mogą byd zatem w praktyce
zaostrzone (por. MF, 2010d).
W koocu należy przedsięwziąd działania, które zapewnią, że dług publiczny nie przekroczy 60% PKB
także w przyszłości, w perspektywie średnio- i długookresowej. Tym samym, analizie powinien
podlegad stopieo zrównoważenia (ang: sustainability) finansów publicznych Polski, który zależy
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przede wszystkim od strukturalnego salda pierwotnego sektora rządowego i samorządowego, przy
uwzględnieniu ewentualnej presji na system finansów publicznych, jakie pojawią się w przyszłości.
Zdolnośd polityki fiskalnej do absorbowania szoków
Po drugie, bardzo ważne jest zapewnienie wysokiej jakości polityki fiskalnej, by polityka ta
umożliwiała efektywne wypełnianie funkcji stabilizacyjnej. Polityka fiskalna powinna byd zatem
antycykliczna, niewrażliwa na naciski polityczne, a także sprawnie reagowad na zmiany zachodzące w
sferze realnej.
Antycyklicznośd polityki fiskalnej zależy od zapewnienia odpowiedniej swobody działania dla
automatycznych stabilizatorów koniunktury oraz zapewnienia antycyklicznej, bądź przynajmniej
neutralnej pozycji dyskrecjonalnej polityki fiskalnej względem cyklu.
a) Przestrzeo fiskalna dla działania automatycznych stabilizatorów koniunktury
Niezmiernie ważnym celem w ramach polityki fiskalnej powinno byd wytworzenie tzw. przestrzeni
fiskalnej, która może byd następnie wykorzystywana przez automatyczne stabilizatory koniunktury w
okresach pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. Przestrzeo fiskalna wymaga prowadzenia polityki
fiskalnej w taki sposób, aby w okresie spowolnienia gospodarczego wzrost deficytu budżetowego nie
stanowił zagrożenia dla równowagi finansów publicznych (Heller, 2005). W okresie uczestnictwa w
ERM II, a następnie w strefie euro dodatkowym ograniczeniem będzie nominalny deficyt budżetowy,
który nie powinien przekroczyd 3% PKB.
Brak przestrzeni fiskalnej może doprowadzid do konieczności podjęcia procyklicznych działao
dyskrecjonalnych w sytuacji, gdy uruchamianie automatycznych stabilizatorów prowadzi do
pogłębienia nierównowagi finansów publicznych, stanowiąc zagrożenie dla stabilności
długookresowej.
b) Antycyklicznośd dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
Obok przestrzeni fiskalnej, istnieją jeszcze inne czynniki wspierające antycyklicznośd dyskrecjonalnej
polityki fiskalnej. Kluczowym warunkiem jest zwłaszcza wysoka dyscyplina polityki fiskalnej.
Tymczasem w wielu krajach występuje skłonnośd do dostosowywania działao fiskalnych do cyklu
wyborczego niż do wahao aktywności gospodarczej. Przejawem niedostatecznej dyscypliny jest m.in.
zwiększanie wydatków rządowych w okresach poprawy koniunktury, czyli prowadzenie ekspansywnej
polityki fiskalnej w warunkach dodatniej luki PKB (procykliczne rozluźnienie).
Istnieje szereg możliwości poprawy dyscypliny polityki fiskalnej. Pomóc może np. wprowadzenie
wiążących reguł fiskalnych, aczkolwiek należy pamiętad, że niektóre reguły mogą wręcz wzmacniad
procyklicznośd Szczególnie silnej krytyki doczekały się w literaturze reguły numeryczne. Na
procykliczne oddziaływanie reguł numerycznych wskazują m.in. Sørensen i inni (2001). Z kolei
badania przeprowadzone przez Ayuso-i-Casals’a i innych (2007) dowodzą, że 50% reguł
numerycznych stosowanych w paostwach UE, dotyczących salda budżetowego, wpływało na
procyklicznośd polityki fiskalnej. Nawet wyższy odsetek reguł wzmacniających procyklicznośd polityki
fiskalnej stanowiły pułapy długu publicznego (81%). W tym kontekście warto wspomnied o
obowiązującej w Polsce konstytucyjnej regule długu publicznego, która według niektórych badao
również mogła wzmacniad procyklicznośd polityki fiskalnej (por. Jędrzejowicz, Kitala, Wronka, 2008).
10

W związku z tymi zarzutami, coraz częściej rozważane jest odchodzenie od klasycznych reguł
numerycznych (dotyczących nominalnego salda budżetowego lub długu publicznego) na rzecz reguł
opartych na saldzie strukturalnym. Niemcy, jako pierwszy kraj strefy euro, zdecydował się na
zaimplementowanie takiego rozwiązania, lecz jego wprowadzenie jest szeroko dyskutowane i już
rozważane m.in. we Francji (por. Delpla, 2010). Z dotychczasowych doświadczeo wynika także, że od
klasycznych reguł numerycznych znacznie skuteczniejsze są reguły wydatkowe. Ayuso-i-Casals i inni
(2007) twierdzą, że prawie wszystkie tego typu reguły oddziaływały w kierunku zwiększania
antycykliczności polityki fiskalnej. Obok reguł, innymi możliwościami poprawy dyscypliny finansów
publicznych są m.in. wieloletnie planowanie budżetowe oraz instytucjonalne wzmocnienie kontroli
zewnętrznej nad procesem budżetowym.
Wspieranie rozwoju gospodarczego
Po trzecie, przekształcenia polityki fiskalnej, a zwłaszcza struktury finansów publicznych, nie powinny
stad w sprzeczności z celem wspierania rozwoju gospodarczego. Niezależnie od koniunktury
gospodarczej, wskazane jest więc zapewnienie dopływu środków prorozwojowych. Z punktu
widzenia celów politycznych najbardziej niewygodną strategią konsolidacji wydaje się byd redukcja
wydatków socjalnych. Dlatego też często pojawia się pokusa równoważenia budżetu przy pomocy
ograniczania inwestycji publicznych. Taka strategia jest jednak szkodliwa z punktu widzenia
potencjału rozwojowego gospodarki. Prób rozwiązania tego problemu można poszukiwad m.in. we
wspomnianych już wieloletnich planach budżetowych oraz w wykształceniu zwyczaju szukania
porozumienia międzypartyjnego, dotyczącego podejmowania działao kosztownych politycznie, ale
długofalowo korzystniejszych.
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2. Stan finansów publicznych Polski
Sektor finansów publicznych w Polsce obejmuje trzy podsektory: rządowy, samorządowy oraz
podsektor ubezpieczeo społecznych (por. tab. 2.1). W obrębie podsektora rządowego dominującą
pozycję ma budżet centralny, którego dochody stanowią ponad 68% dochodów całego sektora.
Innymi ważnymi instytucjami są: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), agencje paostwowe i jednostki
pozabudżetowe. Podsektor samorządowy składa się z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(jst) oraz zakłady, jednostki i fundusze prowadzone przez samorządy.
Tab. 2.1. Nieskonsolidowane zestawienie dochodów i wydatków podsektorów sektora finansów
publicznych w 2009 r.

Źródło: MF.

W ramach podsektora ubezpieczeo społecznych największy jest fundusz ubezpieczeo społecznych,
którego dochody stanowią 85% dochodów całego podsektora. Nieco ponad 10% dochodów
podsektora to dochody funduszu emerytalno-rentowego, obsługiwanego przez KRUS.
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2.1

Dochody budżetu paostwa

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są podatki. Łączny udział dochodów podatkowych w
dochodach ogółem budżetu wyniósł w 2009 roku 78,4%. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwowad
tendencję spadkową tego udziału, wynikającą ze zwiększającego się znaczenia środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Od 2010 r. jednak środki europejskie zostały wyłączone z
budżetu paostwa i przeniesione do odrębnego budżetu środków europejskich na mocy zapisów
nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Rys. 2.1. Udział kategorii podatkowych w łącznych dochodach podatkowych budżetu paostwa (lewa oś)z
wyszczególnieniem udziału VAT i akcyzy (prawa oś) w latach 2000-2009 (w proc.).
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Źródło: Sprawozdania MF z wykonania budżetu paostwa w latach 2000-2009.

Głównym źródłem dochodów podatkowych są podatki pośrednie, przede wszystkim VAT. Udział
wpływów z VAT w dochodach podatkowych budżetu wyniósł w 2009 roku ponad 46%. Po wzroście
dochodów z VAT-u, jaki nastąpił w 2005 roku (m.in. wskutek podwyżki niektórych stawek po wejściu
do Unii Europejskiej), w kolejnych latach ich udział w dochodach podatkowych nieznacznie się
zmniejszał.
Harmonizacja podatkowa po akcesji do Unii Europejskiej przyczyniła się też do wzrostu dochodów z
podatku akcyzowego, którego udział w łącznych dochodach podatkowych wzrósł z ok. 25 do 29%. W
kolejnych latach (do 2008 r.) relacja ta jednak obniżała się, skutkiem czego osiągnęła wartośd niższą
niż w 2004 r. W 2009 roku udział ten wzrósł lekko, do 25,1%. Największy udział w dochodach z
podatku akcyzowego stanowi akcyza od paliwa silnikowego (41,8% dochodów z podatku
akcyzowego), co jednocześnie odpowiada 10,5% dochodów podatkowych budżetu paostwa (por. rys.
2.2).
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Rys. 2.2. Udział dochodów z wybranych wyrobów akcyzowych w łącznych dochodach z podatku akcyzowego
w latach 2000-2009 (w proc.).
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdao z wykonania budżetu paostwa w latach 2000-2009 oraz
Raportów NIK z kontroli z wykonania budżetu paostwa w latach 2000-2008.

Wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) wyniosły w 2009 roku 16,64% dochodów podatkowych,
natomiast dochody z podatku od osób prawnych (CIT) – 11,24%. W perspektywie ostatnich kilku lat,
zauważyd można utrzymywanie się relacji dochodów z tych podatków do sumy dochodów
podatkowych na stałym poziomie. Pierwsze informacje o stanie realizacji budżetu w 2010 roku
wskazują, że z powodu obniżki stawek podatkowych PIT oraz spowolnienia gospodarczego, udział
tych podatków w budżecie w 2010 roku może byd jeszcze niższy niż w 2009 roku.
Analiza wpływów podatkowych od stycznia do października 2010 r. wskazuje na spadek wpływów z
CIT (85,5% nominalnych wpływów w pierwszych dziesięciu miesiącach 2010 roku w porównaniu do
analogicznego okresu 2009 roku) oraz PIT (98,3%). Dochody z VAT zwiększyły się we wspomnianym
okresie (107,9% wartości z 2009 r.), podobnie jak dochody z akcyzy (103,3%). Łączne wpływy
podatkowe budżetu paostwa w pierwszych dziesięciu miesiącach 2010 roku stanowią 102,8%
nominalnych wpływów w analogicznym okresie 2009 roku (MF, 2010e). Utrzymuje się zatem zjawisko
zmniejszania udziału dochodów CIT i PIT w łącznych dochodach podatkowych budżetu paostwa, które
odnotowano w 2009 roku.
Rys. 2.3. Udział dochodów z dywidendy oraz wypłat z zysku w łącznych dochodach budżetowych oraz w
relacji do PKB w latach 2000-2009 (w proc.).
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdao z wykonania budżetu paostwa w latach 2000-2009.
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W ostatnich latach można odnotowad wzrost znaczenia dochodów z dywidendy i innych wypłat z
zysków przedsiębiorstw. Znaczący udział własnościowy paostwa w części przedsiębiorstw wpływa
pozytywnie na wartośd tego rodzaju dochodów. W 2009 roku uzyskano dochód na poziomie 8,3 mld
złotych (3% wszystkich dochodów budżetowych, czyli około 0,6% PKB). Był on znacznie większy od
uzyskiwanych w poprzednich latach. Wzrost dochodów z dywidend w 2009 rok był przede wszystkim
elementem strategii rządu polegającej na substytucji ubytku dochodów podatkowych, które miało
miejsce w wyniku spowolnienia gospodarczego, pozostałymi dochodami. Rząd w nowelizacji Ustawy
budżetowej na 2009 r. podwyższył prognozę dochodów z tytułu dywidend i realizował strategię
przyspieszania wypłaty dywidend (niektóre spółki z udziałem Skarbu Paostwa wpłaciły w 2009 r. do
budżetu paostwa dywidendę zaliczkową na poczet zysku za 2010 r.). Łączne dochody z dywidend w
latach 2000-2009 wyniosły 27,7 mld zł, a po dodaniu do tej kwoty kosztów obsługi dodatkowego
długu, który pojawiłby się, gdyby budżet paostwa tych dochodów nie otrzymał, można oszacowad, że
dług publiczny byłby większy o około 2,5% PKB, gdyby budżet nie uzyskał tej kwoty we wspomnianym
okresie.
Podsumowując, pozytywnym czynnikiem, który w przyszłości może ułatwiad zrównoważenie
finansów publicznych oraz wypełnienie kryterium fiskalnego, jest struktura dochodów budżetowych.
Znaczący udział podatków pośrednich, słabiej reagujących na wahania koniunktury, zapewnia
większą stabilnośd dochodów. Niemniej, poprawa salda budżetowego poprzez zwiększenie udziału
dochodów budżetowych w PKB może byd trudna do osiągnięcia. Wprawdzie relacja dochodów
podatkowych do PKB wzrosła w latach 2004-2007 za sprawą szybkiego wzrostu gospodarczego o
2,9% PKB (do 17,5% PKB, por. rys. 2.4.), ale przywrócenie tej wartości w warunkach spowolnienia
gospodarczego może byd niemożliwe bez podwyższania stawek podatkowych.

Rys. 2.4. Relacja dochodów podatkowych budżetu paostwa do PKB w latach 2000-2009 (w proc.).
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdao z wykonania budżetu paostwa w latach 2000-2009.
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2.2

Wydatki budżetu paostwa

W strukturze wydatków całego sektora finansów publicznych znajdują się zarówno wydatki budżetu
paostwa, jak i paostwowych funduszy celowych (FUS, FER, Fundusz Pracy i inne), innych funduszy
pozabudżetowych (NFZ), agencji paostwowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Warto pamiętad, że polska
definicja sektora finansów publicznych jest różna od definicji sektora instytucji rządowych i
samorządowych (najważniejsze różnice między długiem wg metodologii krajowej oraz ESA95 opisane
zostały w ramce 2.1). Ponad połowa wydatków sektora finansów publicznych to wydatki budżetu
paostwa, dlatego analiza strony wydatkowej sektora rozpoczyna się od analizy wydatków budżetu
paostwa.
Wydatki budżetu paostwa od wielu lat utrzymują się na stabilnym poziomie 21%-23% PKB (por. rys.
2.5). Spowolnienie gospodarcze z 2009 r. wpłynęło na wzrost relacji wydatków do PKB, chod należy
pamiętad, że w dużej mierze jest to efekt utrzymania się nominalnej dynamiki wydatków na poziomie
zbliżonym do lat poprzedzających spowolnienie, przy znaczącym spowolnieniu nominalnej dynamiki
PKB (efekt mianownika).
Rys. 2.5. Relacja wydatków budżetowych do PKB w latach 2000-2009 (w proc.).
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdao z wykonania budżetu paostwa w latach 2000-2009.

Główne kategorie wydatków, przedstawione w tabeli 2.2, wskazują na znaczący udział dotacji i
subwencji. Do tej grupy należą między innymi dotacje do funduszy zabezpieczenia społecznego (FUS i
FER), dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje podmiotowe dla szkół
wyższych. Udział tej kategorii w łącznych wydatkach zmalał głównie za sprawą włączenia do budżetu
od 2007 r. wydatków na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem funduszy
europejskich. Pozostałe kategorie, czyli wydatki bieżące i majątkowe jednostek budżetowych i
obsługa długu, pozostają na stałym poziomie od kilku lat. Spada zaś udział wydatków na świadczenia
na rzecz osób fizycznych (głównie świadczenia emerytalne dla pracowników sektora budżetowego).
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Tab. 2.2. Udział poszczególnych kategorii wydatków w wydatkach budżetu paostwa w latach 2000-2009 (w
proc.).
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

dotacje i subwencje
wydatki bieżące
jednostek budżetowych
finansowanie projektów
ze środków UE

55,26

56,83

57,06

55,60

51,38

48,91

50,98

45,51

47,73

44,95

17,83

16,93

16,29

18,08

18,76

19,25

18,94

18,17

17,65

17,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,50

8,00

10,88

obsługa długu
świadczenia na rzecz
osób fizycznych

11,93

12,09

13,15

12,72

11,41

11,92

12,61

11,02

9,17

10,81

8,72

8,47

8,25

8,38

9,27

9,85

8,14

9,21

7,73

6,75

wydatki majątkowe

4,92

3,71

4,27

4,51

5,60

4,89

4,41

4,86

5,26

4,92

składka do UE

0,00

0,00

0,00

0,00

2,95

4,69

4,47

4,26

4,46

4,50

rozliczenia z bankami

1,34

1,90

0,98

0,71

0,62

0,50

0,46

0,48

0,00

0,00

Źródło: Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdao z wykonania budżetu paostwa w latach 2000-2009.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok pozwala na wyodrębnienie szczegółowych
kategorii wydatkowych. Środki na zabezpieczenie społeczne stanowiły największą częśd wydatków
budżetu (64 mld zł). Składają się na nie między innymi dotacje do FUS (30,5 mld zł), FER (15,7 mld zł)
oraz świadczenia emerytalne dla pracowników wojska i policji (łącznie 12,2 mld zł). Drugą kategorią
pod względem wartości jest subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego (45 mld zł).
Na obsługę długu rząd przeznaczył 32,2 mld zł, z czego 25,5 mld pochłonęła obsługa długu krajowego,
a 6,7 mld zł obsługa długu zagranicznego. Łączny koszt obsługi długu wyniósł w 2009 roku 2,4% PKB.
Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z UE oraz realizację zadao WPR (wraz z
wkładem krajowym) wyniosły łącznie 24,5 mld zł. Wśród wydatków na rolnictwo (18 mld zł)
największy udział miała dotacja do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (13,6 mld zł),
która obsługuje płatności bezpośrednie dla rolników, w większości pochodzące ze środków budżetu
UE. Znacząca była również dotacja do Agencji Rynku Rolnego (2,2 mld zł), dopłaty do paliwa
rolniczego (0,5 mld zł) oraz dofinansowanie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt (0,15 mld zł).
Wydatki na obronę narodową, liczone według działów klasyfikacji budżetowej, sięgnęły 17 mld zł.
Różnica między tą wartością a wymaganą przez ustawę wartością 1,9% PKB, czyli 23 mld zł, wynika z
faktu, że częśd budżetu części „obrona narodowa”, czyli budżetu MON przeznaczana jest
administrację paostwową, ubezpieczenia społeczne żołnierzy czy szkolnictwo wyższe.
Zdecydowana mniejszośd wydatków na szkolnictwo wyższe (16,5 mld zł) stanowiły środki
przeznaczone na naukę (4,4 mld zł). Pozostałą częśd przeznaczono na dotację do działalności
dydaktycznej uczelni. Wśród pozostałych kategorii warto wymienid składkę do budżetu UE (13,4 mld
zł), koszty funkcjonowania administracji, czyli wydatki majątkowe i osobowe urzędów i innych
podmiotów sektora finansów publicznych (13,1 mld zł), wydatki na bezpieczeostwo publiczne –
głównie policję (11,6 mld zł), wydatki na inwestycje infrastrukturalne (11,1 mld zł), z czego największy
udział stanowiło finansowanie budowy i utrzymania dróg krajowych (7,2 mld zł) oraz koszty
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (łącznie 9,8 mld zł). Wymienione kategorie stanowiły w
2009 roku 92,3% wszystkich wydatków budżetu paostwa.
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Rys. 2.6. Udział wybranych kategorii w łącznych wydatkach budżetu paostwa w 2009 roku (w proc.), według
działów klasyfikacji budżetowej.
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdao z wykonania budżetu paostwa w latach 2000-2009.

Analiza strony wydatkowej wskazuje natomiast, że udział wydatków sztywnych jest w Polsce
znaczący (w budżecie paostwa ok. 72%), co może potencjalnie stanowid utrudnienie dla procesu
konsolidacji finansów publicznych, zarówno w wymiarze politycznym, jak i czasowym. Ograniczenia w
dyskrecjonalnym określaniu przez rząd wielkości wydatków sztywnych wynikają z obowiązujących
ustaw okołobudżetowych. Na przykład wielkośd subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego jest
uregulowana ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do
wydatków na obronę narodową, rząd ograniczony jest ustawą o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkami sztywnymi są
również środki na obsługę długu publicznego, dotacja dla FUS i KRUS, wydatki na składkę do UE i
innych instytucji międzynarodowych, wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy
oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, czy też wydatki na infrastrukturę
lądową. Ponadto, rząd nie ma możliwości wpływania na poziom wydatków i deficytu jednostek
samorządu terytorialnego (JST), co oznacza, że działania konsolidacyjne po stronie wydatkowej będą
przede wszystkim dotyczyd budżetu paostwa.
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Rys. 2.7. Struktura wydatków stałych w łącznych wydatkach budżetu paostwa w 2009 roku (w proc.).
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu paostwa w 2009 roku.

2.3

Sytuacja głównych funduszy pozabudżetowych

Fundusz Ubezpieczeo Społecznych
Najważniejszym podmiotem systemu zabezpieczeo społecznych jest Zakład Ubezpieczeo Społecznych
zarządzający Funduszem Ubezpieczeo Społecznych. Fundusz zajmuje się wypłatą świadczeo
emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. Źródłem przychodów FUS są głównie
składki płacone przez pracowników i pracodawców oraz dotacja z budżetu paostwa. Po reformie
systemu emerytalnego w 1999 roku różnica pomiędzy przychodami ze składek do FUS a wydatkami
na emerytury i renty uległa powiększeniu. Było to efektem przekazywania części składki do OFE.
Warto też pamiętad o obniżce składki rentowej wprowadzonej w życie w 2007 roku. Reforma
emerytalna nie była jednak bezpośrednią przyczyną pojawienia się deficytu podsektora ubezpieczeo
społecznych, gdyż deficyt był notowany również w latach poprzednich, a powołanie OFE niewątpliwie
ten deficyt powiększyło. Różnica ta pokryta była w dużym stopniu dotacją z budżetu paostwa, która
w 2009 roku wyniosła 30,5 mld zł, a łącznie z pokryciem transferu do OFE 51,59 mld zł. Niemniej,
pozostałą częśd niedoboru ZUS musiał pokryd zadłużając się w sektorze bankowym i w budżecie
paostwa (pożyczka „pod kreską”), czy też wykorzystując wcześniej nagromadzone środki pieniężne.
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Tab. 2.3. Przychody i wydatki Funduszu Ubezpieczeo Społecznych w 2009 roku.

Kategoria
przychody
składki
dotacja z BP
refundacja OFE z BP
pozostałe przychody
wydatki
emerytury
renty
dodatki do emerytur i rent
zasiłki chorobowe i inne
pozostałe zasiłki
działalnośd ZUS
pozostałe koszty
saldo

mld PLN w proc.
138,35 100,00
85,30
61,66
30,50
22,05
21,09
15,24
1,46
1,06
153,44 100,00
97,01
63,23
34,28
22,34
4,01
2,62
6,62
4,31
6,14
4,00
3,42
2,23
1,95
1,27
-15,09

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.

Indeksacja emerytur i rent odbywa się według ustawowej reguły, która uwzględnia wzrost
poziomu cen oraz płac. Przyrost płac przed kryzysem (w 2008 roku) silnie wpłynął na podniesienie
świadczeo w 2009 roku (o 15,9 mld zł). Mimo, że w całym okresie 2004-2009 roczne nominalne
wzrosty świadczeo wyniosły około 8 mld zł, to w 2008 i 2009 roku wzrost wydatków na wszystkie
świadczenia wynosił znacznie więcej: 14-15 mld zł. Dla porównania, średni nominalny wzrost
wartości składek w latach 2004-2009 wyniósł 2,5 mld zł. Różnica między tempem wzrostu świadczeo i
składek pobieranych przez ZUS wskazuje na coraz większą rolę budżetu paostwa w pokrywaniu
wydatków FUS. Z jednej strony wynika to z dwukrotnej obniżki składki rentowej w 2007 i 2008 r.
(łącznie o 7 punktów procentowych), a z drugiej - z nominalnego wzrostu wartości świadczeo.
Rys. 2.8. Relacja między wpływami z obowiązkowych składek a łącznymi przychodami FUS w proc. (lewa
skala) oraz relacja między wydatkami FUS na świadczenia (emerytury, renty i inne) a wpływami ze składek w
proc. (prawa skala) w latach 2003-2009.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdao MF z wykonania budżetów z lat 2003-2009.
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Pozytywnym zjawiskiem w ostatnich latach był spadek wydatków na renty w relacji do wszystkich
świadczeo wypłacanych przez Fundusz Ubezpieczeo Społecznych. Wzrost liczby rencistów w latach
90. wynikał między innymi z polityki ograniczania bezrobocia i niwelowania problemów społecznych
w okresie transformacji gospodarczej. W ostatnich latach świadczenia rentowe z tytułu niezdolności
do pracy przyznawane były znacznie rzadziej, co zaowocowało spadkiem liczby rencistów z 2,5 mln
osób w 2001 roku do ok. 1,4 mln osób w 2008 roku.

Fundusz Emerytalno-Rentowy
Drugim Funduszem realizującym zadania z zakresu ubezpieczeo społecznych jest Fundusz
Emerytalno-Rentowy, kierowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jego
beneficjentami oraz płatnikami są rolnicy. Obok wypłat emerytur i rent rolnych, FER refinansuje
składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników. Od początku istnienia KRUS, składki pokrywają małą
częśd wydatków (por. rys. 2.9). Z tego powodu reforma KRUS jest stałym tematem sporów
politycznych od wielu lat.
W latach 2003-2009 wielkośd wydatków FER prawie się nie zmieniła. W 2003 roku budżet Funduszu
wynosił 16,2 mld zł i dopiero w 2009 roku przekroczył 17 mld zł. Wartośd dotacji budżetu paostwa
pozostaje również na prawie niezmienionym poziomie około 15 mld zł.

Tab. 2.4. Przychody i wydatki Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2009 roku.

Kategoria
przychody
dotacje BP
składki
inne
wydatki
emerytury rolne
renty rolne
zasiłki pogrzebowe
działalnośd KRUS
składki na ub. zdrowotne
saldo

mld PLN
17,06
15,71
1,30
0,06
17,04
11,20
2,49
0,37
0,41
2,57
0,02

w proc.
100,00
92,06
7,62
0,35
100,00
65,73
14,60
2,17
2,41
15,09
-

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.

Perspektywy reformy KRUS są ograniczone nie tylko z politycznego powodu. By zrównoważyd budżet
KRUS, wielkośd składek powinna byd większa o około 15 mld zł. Przyjmując, że w rękach prywatnych
w Polsce znajduje się około 15 mln ha, dodatkowa składka powinna wynieśd średnio około 1 000
zł/ha.
Porównując funkcjonowanie funduszy zabezpieczenia społecznego FUS i FER, warto zwrócid uwagę,
że wielkośd dotacji do emerytur rolniczych w proporcji do dotacji do FUS staje się z roku na rok coraz
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mniejsza. Wynika to z tempa wzrostu wydatków na emerytury nierolnicze, a szczególnie z szybszego
wzrostu ilości i wartości emerytur nierolniczych w porównaniu do świadczeo FER. Nawet jeśli
reforma równoważąca przychody i wydatki Funduszu nie została do tej pory przeprowadzona, KRUS
staje się dla finansów publicznych coraz mniejszym obciążeniem, gdyż wszelkie potencjalne działania
na rzecz zwiększenia dotacji do FER wydają się byd niepopularne wśród większości opinii publicznej.
Dotacja do FER w 2003 roku stanowiła 1,78% PKB, a w 2009 roku już tylko 1,17% PKB. Niestety nie
ma dostępnych prognoz stanu finansowego FER w najbliższych latach, dlatego trudno jest
przewidzied, czy utrzymywanie się wartości dotacji na poziomie około 15 mld zł będzie zjawiskiem
obserwowanym również w najbliższych latach.

Rys. 2.9. Udział składek do KRUS w łącznych przychodach w proc. (lewa skala) oraz relacja między wartością
dotacji do FUS a wartością dotacji do FER w proc. (prawa skala) w latach 2003-2009.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdao MF z wykonania budżetów z lat 2003-2009.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Podmiotem zarządzającym składkami na ubezpieczenie zdrowotne jest Narodowy Fundusz Zdrowia.
Po powołaniu 17 kas chorych w 1999 roku, połączenie podmiotów nastąpiło 1 kwietnia 2003 roku i
od tego czasu NFZ wraz z wojewódzkimi oddziałami funkcjonuje jako podmiot publiczny zarządzający
środkami na ochronę zdrowia. Od wielu lat kondycja finansowa NFZ jest zadowalająca. W
poprzednich latach, w przeciwieostwie do 2009 roku, Fundusz uzyskiwał dodatni wynik finansowy.
Wartośd środków pieniężnych w posiadaniu Funduszu na początku 2010 roku wyniosła około 5 mld
zł. Są to środki pochodzące z lat poprzednich, gdy Fundusz uzyskiwał dodatni wynik finansowy.
Mimo szybkiego przyrostu wydatków na ochronę zdrowia zarówno w wymiarze realnym, jak i
nominalnym w innych paostwach UE, polityka finansowania ochrony zdrowia w Polsce polega między
innymi na utrzymywaniu relatywnie niższego poziomu wydatków, mimo podniesienia wymiaru
składki z 7,5% do 9% (w porównaniu do innych paostw UE w relacji do PKB), co ma pozytywny wpływ
na stan finansów publicznych i obciążenie fiskalne obywateli. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, budżet NFZ powinien byd
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zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów. Niezależnie od zjawiska starzenia się społeczeostw i
wzrostu wartości wydatków na ochronę zdrowia osób starszych, rozwój nowych technologii prowadzi
do wzrostu kosztów sektora finansów publicznych w części „ochrona zdrowia”.

Tab. 2.5. Przychody i wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 roku.

Kategoria
łączne przychody
składki z ZUS
składki z KRUS
dotacje z BP
inne przychody
łączne koszty
koszty realizacji zadao
pozostałe koszty
wynik finansowy

mld PLN w proc.
56,81 100,00
49,51
87,14
4,01
7,05
1,91
3,37
1,39
2,44
58,48 100,00
57,25
97,90
1,23
2,10
-1,67
-

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.

Prawie połowa wydatków na świadczenia zdrowotne NFZ przeznaczona jest na leczenie szpitalne
(46,9% w 2009 roku). Udział tej kategorii wydatków rośnie w ostatnich latach – jeszcze w 2005 roku
stanowiła ona 44,1% wydatków NFZ. Niestety nie ma przekonujących opracowao podziału wydatków
szpitalnych na bardziej szczegółowe kategorie, trudno jest więc określid, w jakim stopniu przyrost ten
wynika ze wzrostu płac, a w jakim stopniu z pozostałych kosztów hospitalizacji. Drugą w kolejności
kategorią wydatków jest refundacja leków. W ostatnich latach widoczny jest spadek udziału tych
wydatków w wydatkach ogółem, gdyż w 2005 roku NFZ na refundację przeznaczył 19,1% wydatków,
a 2009 roku 14,5%. Zmiana ta może wynikad z polityki ograniczania zakresu listy leków
refundowanych, prowadzonej przez Ministra Zdrowia.
Wydatki na podstawową opiekę zdrowotną stanowią w 2009 roku 13,6% wydatków NFZ. Podobnie
do wydatków na leczenie szpitalne, również w tej kategorii nastąpiło zwiększenie udziału w łącznej
puli środków NFZ (wzrost z 11,0% w 2005 r.). Wydatki na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (7,8%
budżetu NFZ w 2009 roku) utrzymują się na relatywnie podobnym do 2005 r. poziomie. Łącznie
wydatki na cztery wymienione kategorie stanowiły w 2009 roku 82,4% budżetu NFZ.
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Rys. 2.10. Wartośd składek do NFZ i FUS w mld zł (lewa skala) oraz wysokośd kosztów NFZ i FUS w proc. PKB
(prawa skala) w latach 2004-2009.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdao MF z wykonania budżetów z lat 2004-2009 oraz
sprawozdao finansowych NFZ z lat 2004-2009.

Porównując stan finansów NFZ oraz FUS, warto zwrócid uwagę, że koszty FUS od kilku lat utrzymują
się na podobnym poziomie 10%-11% PKB, tymczasem koszty systemu zdrowia zwiększyły się w relacji
do PKB z poziomu 3,3% PKB w 2004 roku do 4,3% PKB w 2009 r. Nie bierzemy pod uwagę w tym
porównaniu zmian wartości składki zdrowotnej oraz zmian wartości składki rentowej.
Fundusz Pracy
Polityka zwalczania bezrobocia, realizowana za pomocą świadczeo na rzecz bezrobotnych oraz
aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu, realizowana jest za pomocą Funduszu Pracy. Składki
płacone są przez pracodawców i wynoszą 2,45% płacy pracownika. W 2009 r. przychody ze składek FP
wyniosły 8,8 mld zł (por. tab. 2.6).
Tab. 2.6. Przychody i wydatki Funduszu Pracy w 2009 roku.

Kategoria
przychody
składki
środki z UE
pozostałe
wydatki
zasiłki dla bezrobotnych
składki na ub. społ.
zasiłki przedemerytalne
inne świadczenia
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
wynagrodzenia
pozostałe zadania
inne wydatki
saldo

mld PLN
10,33
8,78
0,69
0,86
11,25
2,29
0,56
1,56
0,10
6,20
0,22
0,26
0,06
-0,92

w proc.
100,00
85,03
6,69
8,28
100,00
20,33
5,02
13,83
0,87
55,18
1,95
2,28
0,53
-

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.
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W latach 2005-2008 Fundusz odnotowywał dodatnie wyniki finansowe, co pozwoliło na
wyeliminowanie zadłużenia w wysokości 3,4 mld złotych, które istniało na początku 2005 roku, a
nawet osiągnięcie nadwyżki, która osiągnęła 6,2 mld na początku 2009 roku. Oznacza to, że w ciągu
czterech lat łączna nadwyżka przychodów nad wydatkami wyniosła 9,6 mld zł. W 2009 roku widoczny
jest znaczący wzrost wydatków na aktywne zwalczanie bezrobocia z poziomu 3,4 mld zł w 2008 roku
do 6,2 mld zł w 2009 roku. Częściowo wynika to z większych wydatków z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Przyrost wydatków w tej kategorii wyniósł 2,8 mld zł.
Rys. 2.11. Wartośd łącznych przychodów, otrzymanych składek, łącznych wydatków, w tym wydatków na
zasiłki dla bezrobotnych i wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Funduszu Pracy w mld zł
w latach 2004-2009.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdao z wykonania budżetu z lat 2004-2009.

Stan środków pieniężnych na koncie Funduszu Pracy na koniec 2009 roku osiągnął wartośd 5,3 mld zł.
Tak duże środki pieniężne pozwalają na prowadzenie aktywnej polityki zwalczania bezrobocia w
najbliższych latach, mimo ujemnego jak w 2009 r. wyniku finansowego. Oceniając wpływ działalności
Funduszu na stan finansów publicznych, warto zwrócid uwagę, że utrzymujący się dodatni stan
środków finansowych na koncie Funduszu wpływa pozytywnie na saldo podsektora.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych
Głównym zadaniem Funduszu jest wypłata świadczeo na rzecz pracowników w sytuacji, gdy
pracodawca jest niewypłacalny. Celem Funduszu jest zatem ochrona świadczeo pracowników.
Przychodami FGŚP są składki płacone przez pracodawców w wysokości 0,1% płacy pracownika oraz
pozostałe przychody, pochodzące z odsetek od posiadanych środków finansowych.
Środki zgromadzone na koncie Funduszu wzrosły w latach 2004-2009 o 2,4 mld złotych i na początku
2010 roku miały wartośd 4,1 mld zł. Z osiąganych nadwyżek pokrywane są wydatki bieżące. Wydatki
związane z ustawowym pokrywaniem świadczeo pracowniczych wynoszą średnio 107 mln złotych,
lecz są w kolejnych latach odzyskiwane przez Fundusz w trybie sądowym.
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Tab. 2.7. Przychody i wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeo Pracowniczych w mln zł w latach 20042009.

przychody
składki i opłaty
pozostałe przychody
wydatki
transfery na rzecz ludności
pozostałe wydatki
saldo
świadczenia pracownicze (odzyskiwane)

2004
742,86
233,65
509,21
97,62
0,00
97,62
645,23
145,72

2005
388,67
251,02
137,65
79,10
0,00
79,10
309,57
127,64

2006
329,33
197,33
132,00
80,20
0,00
80,20
249,14
70,92

2007
371,61
221,23
150,38
102,54
0,00
102,54
269,07
142,87

2008
439,81
255,40
184,41
153,78
0,00
153,78
286,03
60,44

2009
1 476,73
358,25
1 118,48
802,74
589,02
213,73
673,98
95,43

Źródło: obliczenia własne na podstawie sprawozdao z wykonania budżetu z lat 2004-2009.

Stan środków pieniężnych na koncie Funduszu pozwala na działalnośd bez ustawowej składki w
wysokości 0,1% płacy. Możliwe jest zatem oparcie finansowania GFŚP o przychody z odsetek oraz
sporadyczne dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2009 roku dotację taką, po raz
pierwszy od wielu lat, Fundusz otrzymał na pokrycie wypłat dla pracowników Stoczni Gdyoskiej i
Szczecioskiej. Ministerstwo przekazało 960 mln złotych, z czego wypłacono 588 mln złotych
bezzwrotnych świadczeo kompensacyjnych w związku restrukturyzacją zatrudnienia.

2.4

Saldo sektora publicznego

Pogorszenie salda pożyczkowego netto sektora wynikało w latach 2008-2009 zarówno ze wzrostu
wydatków (o 2,3% PKB między 2007 a 2009 rokiem), jak i spadku dochodów (o 2,95% PKB, por. rys.
2.12).
Rys. 2.12. Dochody, wydatki (lewa oś) oraz saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych (prawa oś)
wg metodologii ESA95 w latach 2000-2009 (jako proc. PKB).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF.
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Zmiany dochodów wynikały jednocześnie z obniżek stawek podatkowych PIT, wprowadzenia ulgi
prorodzinnej i obniżenia składki rentowej, czyli ze zmian systemowych, oraz z uwarunkowao
cyklicznych.
W odniesieniu do dochodów, spadek łącznych wpływów podatkowych, oddziałujących na finanse
budżetu paostwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (zmiana o 2,4% PKB) miał dużo
istotniejsze znaczenie niż relatywny spadek wpływów ze składek na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne (o 0,6% PKB, por. rys. 2.13). Miało to miejsce przy paradoksalnie większym
spadku dochodów podsektora ubezpieczeo społecznych, wynikających tylko ze zmian systemowych
(szacowane 23 mld zł) w porównaniu do ubytku dochodów z PIT związanych ze zmianami
systemowymi (efekt obniżki PIT oraz ulg prorodzinnych wyniósł około 13 mld zł). Warto zwrócid
uwagę, że wielkośd dochodów podatkowych w relacji do PKB w 2009 r. powróciła do poziomu
notowanego przed okresem szybkiego wzrostu w latach 2004-2007 (około 20% PKB). Szybszy od
potencjalnego wzrost gospodarczy pozwolił na przyrost dochodów podatkowych, co jednak należy
traktowad jako zjawisko przejściowe. Prawdopodobnie wolniejsze od przedkryzysowego tempo
wzrostu gospodarczego w najbliższych latach może stanowid czynnik stabilizujący wartośd
wpływów podatkowych na poziomie niższym od notowanego w 2007 roku, o ile stawki podatkowe
pozostaną niezmienione.
Rys. 2.13. Struktura dochodów sektora finansów publicznych w proc. PKB w latach 2000-2009.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF.

Największy wpływ na wzrost wydatków sektora finansów publicznych w latach 2007-2009 miało
zwiększenie środków na świadczenia (o 0,78% PKB). Jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost świadczeo
FUS w tym okresie (o 1,0% PKB), pozostałe świadczenia KRUS oraz świadczenia socjalne wypłacane
przez rząd i jednostki samorządu terytorialnego realnie zmniejszyły się o 0,22% PKB. Prawie równie
silny przyrost charakteryzują wydatki na inwestycje publiczne (o 1,09% PKB), które wyniosły w 2009
roku 5,36% PKB (por. rys. 2.14). Warto pamiętad, że tylko częśd środków na inwestycje przyczyniło się
do zwiększenia deficytu budżetowego, gdyż pozostała częśd środków pochodziła z budżetu UE.
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Kolejnymi źródłami wzrostu wydatków jest przyrost kosztów wynagrodzeo (o 0,59% PKB) oraz
zwiększenie płatności odsetkowych (o 0,3% PKB). Wydatki na zużycie spadły zaś o 0,43% PKB, a
pozostałe wydatki pozostały na prawie niezmienionym poziomie (wzrost o 0,03% PKB).

Rys. 2.14. Struktura wydatków sektora finansów publicznych w proc. PKB w latach 2000-2009.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MF.

Podsumowując zasadniczym problemem polskich finansów publicznych jest istotne zwiększenie się
deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg metodologii ESA95) – z 1,9% PKB w 2007
r. do 7,1% PKB w 2009 r. Co gorsza, deficyt na tak wysokim poziomie będzie się utrzymywał
prawdopodobnie zarówno w 2010, jak i 2011 roku. Wysoki nominalny poziom deficytu to w znacznej
mierze efekt dużych rozmiarów nierównowagi strukturalnej, na którą nałożyły się negatywne skutki
spowolnienia gospodarczego. Wysoki deficyt strukturalny oznacza, że poprawa koniunktury nie
przełoży się automatycznie na znaczące polepszenie salda sektora finansów publicznych. Konieczne
zatem będą głębokie działania dostosowawcze, redukujące strukturalną lukę pomiędzy poziomem
dochodów i wydatków sektora.
Utrzymujący się wysoki poziom deficytu przekłada się na narastanie długu publicznego, który według
prognoz Komisji Europejskiej przekroczy w 2011 r. 59% PKB (według metodologii ESA), tym samym
zbliżając się do wartości referencyjnej dla długu publicznego zapisanej w Traktacie z Maastricht. W
efekcie spełnienie kryterium fiskalnego w przyszłości stanie się trudniejsze. Ponadto, dług sektora
finansów publicznych według metodologii krajowej niebezpiecznie zbliża się do II progu
ostrożnościowego (55% PKB), zapisanego w ustawie o finansach publicznych.
Wysoki poziom deficytu oraz narastający dług publiczny pociągają za sobą koniecznośd działao
konsolidacyjnych, zarówno ze względu na ograniczenia wynikające z ustawodawstwa krajowego, jak i
przepisów Unii Europejskiej. Ponadto, jak już wcześniej podkreślano, niski deficyt strukturalny i dług
są konieczne dla stworzenia odpowiedniej przestrzeni fiskalnej, która w warunkach przyszłego
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uczestnictwa w unii walutowej umożliwi absorpcję szoków w obliczu braku narzędzi polityki
monetarnej.
Przy konstrukcji przyszłej strategii konsolidacji należy wziąd pod uwagę zarówno ewentualne skutki
dla sektora finansów publicznych wynikające ze światowego kryzysu gospodarczego (w tym obniżenia
tempa wzrostu potencjalnego PKB, por. MFW, 2010), jak również sztywności obecne w systemie, a
także zwiększone potrzeby inwestycyjne polskiej gospodarki w kolejnych latach. Po pierwsze, niższe
tempo wzrostu gospodarczego oraz problemy na rynku pracy znajdą swoje odbicie w słabszej
dynamice baz podatkowych, a tym samym dochodów podatkowych sektora finansów publicznych. Po
drugie, sztywności po stronie wydatków budżetu paostwa oraz znaczna swoboda JST w kształtowaniu
wydatków sprawiają, że katalog potencjalnych działao konsolidacyjnych po stronie wydatkowej,
mogących przynieśd istotne oszczędności w krótkim okresie, jest ograniczony. Po trzecie, niskie
nasycenie gospodarki polskiej infrastrukturą, wyzwanie sprawnej absorpcji funduszy z Unii
Europejskiej (wiążące się z zapewnieniem współfinansowania krajowego), czy też organizacja w
Polsce EURO 2012 będą w kolejnych latach determinowały wzrost wydatków na inwestycje
publiczne. W tym kontekście ważne jest, aby przyszła strategia konsolidacji była tak skonstruowana
żeby nie ograniczad wydatków prorozwojowych.

2.5

Zadłużenie publiczne

Wypełnienie kryterium fiskalnego w najbliższych latach uzależnione jest nie tylko od trwałego
ograniczenia salda pożyczkowego sektora publicznego do poziomu 3% PKB, lecz również od tego, czy
wielkośd długu publicznego (liczona wg metodologii ESA 95) nie przekroczy progu 60% PKB.
Tymczasem wskutek pogłębienia się nierównowagi sektora dynamika akumulacji długu publicznego
zaczęła w ostatnich latach przyspieszad (por. rys. 2.15).
Rys. 2.15. Dług sektora publicznego, zmiany długu oraz deficyt tego sektora w Polsce w latach 2000-2011 (%
PKB).
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Źródło: MF (dla lat 2000-2009) oraz KE (dla lat 2010-2011), zmiana długu: obliczenia własne na podstawie tych
danych.
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Zmiana wartości relacji długu do PKB szczególnie widoczna jest od 2008 roku. Jeszcze w 2007 roku
wartośd ta wynosiła 45% PKB. Komisja Europejska prognozuje, że w 2011 dług Polski osiągnie poziom
59,3% PKB, czyli o 14,3 punktu procentowego więcej. Przyrost ten jest jednak relatywnie niski, jeśli
porównamy zmiany w poziomie długu Polski do zmian zachodzących w pozostałych paostwach UE.
Tylko 7 z nich powiększyło poziom długu publicznego w mniejszym stopniu niż Polska (por. rys. 2.16).
Kryzys fiskalny w największym stopniu dotknął Irlandię (przyrost o 62,3 p.p. PKB), Łotwę (48,3),
Wielką Brytanię (42,2) oraz Grecję (38,2). Relatywnie dobra sytuacja Polski na tle powszechnie
głębokiego wzrost zadłużenia paostw UE wynika z tego, że Polska jako jedyny kraj Unii utrzymał
dodatni wzrost gospodarczy, co pozwoliło, przy wzroście potrzeb pożyczkowych netto w czasie
osłabienia tempa wzrostu, na wzrost bazy, czyli PKB. Dodatkowo, koszty obsługi polskiego długu
wzrosły umiarkowanie w porównaniu np. z Grecją.

Rys. 2.16. Zmiany w relacji długu do PKB między rokiem 2007 a 2011 (punkty procentowe PKB).
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych KE.

Struktura walutowa polskiego długu
Emisja długu w walucie zagranicznej z jednej strony umożliwia obniżenie płatności odsetkowych
(dzięki niższej stopie procentowej), a z drugiej – wiąże się z ryzykiem kursowym, które nie może byd
pomijane zwłaszcza wobec faktu, że złoty jest często oceniany jako najbardziej niestabilna waluta
regionu (por. Błaszkiewicz-Schwartzman, 2008) W konsekwencji struktura walutowa długu
publicznego może wpływad zarówno na zdolnośd do wypełnienia kryterium fiskalnego, jak i stanowid
istotny wyjściowy warunek dla planu konsolidacji finansów publicznych.
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W Polsce realizowana jest strategia zarządzania długiem publicznym, w świetle której udział długu w
walutach obcych powinien utrzymywad się w przedziale 20-30% (MF, 2009). Istotnie, w ostatnich
latach ponad 70% zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych nominowane jest
polskim złotym (por. rys. 2.17). Porównując walutową strukturę długu Polski oraz pozostałych paostw
UE, na szczególną uwagę zasługują różnice pomiędzy Polską a paostwami spoza strefy euro. W wielu
przypadkach dług nominowany w krajowej walucie (dane z 2006 roku) jest znacznie niższy, niż w
Polsce: w Bułgarii (19,2%), Estonii (12,9%), na Litwie (19,4%), w Rumunii (21,6%). W krajach UGW,
dług nominowany w euro stanowi znacznie ponad 90% całości długu.

Rys. 2.17. Udział obligacji nominowanych w walucie krajowej w łącznej wartości obligacji dla Polski, Czech i
Węgier.

(1) Dla Czech i Węgier dane w 2010 odnoszą się do 1.04.2010 r.
(2) Linie na poziomie 70%-80% oznaczają udział obligacji nominowanych w walucie krajowej w Polsce,
stanowiący cel wg strategii zarządzania długiem MF.
Źródło: Ministerstwo Finansów RP (dla lat 2010-2012 prognoza MF), węgierska Agencja Zarządzania Długiem
(AKK), Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej.

Porównując polską strategię zarządzania długiem do polityki środkowoeuropejskich sąsiadów, warto
zwrócid uwagę, że udział czeskiego długu nominowanego w krajowej walucie jest jeszcze większy niż
polskiego, gdyż wynosi około 80%. Polityka Węgier była zasadniczo zbliżona do polskiej do 2007 r.,
lecz w kolejnych latach wzrosło zadłużenie w obcej walucie, które sięga obecnie 45%. Zmiana ta nie
wynikała z zaplanowanych działao podejmowanych przez węgierską Agencję Zarządzania Długiem
(AKK), które mogłyby polegad na zmniejszeniu potrzeb pożyczkowych w walucie krajowej, by osłabid
zjawisko wypychania. Wzrost udziału zagranicznego finansowania długu jest raczej konsekwencją
ograniczonego popytu na obligacje nominowane w forincie. Realizowana w Polsce strategia
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zarządzania długiem nie podlega takim ograniczeniom, a jednocześnie nie odbiega znacząco od
strategii prowadzonej np. w Czechach.
Struktura własnościowa długu nominowanego w PLN
Wysoki udziału podmiotów zagranicznych w strukturze własnościowej długu może obniżad
wiarygodnośd kraju na rynku kapitałowym i zwiększa uzależnienie kraju od zmian nastrojów na
międzynarodowych rynkach finansowych (por. Hawkings, Turner, 2000).
Powyższe ryzyka wydają się najwyżej w ograniczonym zakresie dotyczyd Polski. Porównanie struktury
własnościowej długu krajowego w Polsce, Czechach i na Węgrzech wskazuje na bardzo duże
znaczenie OFE dla polskiego rynku długu rządowego. Podobnie jak we wspomnianych krajach,
największym właścicielem krajowego długu są instytucje kredytowe. Duży udział OFE, stanowiący w
kwietniu 2010 r. 24% obligacji Skarbu Paostwa nominowanych w walucie krajowej, zwiększa
zagregowany udział podsektora zakładów ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, który wynosi
w Polsce 35,5%. Jedną z konsekwencji reformy emerytalnej w Polsce jest relatywnie niski udział
inwestorów zagranicznych, gdyż udział ten nie przekracza 20% w porównaniu do 29,5% w Czechach
(por. rys. 2.18).
Rys. 2.18. Struktura własnościowa obligacji Skarbu Paostwa nominowanych w walucie krajowej dla Polski,
Czech i Węgier w 2009 roku (w proc.).
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Źródło: Ministerstwo Finansów RP, węgierska Agencja Zarządzania Długiem (AKK), Ministerstwo Finansów
Republiki Czeskiej.

Wzrost wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych oraz prawne ograniczenie inwestycji w
akcje przedsiębiorstw do poziomu 40% aktywów bezpośrednio wpływa na zwiększanie się udziału
OFE w strukturze własnościowej długu Skarbu Paostwa. Od 2004 roku udział OFE wzrósł z poziomu
poniżej 15% do około 25%. Cztery najważniejsze kategorie podmiotów (banki, OFE, zakłady
ubezpieczeniowe oraz inwestorzy zagraniczni) posiadają łącznie 85,4% długu Skarbu Paostwa.
Znaczący udział zinstytucjonalizowanych podmiotów prywatnych zapewnia istnienie stałego popytu
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na paostwowe papiery wartościowe. Łączny udział banków, OFE oraz zakładów ubezpieczeniowych
oscyluje od kilku lat na poziomie od 60% do 70% (por. rys. 2.19). Abstrahujemy w tej analizie od
projektowanych przez rząd zmian w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych. Będzie ona
miała niewątpliwie silny wpływ na strukturę własnościową obligacji skarbu paostwa, jeśli zmniejszony
zostanie – tak jak jest planowane – udział obligacji w portfelu inwestycyjnym dla części uczestników
systemu.

Rys. 2.20. Procentowy udział poszczególnych rodzajów podmiotów w strukturze własnościowej długu Skarbu
Paostwa nominowanego w PLN.
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MF.

Ciekawe wnioski można wyciągnąd, symulując zmiany udziału OFE w strukturze własnościowej
obligacji rządowych. Przy założeniu niezmiennej wartości składki przekazywanej do OFE (7,3% pensji
brutto), utrzymywaniu się polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych (około 63% aktywów
inwestowanych w obligacje Skarbu Paostwa) oraz stopniowym zmniejszaniu wielkości długu
publicznego do poziomu 45% PKB, w najbliższych latach udział OFE w strukturze własnościowej
obligacji rządowych może szybko rosnąd. W ciągu 10 najbliższych lat udział ten może wzrosnąd z 25%
do około 71%, a po 2025 roku może przekroczyd 90% po uwzględnieniu wypłat świadczeo
emerytalnych3.
3

Obliczenia zostały przeprowadzona na podstawie następujących założeo: tempo wzrostu PKB wynosid będzie
3,5% do 2015 roku, następnie będzie stopniowo spadad do 3% w 2025 roku. Stopa inflacji utrzyma się na
poziomie 2,5% do 2020 roku, a następnie stopniowo obniży się do 2% w 2025 roku. Składka do OFE pozostanie
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Rys. 2.21. Udział oraz prognoza udziału OFE w strukturze własnościowej obligacji Skarbu Paostwa w latach
2001-2025 (w proc.).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

Źródło: MF oraz obliczenia własne na podstawie danych KNF, MPiPS, GUS i MF.

Sytuacja zilustrowana na rys. 2.21 jest wprawdzie dwiczeniem opartym na założeniu braku
jakichkolwiek zmian strukturalnych, ale pokazuje, że rząd w przyszłości może mied coraz mniejsze
problemy z ulokowaniem emitowanych obligacji. Z jednej strony może to wydatnie przyczynid się do
obniżenia kosztów obsługi długu, a z drugiej – obniżyd determinację do wdrażania reform
strukturalnych4.
Ramka 2.1. Paostwowy dług publiczny a dług sektora general government - różnice metodologiczne
Różnice metodologiczne w obliczaniu długu publicznego wynikają z trzech elementów. Po pierwsze,
w skład sektora finansów publicznych wg krajowej metodologii wchodzi zamknięta lista podmiotów
określonych w ustawie o finansach publicznych (art. 9). W prawodawstwie UE zakres sektora
publicznego nie został zdefiniowany w odrębnym akcie prawnym, a zamknięty katalog jednostek
określany jest na podstawie reguł ESA95 przez krajowe służby statystyczne (w Polsce decyzje
podejmuje GUS po konsultacjach w ramach Zespołu ds. Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i
Samorządowych powołany przez Prezesa GUS). Po wejściu w życie nowej ustawy o finansach
publicznych, podstawową różnicą jest klasyfikacja Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu
Kolejowego, utworzonych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zobowiązao w ramach
przedsięwzięd infrastrukturalnych, realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Zobowiązania Krajowego Funduszu Drogowego (o wartości 14,82 mld zł.) nie są częścią paostwowego
długu publicznego, lecz wg metodologii ESA95 jest to częśd długu sektora instytucji rządowych i
stała, co oznacza coroczne przekazywanie 1,55% PKB do OFE przez ZUS. Stopa zwrotu OFE wynosząca
nominalnie 10% w 2010 roku, spadad będzie do nominalnie 7% w 2020 roku, a w kolejnych latach przyjmie stałą
wartośd 7% charakterystyczną dla rozwiniętych rynków finansowych (McKinsey 2010). Udział obligacji
krajowych w całości zadłużenia sektora finansów publicznych wynosid będzie stale 70%, a wartośd zadłużenia
sektora osiągnie wartośd prognozowaną przez KE 59,3% w 2011 r., a następnie stopniowo będzie spadad do
poziomu 45% PKB w 2017 r. i w kolejnych latach utrzyma się na tym poziomie. Wypłaty z OFE na emeryturę
oparte są na prognozach MPiPS, umieszczonych w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o OFE w 2009 roku.
4
W listopadzie 2010 r. Rząd RP zasygnalizował plany wprowadzenia zmian dotyczących OFE, które dotyczyły
m.in. modyfikację zasad inwestowania zgromadzonych składek. Wobec braku konkretnych danych w momencie
powstawania niniejszego opracowania zakładamy stałośd obecnych przepisów.
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samorządowych. Podobnie, zobowiązania strony rządowej w ramach PPP (stan na 31.12.2009 r. to
4,095 mld zł) nie są zaliczane do zobowiązao sektora finansów publicznych, chod udział strony
rządowej w podziale ryzyk w ramach przedsięwzięd infrastrukturalnych zaliczany jest do długu
sektora publicznego wg metodologii ESA95 (sektora instytucji rządowych i samorządowych).
Po drugie, różnica polega na innym potraktowaniu zobowiązao wymagalnych sektora publicznego
(stan na 31.12.2009 r. to 4,367 mld zł.). Zobowiązania te powiększają paostwowy dług publiczny,
liczony wg krajowej metodologii, a nie są traktowane jako zadłużenie wg metodologii ESA95 gdyż
stanowią zobowiązanie na bazie memoriałowej.
Po trzecie, odmienna jest klasyfikacja długu potencjalnego, wynikającego z realizacji gwarancji lub
poręczeo. Wg krajowej metodologii dług potencjalny nie jest traktowany jako dług sektora finansów
publicznych, a wg metodologii ESA95 dług potencjalny może stad się długiem w określonych
warunkach (obecnie nie wpływa to na powiększenie różnicy między wartością długu liczonego wg
obu metodologii).

2.6

Konsekwencje stanu i struktury finansów publicznych dla konsolidacji
fiskalnej w Polsce

Konsolidacja finansów publicznych jest konieczna z powodu objęcia Polskę procedurą nadmiernego
deficytu oraz konieczności wypełnienia kryterium fiskalnego przed wejściem do strefy euro. Saldo
pożyczkowe netto osiągnęło w 2009 roku wartośd -7,1% PKB, natomiast wg prognozy Komisji
Europejskiej w 2010 r. wyniesie -7,3% PKB (KE, 2010c). Wypełnienie kryterium fiskalnego będzie
zatem wymagało redukcji deficytu przynajmniej o 4,3% PKB.
Analiza struktury dochodów i wydatków budżetu paostwa oraz całego sektora finansów publicznych
wskazuje, że na pogorszenia salda deficytu między 2007 a 2009 rokiem wpłynęły zmiany w trzech
obszarach. Po pierwsze, wpływy podatkowe i składkowe w sektorze spadły o 2,4% PKB, co wynikało
zarówno ze zmian systemowych (obniżka składek rentowych, stawek podatku PIT), jak i z pogorszenia
się warunków cyklicznych. Po drugie, przyrost świadczeo emerytalnych FUS w relacji do PKB wyniósł
1% PKB oraz po trzecie, wzrost wydatków inwestycyjnych sięgnął 1,09% PKB. Te trzy czynniki
odpowiadają za pogorszenie salda pożyczkowego o 4,49% PKB, chod warto wziąd pod uwagę, że
częśd wzrostu wydatków inwestycyjnych nie wywołała wzrostu deficytu budżetowego, gdyż środki
pochodziły również z budżetu UE.
Dokładniejsza analiza zmian dochodów podatkowych pokazuje, że spadek dochodów podatkowych
budżetu paostwa wyniósł 1,53% w latach 2007-2009 i wynikał ze spadku wpływów z VAT (0,78%
PKB), akcyzy (0,15% PKB), PIT (0,91% PKB) oraz CIT (0,29% PKB). Warto zwrócid uwagę, że wysokie
dochody podatkowe w 2007 roku wynikały z ponad potencjalnego wzrostu gospodarczego. Dlatego
wartośd dochodów podatkowych najprawdopodobniej w najbliższych latach nie powróci do
poziomu notowanego w 2007 roku bez zmian w systemie podatkowym. Wpływy z podatku VAT w
2009 roku były jedynie o 0,25% PKB niższe od średnich z okresu 2004-2009, wpływy z akcyzy w 2009
były zbliżone do średniej z tego okresu. Dochody z PIT i CIT były również bliskie średniej, biorąc pod
uwagę relację do PKB. Łączna wartośd budżetowych dochodów podatkowych, wynosząca w 2009
roku 16% PKB jest jedynie o 0,3% PKB niższa od średniej z lat 2004-2009. W związku z powyższym,
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znaczący wzrost dochodów podatkowych może byd efektem podniesienia efektywnych stawek
podatkowych, powiększenia bazy podatkowej lub większej skuteczności poboru należnych podatków.
Drugim ważnym czynnikiem z punktu widzenia przyszłej konsolidacji fiskalnej, jest wzrost świadczeo
FUS. Obniżka stawek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego w ostatnich latach miała znaczący
wpływ na redukcję wpływów. Jednakże znacznie niebezpieczniejszym dla równowagi finansów
publicznych jest wzrost świadczeo emerytalnych i rentowych FUS (o 1% PKB we wspomnianym
okresie). Ustawowe reguły waloryzacji (poziom inflacji + 20% realnego wzrostu płac) w praktyce
uniemożliwiają szybką redukcję świadczeo w relacji do PKB do poziomu sprzed 2008 roku w
warunkach relatywnie wolnego tempa wzrostu gospodarczego. W projekcie budżetu FUS na 2010
zaprojektowany jest wzrost wydatków (w przeważającej części świadczeo) o 3,8% w odniesieniu do
2009 roku, gdy przychody ze składki mają wzrosnąd jedynie o 1,4%. Deficyt FUS będzie zatem większy
o około 4,5-5 mld zł, co stanowi około 0,3%-0,4% PKB. Jednorazowe dofinansowanie FUS z Funduszu
Rezerwy Demograficznej na kwotę 7,5 mld zł nie stanowi systemowego i trwałego rozwiązania.
Mimo, że wartośd świadczeo FUS w relacji do PKB ma byd w 2010 roku niższa o około 0,13% PKB
(zmiana z 11,03% do 10,9% przy założeniu nominalnego wzrostu świadczeo o 3,9% oraz nominalnego
wzrostu PKB o 5,1%), to jednak analiza wyniku finansowego FUS od stycznia do maja 2010 wskazuje
na znacznie szybsze tempo wzrostu świadczeo, nominalnie o 7,4% (NBP-IE 2010). Prawdopodobną
konsekwencją jest dalszy wzrost wartości świadczeo w relacji do PKB. Skuteczna konsolidacja
fiskalna może oznaczad koniecznośd obniżenia wskaźnika waloryzacji. Warto zwrócid uwagę, że
przyjęcie modelu waloryzacji jedynie o wskaźnik inflacji w 2008 i 2009 roku spowodowałoby, że
wydatki na świadczenia w 2009 roku byłyby mniejsze od obecnych o około 11,7 mld zł, co stanowi
0,78% PKB z 2009 roku.
Trzecim czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu poziomu deficytu publicznego, jest wzrost
nakładów inwestycyjnych. Organizacja Euro 2012 oraz współfinansowanie unijnych inwestycji ze
środków krajowych utrudniają redukcję wydatków w tej kategorii. Warto także pamiętad, że
ograniczenie publicznych wydatków inwestycyjnych miałoby negatywny wpływ na tempo wzrostu
gospodarczego.
Kluczowe dla konsolidacji finansów publicznych wydaje się byd sugerowane przez ECOFIN (Rada Unii
Europejskiej, 2010) zwiększenie zakresu oddziaływania reguły wydatkowej, poprzez
„odsztywnienie” części wydatków lub modyfikację reguł waloryzacji wydatków. Możliwości takich
działao ograniczone są do świadczeo na zabezpieczenie społeczne (FUS, KRUS) poprzez ograniczenie
tempa waloryzacji. Realnie nie ma możliwości znacznego ograniczenia wydatków na subwencję dla
samorządu z powodu publicznych nakładów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Ograniczenie finansowania jednostek samorządu terytorialnego bez
zagwarantowania innych środków na realizowane zadania oznaczałoby pogorszenia stanu finansów
tych podmiotów, a zatem niekorzystne cięcia wydatków inwestycyjnych. Podobnie niemożliwa jest
redukcja wydatków na obsługę długu sektora finansów publicznych, redukcja wydatków z funduszy
europejskich oraz ograniczenie składki Polski do budżetu UE.
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3. Analiza sektora finansów publicznych Polski na tle państw UE –
wydatki i dochody
3.1

Porównanie dochodów sektora finansów publicznych Polski oraz pozostałych
paostw UE

Dochody podatkowe
Średnia wartośd wpływów podatkowych (łącznie ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne) sięga w 27 krajach Unii Europejskiej 40% PKB. Jest to znacznie więcej niż w Polsce, gdzie
analogiczna relacja wynosi 33% PKB (por. rys. 3.1.). Zarówno w Polsce, jak i całej Unii możemy
obserwowad ustabilizowanie się poziomu wpływów podatkowych od drugiej połowy lat 90. Przez całe
dekady w drugiej połowie XX wieku relacja wpływów budżetowych do Produktu Krajowego Brutto w
paostwach EWG rosła. Jednocześnie rosły stawki podatkowe, pojawiały się kolejne instrumenty
fiskalne oraz wzrastała wartośd obciążeo obowiązkowymi składami na system zabezpieczeo
społecznych. Obecnie poziom obciążeo podatkowych w Europie należy do najwyższych na świecie,
czego konsekwencją jest zarówno duży udział wydatków paostwa w relacji do PKB, lecz również
wzrost znaczenia automatycznych stabilizatorów koniunktury jako konsekwencji rozmiaru finansów
publicznych.
Rys. 3.1. Średnia wielkośd dochodów podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w latach 20022008 (w proc. PKB).
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Poziom opodatkowania uzależniony jest od dwóch ważnych czynników. Po pierwsze, większa wartośd
relacji wydatków publicznych do PKB, co wynika z większego fiskalizmu, jest rezultatem powojennego
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modelu paostwa socjalnego, silnie zaangażowanego w gospodarkę. Konsekwencją takiej polityki w
wielu krajach europejskich był nie tylko rozrost finansów publicznych, lecz również polityka wsparcia
koniunktury gospodarczej wzrostem deficytu i długu sektora finansów publicznych w latach 70. oraz
80. XX wieku. Paostwa silnie obciążone zadłużeniem, wynikającym z takiej polityki w poprzednich
dekadach, po części kontynuują politykę relatywnie większego zaangażowania paostwa w
gospodarkę, a po części zmuszone są pokrywad większe odsetki od posiadanego długu wyższymi
podatkami.
Współczynnik korelacji5 między wartością zadłużenia w relacji do PKB a wielkością budżetu
publicznego wynosi dla 27 paostw 0,30.

Rys. 3.2. Zależnośd między wysokością długu publicznego (pozioma oś) a wielkością wpływów fiskalnych
(pionowa oś) w relacji do PKB dla 22 wybranych paostw UE.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Polska) charakteryzują się średnio niższą skutecznością
administracji podatkowej i większą szarą strefą (CASE, 2008). Dużo trudniejsza do implementacji w
takich warunkach byłaby polityka dużego fiskalizmu, dlatego poziom dochodów podatkowych w tej
części Europy jest średnio niższy niż w krajach Zachodniej Europy.

5

Zastosowany został współczynnik korelacji Pearsona.
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Dochody podatkowe a niepodatkowe
Znaczna niezależnośd paostw UE w kształtowaniu polityki fiskalnej wpływa między innymi na
odmienną strukturę wpływów podatkowych w poszczególnych paostwach Unii. Kraje nie tylko różnią
się wysokością stawek podatków, lecz przede wszystkim – przy zachowaniu podobieostwa rodzajów
stosowanych podatków – uzyskują różne wielkości dochodów z rozmaitych źródeł podatkowych.
Średnio dla wszystkich 27 paostw Unii wpływy podatkowe oraz obowiązkowe składki na
ubezpieczenia społeczne stanowiły w latach 2002-2008 ponad 86% dochodów całego sektora
instytucji rządowych i samorządowych (por. rys. 3.3.). Pozostałymi (ok. 14%) dochodami
niepodatkowymi są między innymi wpływy z cła (aktualnie 25% wpływów zostaje w kraju, zaś
pozostała częśd dochód budżetu UE), dochody jednostek budżetowych, dywidendy podmiotów
gospodarczych oraz dochody z zysku banków centralnych.

Rys. 3.3. Udział wpływów podatkowych w sumie dochodów sektora publicznego (w proc.).
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Jednymi z niepodatkowych źródeł dochodów są również środki pochodzące z funduszy europejskich.
W przypadku Polski średnia wielkośd wpływów niepodatkowych w latach 2002-2008 stanowiła 18,2%
PKB (por. rys. 3.4.), co jest wartością przekraczającą średnią dla całej UE z tego okresu (13,4% PKB).
Wzrost dochodów niepodatkowych szczególnie widoczny jest w Polsce w ostatnich latach przed
wejściem do UE.
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Rys. 3.4. Udział dochodów niepodatkowych w sumie dochodów sektora publicznego w Polsce i UE (w proc.).
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Opodatkowanie pracy, kapitału i konsumpcji
Porównanie struktury dochodów podatkowych oraz wpływów z obowiązkowych ubezpieczeo
społecznych wskazuje na znaczące zróżnicowanie. Wynika ono nie tylko z odmienności w przyjętych
modelach zabezpieczenia emerytalnego (różne znaczenie publicznych oraz prywatnych instytucji
emerytalnych), co wpływa na wielkośd obciążeo składkami, lecz także łączy się z różnym obciążeniem
trzech podstawowych czynników – pracy, kapitału i konsumpcji. Analiza opodatkowania tych trzech
czynników wskazuje, że kraje europejskie charakteryzują się relatywnie większym udziałem podatków
pośrednich (opodatkowanie konsumpcji) oraz składek na ubezpieczenie społeczne (opodatkowanie
pracy) niż pozostałe kraje OECD (OECD, 2001).
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Rys. 3.5. Udział wpływów podatkowych wg rodzaju w łącznej sumie dochodów podatkowych całego sektora
instytucji rządowych i samorządowych (w proc.).
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Interesujące są nie tylko różnice, polegające na skłonności paostw do zwiększonego (w relacji do
średniej UE) opodatkowania jednego z trzech wymienionych czynników, warto również zwrócid
uwagę na średniookresowe trendy świadczące o realizowanej polityce fiskalnej w wielu paostwach
Europy. Po pierwsze, w wielu krajach mamy do czynienia ze słabnącym fiskalizmem w odniesieniu do
pracy (por. rys. 3.6.). Przez wiele dekad podatki od dochodów osobistych (w formie podatku PIT oraz
składek na obowiązkowe świadczenia społeczne) stanowiły główne źródło wpływów podatkowych.
Dla instytucji skarbowych opodatkowanie pracy zawsze było najłatwiejszym do wyegzekwowania
źródłem dochodów. Negatywną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest między innymi znaczny klin
podatkowy i bezrobocie, które w wielu paostwach europejskich utrzymuje się na dośd wysokim
poziomie. Od 2003 roku możemy odnotowad zjawisko odchodzenia od opodatkowania pracy w
paostwach Unii Europejskiej, chod trend ten w Polsce jest jeszcze silniejszy.
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Rys. 3.6. Porównanie udziału poszczególnych kategorii podatków* w sumie dochodów podatkowych dla
Polski i średniej UE w latach 1999-2007 (w proc.).
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* (P) – praca, (Ko) – konsumpcja, (Ka) – kapitał.
(1) opodatkowaniem pracy w Polsce są podatek PIT oraz składki na ubezpieczenie społeczne, opodatkowaniem
konsumpcji VAT i akcyza, a opodatkowaniem kapitału między innymi podatek CIT, podatki majątkowe oraz
podatek od zysków kapitałowych.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Zmniejszenie podatkowego obciążenia pracy w Polsce (o 7 pp. w latach 1999-2007) należy do
najgłębszych wśród wszystkich paostw UE. Tylko w Bułgarii, na Cyprze i na Malcie redukcja była
większa. Porównując udział podatku od pracy w sumie dochodów podatkowych odnotowad można,
że Polska należy do krajów słabiej korzystających z tego źródła dochodów. Tylko siedem paostw
(Cypr, Malta, Irlandia, Bułgaria, Wielka Brytania, Grecja i Luksemburg) uzyskiwały dochód z podatku
od pracy w mniejszym wymiarze (w relacji do sumy dochodów podatkowych) od Polski. Reforma
podatkowa, wprowadzona w 2009 r., była kolejnym krokiem w kierunku redukcji obciążeo
podatkowych tego czynnika produkcji.
W Unii Europejskiej trudno wskazad grupy paostw, które charakteryzowałyby się wspólną strategią
opodatkowania pracy. Nawet wśród paostw skandynawskich zróżnicowanie jest wyraźne, gdyż sięga
od 52% (Dania i Finlandia) do 61% (Szwecja). Podobnie, nowe kraje członkowskie z Europy Środkowej
i Wschodniej nie cechują się podobieostwem w tym obszarze.
W obrębie polityki opodatkowania pracy poszczególne kraje różnie rozkładają akcenty pomiędzy
obciążeniem podatkiem PIT i składkami na ubezpieczenie społeczne. Średni udział składek w
obciążeniach podatkowych pracy dla wszystkich 27 krajów UE wynosi 57%, natomiast jest on silnie
zróżnicowany w przekroju krajów. Oznacza to, że różny jest udział składek na zabezpieczenie
społeczne w relacji do podatków na pracę. Na przykład w Danii prawie cały system finansowany jest
ze zwykłych podatków (składki stanowią tylko 4% całkowitych obciążeo nakładanych na pracę). Na
przeciwległym biegunie znajduje się Słowacja, w której udział składek wynosi 82%, natomiast
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dochody budżetu z tytułu podatku PIT są relatywnie niewielkie. Ogólnie, możemy wyróżnid dwa
kraocowe modele: kraje skandynawskie (Dania, Finlandia i Szwecja) należą do paostw o relatywnie
niewielkiej roli składek na systemy emerytalne. Nawet w tej grupie Dania wyróżnia się zdecydowanie,
gdyż w Szwecji składki stanowią już 45% obciążeo podatkowych, a w Finlandii – 48%. Relatywnie
wysoki jest z kolei udział składek w paostwach EŚW: obok wspomnianej Słowacji warto wymienid:
Czechy (79%), Rumunia (75%), Bułgaria (73%), Słowenia (71%), Polska (70%) oraz Węgry (66%).
Nie istnieje również statystyczna zależnośd między wielkością wpływów z podatku od pracy a zmianą
tej wielkości w ostatnim okresie, wobec czego nie można stwierdzid, że kraje z wyższymi podatkami
mocniej je obniżały lub odwrotnie (por. rys. 3.7.). Można zatem wyciągnąd wniosek o znaczącym
zróżnicowaniu polityki w odniesieniu do pracy oraz dominacji całkowicie indywidualnych strategii
przy pewnej słabej tendencji do obniżania podatków w większości paostw UE.

Rys. 3.7. Porównanie średniego udziału podatku od pracy w sumie wszystkich dochodów podatkowych do
zmiany tego udziału między 1999 a 2007 rokiem dla paostw UE.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Spadek opodatkowania pracy w kilku krajach europejskich wpłynął na zastąpienie utraconych
wpływów dochodami z podatku od konsumpcji (VAT i akcyza). Mimo, że średnio w całej Unii
Europejskiej udział podatków pośrednich spadł między 1999 a 2007 rokiem, w wielu krajach –
szczególnie w Polsce – ich udział w łącznych dochodach podatkowych wzrósł. Dodatkowo,
statystyczna zależnośd między ograniczeniem dochodów z podatku od pracy a wzrostem dochodów z
podatków pośrednich wynosi (korelacja) 0,45, a przy wyłączeniu Malty 0,60. Duże znaczenie
43

podatków pośrednich widoczne jest szczególnie w paostwach Wschodniej i Środkowej Europy –
Polsce, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii i Bułgarii (pominiętej na
wykresie ze względu na skalę przyrostu i dochodów).
Opodatkowanie konsumpcji jest powszechnie uważane za względnie nieszkodliwe dla wzrostu
gospodarczego, a dodatkowo jest ono relatywnie stabilnym źródłem dochodów podatkowych
(Mackiewicz, Krajewski, 2009). Dzieje się tak dlatego, że wywołane zmianą warunków cyklicznych
wahania dochodów z podatków konsumpcyjnych są, w wielu krajach (w tym w Polsce), mniejsze niż
wahania podatku dochodowego. Globalny kryzys gospodarczy pokazał między innymi w Polsce i
Niemczech mniejszą procentową zmianę dochodów z VAT pod wpływem spowolnienia
gospodarczego w porównaniu ze zmianami dochodów z opodatkowania pracy (Ministerstwo
Finansów Niemiec, 2010). Co więcej, opodatkowanie konsumpcji ma korzystny wpływ na poziom
oszczędności, a zatem na tempo wzrostu potencjalnego PKB oraz na saldo bilansu płatniczego. Z
punktu widzenia sprawiedliwości społecznej argumenty są przeciwstawne. Z jednej strony podatek
od wartości dodanej i podatek akcyzowy są uznawane za bardziej sprawiedliwe, gdyż wiążą się z
dobrowolną decyzją konsumenta, a z drugiej – w relacji do dochodów silniej obciążają biedniejszych
niż bogatszych.
Rys. 3.8. Porównanie średniego udziału podatku od konsumpcji w sumie wszystkich dochodów podatkowych
do zmiany tego udziału między 1999 a 2007 rokiem dla paostw UE.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Trzecim źródłem dochodów budżetowych są podatki od kapitału rozumiane jako podatki CIT, inne
podatki od dochodów z działalności gospodarczej, podatki od dochodów i składki na ubezpieczenie
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społeczne osób samozatrudnionych oraz inne podatki od zysków kapitałowych, majątku (katastralny),
nieruchomości itd. (Eurostat). Udział dochodów z tego rodzaju podatków w sumie dochodów
podatkowych w Polsce jest bliski średniej w UE (por. rys. 3.9.), chod w latach 1999-2007 przyrost jest
znacznie silniejszy niż w większości paostw Unii. W całej Unii Europejskiej średni udział podatków od
kapitału rośnie, chod podobnie jak w odniesieniu do opodatkowania pracy trudno jest wskazad
jednolity trend, łączący szersze grono paostw. Również statystyczna zależnośd między zmianami w
udziale tego podatku w sumie dochodów podatkowych a udziałem podatku od pracy lub podatku od
konsumpcji jest dośd niewielka.

Rys. 3.9. Porównanie średniego udziału podatku od kapitału w sumie wszystkich dochodów podatkowych do
zmiany tego udziału między 1999 a 2007 rokiem dla paostw UE.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

3.2

Porównanie strony wydatkowej

Europejska klasyfikacja funkcji władz rządowych i samorządowych (COFOG) dzieli wydatki publiczne
na 10 kategorii: (1) służby publiczne, (2) obrona narodowa, (3) bezpieczeostwo publiczne, (4) sprawy
gospodarcze (w tym wydatki infrastrukturalne i rolnictwo), (5) ochrona środowiska, (6) gospodarka
mieszkaniowa i komunalna, (7) ochrona zdrowia, (8) rekreacja, kultura i religia, (9) edukacja oraz (10)
ochrona socjalna. Dodatkowo, kategorie te łączone są z punktu widzenia pięciu podstawowych
funkcji władzy publicznej: (A) redystrybucja, do której zalicza się kategorię 10., (B) dobra publiczne –
kategorie 2 i 3, (C) zdrowie i edukacja – 7 i 9, (D) służby publiczne – 1 oraz (E) aktywności prywatne –
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4, 5, 6 i 8. Analiza wydatków publicznych Polski na tle krajów UE zostanie dokonana przy użyciu
powyższych dwóch podziałów.

UE
EA
PL

6,47 1,56 1,79 3,90 0,70
6,96 1,36 1,61 3,96 0,70
6,00 1,23 1,73 4,04 0,60

E. aktywności prywatne

D. służby publiczne

C. edukacja i zdrowie

B. dobra publiczne

A. redystrybucja

10. ochrona socjalna

9. edukacja

8. rekreacja, kultura i religia

7. ochrona zdrowia

6. gospodarka mieszkaniowa
i komunalna

5. ochrona środowiska

4. sprawy gospodarcze

3.bezpieczeostwo publiczne

2.obrona narodowa

1.służby publiczne

Tab. 3.1. Wartośd wydatków publicznych w proc. PKB wg kategorii.

1,06 6,54 1,09 5,24 18,37 18,37 3,34 11,79 6,47 6,74
1,04 6,57 1,03 4,97 18,97 18,97 2,97 11,54 6,96 6,73
1,30 4,50 1,09 5,93 17,11 17,11 2,96 10,43 6,00 7,03

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Polska jedynie w trzech kategoriach wydaje więcej pieniędzy (w relacji do PKB) od średniej dla 27
paostw Unii Europejskiej. Są to: sprawy gospodarcze (z powodu znaczących wydatków na
infrastrukturę), gospodarka mieszkaniowa i komunalna oraz edukacja. Poza wydatkami na zdrowie,
różnica między średnią a wynikiem Polski nie jest wielka. Struktura wydatków publicznych jest
relatywnie zbliżona do średniej struktury wydatków publicznych w Unii Europejskiej. Jednak
najbardziej zaskakuje odmiennośd Polski oraz Słowenii w porównaniu z pozostałymi paostwami
Europy Środkowej i Wschodniej, których struktura wydatków jest znacząco różna do średniej w UE i
strefie euro (por. rys. 3.10).
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Rys. 3.10. Suma wartości bezwzględnych w różnicy między wydatkami danego kraju a średnimi wydatkami w
UE dla wszystkich 10 kategorii (%PKB)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Statystyczne zależności między kategoriami wydatków
Badając korelacje między wydatkami paostw na poszczególne dziesięd kategorii, tylko w 4 z 45
przypadków istnieje relatywnie istotna zależnośd statystyczna. Po pierwsze, kraje, które więcej
wydają na ochronę socjalną równie więcej wydają na służby publiczne (korelacja=0,49) - może to
wynikad z wyboru modelu paostwa rozbudowanego oraz oszczędnego. Pod tym względem Polska
należy do paostw, które w mniejszym stopniu finansują obie dziedziny. Po drugie, paostwa wydające
więcej na ochronę socjalną mają mniejsze wydatki na bezpieczeostwo publiczne (korelacja=-0,70). Po
trzecie, paostwa, które dużo przeznaczają na ochronę socjalną, równie dużo wydają na ochronę
zdrowia, co jest konsekwencją tego samego wyboru, o którym była mowa w pierwszym przypadku
(korelacja=0,65). Po czwarte, kraje wydające więcej na edukację, również więcej przeznaczają na
rekreację, kulturę i religię, co może byd wynikiem podobieostwa tych dwóch obszarów polityk
paostwa (korelacja=0,43).
W trzech z dziesięciu kategorii wydatki w sposób istotny różnią kraje Europy Środkowej i Wschodniej
od pozostałych członków UE. Paostwa EŚW znacznie więcej środków przeznaczają na bezpieczeostwo
publiczne, natomiast wydatki na ochronę zdrowia oraz na ochronę socjalną są w tym regionie
mniejsze. Przedstawione zależności są opisane drugą z czterech wymienionych powyżej korelacji
(między wydatkami na bezpieczeostwo publiczne i ochronę socjalną), co pozwala stwierdzid, że na jej
podstawie można rozróżnid paostwa zachodnie UE od paostw EŚW w UE.
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Czy Polska wydaje dużo czy mało?
Porównanie poziomu wydatków publicznych do wielkości PKB per capita pozwala na wskazanie
istotnej statystycznej zależności, która mówi, że paostwa bogatsze zazwyczaj cechują się większym
fiskalizmem i wydają nadproporcjonalnie więcej. Wynikad to może zarówno z modelu gospodarczego,
jak i większej skuteczności administracji w ściąganiu podatków. Wiele paostw o niższym poziomie
dochodu narodowego na jednego mieszkaoca przyjmuje częściej model liberalny, czyli utrzymuje
niższe stawki podatkowe i niższą relację budżetu do PKB. Może to wynikad albo ze wsparcia rozwoju
gospodarczego i przedsiębiorczości, albo po prostu z nieskuteczności w walce z szarą strefą.
Przyjmując skutecznośd modelu liberalnego w procesie zmniejszania dysproporcji w poziomie
rozwoju gospodarczego, optymalnym rozwiązaniem jest ograniczenie wydatków budżetowych w
związku z niższym poziomem PKB per capita. (por. Rys. 3.11).
Rys. 3.11. PKB per capita (w euro) a poziom wydatków w relacji do PKB (w latach 2002-2008).
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Porównując wydatki według struktury COFOG, na tle średniej UE Polska posiada znacząco
rozbudowany podsektor ubezpieczeo społecznych. Może to po części wynikad z wysokości świadczeo
w relacji do płac (jedna z większych w Europie), jak również z relatywnie niskiej omawianej relacji w
wielu paostwach UE, które finansują wydatki emerytalne bezpośrednio z budżetu centralnego (lub z
funduszy prywatnych), nie rozbudowując funduszu ubezpieczeo społecznych (Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Irlandia, Łotwa, Malta, Wielka Brytania, por. Aneks).
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3.3

Aneks. Analiza wydatków paostw UE na podstawie europejskiej klasyfikacji
fukcji władz rządowych i samorządowych (COFOG)

Rys. 3.14. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (1) służby publiczne
w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Rys. 3.15. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (2) obronę narodową
w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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Rys. 3.16. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (3) bezpieczeostwo
publiczne w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Rys. 3.17. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (4) sprawy
gospodarcze w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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Rys. 3.18. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (5) ochronę
środowiska w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Rys. 3.19. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (6) gospodarkę
mieszkaniową i komunalną w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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Rys. 3.20. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (7) ochronę zdrowia
w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Rys. 3.21. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (8) rekreację, kulturę
i religię w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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Rys. 3.22. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (9) edukację w relacji
do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.

Rys. 3.23. Średnia wartośd wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na (10) ochronę
socjalną w relacji do PKB w latach 2002-2008.
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* NMS10 – średnia nieważona dla nowych krajów członkowskich: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
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4. Dyscyplina polityki fiskalnej w Polsce
O stopniu zdyscyplinowania polityki fiskalnej danego kraju świadczy przede wszystkim strukturalna
pozycja finansów publicznych. Przejawem zbilansowanego salda strukturalnego byłyby nadwyżki
budżetowe w okresach szybszego wzrostu gospodarczego oraz umiarkowane deficyty w okresach
spowolnienia.
Rys. 4.1. Ewolucja salda nominalnego i strukturalnego Polski w latach 1996-2010 (% PKB).
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Źródło: AMECO, Eurostat, opracowanie własne.

O generalnie rozluźnionej polityce fiskalnej w latach 90-tych XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku
świadczy permanentne utrzymywanie się nominalnego deficytu sektora instytucji rządowych i
samorządowych, którego relacja do PKB była niższa od 3% tylko dwukrotnie na przestrzeni
analizowanego okresu: w roku 1999 oraz 2007. W związku wysokim deficytem budżetowym w 2004
r. (por. rys. 4.1). Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu tuż po akcesji do Unii
Europejskiej. Procedura ta została uchylona w lipcu 2008 r., po obniżeniu deficytu poniżej wartości
referencyjnej w 2007 r., ale zdecydowanie pogłębienie nierównowagi fiskalnej w 2008 r.
doprowadziło do ponownego wszczęcia procedury w maju 2009 r.
W analizowanym okresie saldo strukturalne kształtowało się na poziomie znacznie odbiegającym od
celu średniookresowego, wynoszącego aktualnie dla Polski -1% PKB. Przy obecnym deficycie
strukturalnym na poziomie 6,5% PKB wypełnienie kryterium fiskalnego w części dotyczącej deficytu
budżetowego jest możliwe tylko w warunkach bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego. Istotnie,
cykliczny komponent salda sektora instytucji rządowych i samorządowych nigdy od 1995 r. nie
przekroczył 1% PKB (wg danych AMECO). Stworzenie buforu fiskalnego niezbędnego dla
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bezpiecznego funkcjonowania Polski w strefie euro wymagałoby poprawy salda strukturalnego o ok.
5-5,5% PKB6.
Rys. 4.2. Pozycja polityki fiskalnej Polski w latach 1996-2010.
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CAPB – skorygowane cyklicznie saldo pierwotne (ang: Cyclically-adjusted primary balance).
Źródło: AMECO, Eurostat, opracowanie własne.

Potwierdzenia powyższych wniosków dostarcza analiza rys. 4.2. Wynika z niego, że polityka fiskalna w
Polsce w okresie 1996-2009 była na ogół ekspansywna, niezależnie od warunków cyklicznych.
Najczęściej występującą pozycją polityki fiskalnej było procykliczne rozluźnienie (6 lat) oraz
antycykliczne rozluźnienie (4 lata). Warto też zauważyd, że lata wyborów parlamentarnych (1997,
2001, 2005, 2007) nie wyróżniają się na tle całego okresu szczególną skalą rozluźnienia. Rys. 4.2 nie
dostarcza więc wyraźnych dowodów na występowanie klasycznego cyklu wyborczego w Polsce, który
wpływałby na wysokośd deficytu budżetowego.
Polityka rozluźnienia była prowadzona od 1996 r., czyli w warunkach szybkiego wzrostu
gospodarczego, przy czym w kolejnych latach została ona stopniowo zacieśniona. W 1998 r.
strukturalne saldo pierwotne pogorszyło się już nieznacznie, w 1999 r. zarejestrowano poprawę
salda, ale w roku 2000 ponownie nastąpiło procykliczne rozluźnienie. W następnych trzech latach
luka popytowa była ujemna, czemu początkowo towarzyszyła ekspansywna polityka fiskalna i silny
wzrost nierównowagi budżetowej. Po jednorocznym zacieśnieniu w 2002 r., w 2003 r. nastąpiło
ponowne poluzowanie. W fazie ożywienia, w którą polska gospodarka weszła w 2004 r., dominowało
nastawienie acykliczne lub restrykcyjne. Dopiero w 2008 r., pomimo wciąż szybkiego wzrostu
gospodarczego i silnej dodatniej luki PKB, zarejestrowano zdecydowane rozluźnienie polityki
fiskalnej. Zostało ono podtrzymane także w 2009 r., kiedy jednak realne już było zagrożenie recesją.
Tym niemniej, głęboko ujemne saldo budżetu sektora instytucji rządowych i samorządowych
wymusiło podjęcie kroków obniżających deficyt strukturalny. Pomimo utrzymującej się ujemnej luki
6

Maksymalny deficyt umożliwiający swobodne działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury w
warunkach spowolnienia jest szacowany przez Komisję Europejską na 1,5% PKB (por.: Jędrzejowicz, Kitala,
Wronka, 2009)
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PKB (przekraczającej 2% PKB), w 2010 r. nastąpi poprawa salda strukturalnego. Także w następnych
latach można oczekiwad utrzymania względnie restrykcyjnej polityki fiskalnej.

Rys. 4.3. Lata poszczególnych reżimów polityki fiskalnej w Polsce na tle paostw UE w latach 2001-2010.
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Źródło: AMECO, Eurostat, opracowanie własne.

W okresie funkcjonowania strefy euro polityka fiskalna prowadzona w poszczególnych paostwach
członkowskich była zróżnicowana, chociaż nigdzie nie była ona jednorodnie antycykliczna lub zawsze
procykliczna. Przez 7 z 10 lat istnienia strefy euro antycykliczną politykę fiskalną prowadziły: Francja,
Austria oraz Finlandia. Z kolei w Belgii, Grecji, a także dwóch krajach, które później przyjęły euro,
przez 6 z 10 analizowanych lat prowadzona polityka fiskalna była procykliczna. O ile jednak w Grecji
powodem procykliczności było rozluźnienie przy dodatniej luce PKB, to Słowacja i Słowenia częściej
prowadziły politykę procyklicznego zacieśnienia.
Pozostałe paostwa UE były bardziej zróżnicowane z uwagi na pozycję polityki fiskalnej względem
cyklu. Przykładowo, w Szwecji tylko przez 2 z 10 lat polityka fiskalna nie była antycykliczna. Z kolei
Węgry na ogół prowadziły antycykliczną politykę fiskalną (7 lat). Z drugiej strony, łotewska polityka
fiskalna miała przez 8 z 10 lat charakter procykliczny (co ciekawe, procykliczne zacieśnienie
występowało równie często jak procykliczne rozluźnienie). W Wielkiej Brytanii, Rumunii, na Litwie i w
Estonii procykliczna polityka fiskalna była prowadzona przez 7 z 10 lat, przy czym na ogół było to
procykliczne rozluźnienie. Na tym tle Polska wypada zatem przeciętnie (po 5 lat polityki procyklicznej
i antycyklicznej).
Ważnym czynnikiem wpływającym na jakośd i dyscyplinę polityki fiskalnej jest organizacja procesu
budżetowego. Hallerberg i von Hagen (2006) analizują instytucjonalne ramy determinujące
możliwości poprawy dyscypliny finansów publicznych w Polsce i innych paostw UE w dwóch
modelach: opartym na delegacji, w którym minister finansów ma szczególne uprawnienia w fazie
przygotowania i wykonania budżetu oraz kontraktowym, w którym centralną rolę pełnią wiążące
kilkuletnie plany budżetowe.
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Z analizy Hallerberga i von Hagena wynika, że konstrukcja procesu budżetowego w Polsce może
stanowid przeszkodę dla poprawy dyscypliny finansów publicznych, niezależnie od modelu
postępowania. Istotnie, w porównaniu z grupą paostw UE15 Polska ma najsłabsze mechanizmy
instytucjonalne w modelu opartym na delegacji. Po pierwsze, przejawem słabej pozycji ministra
finansów jest fakt, że nie ustala on budżetów pozostałych ministerstw. W praktyce propozycje
każdego z ministrów są przedmiotem indywidualnych negocjacji z ministrem finansów. Po drugie,
Sejm może uchwalad zmiany struktury wydatków bez konieczności uzyskania aprobaty przez ministra
finansów. Po trzecie, nawet w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności minister finansów ma
w praktyce ograniczone możliwości dokonywania dużych zmian (np. cięd) w ustawie budżetowej w
okresie wykonywania budżetu.
Autorzy Raportu wskazują, że w polskich warunkach, charakteryzowanych przez brak ciągłości
rządów (od 1989 r. nie było przypadku zwycięstwa wyborczego partii politycznej sprawującej władzę)
i częste rządy wielopartyjne (lub mniejszościowe) skuteczniejszy w dyscyplinowaniu polityki
fiskalnej byłby model kontraktowy. Jednakże dodają, że pod względem wykonalności takiego
postulatu istniejące otoczenie instytucjonalne w Polsce jest słabsze niż w jakimkolwiek kraju UE-15.
Dodatkowo, w Raporcie podkreśla się bardzo niską przejrzystośd sektora finansów publicznych, co
stanowi kolejną barierę dla poprawy jakości prowadzonej polityki fiskalnej. W istocie, przejrzystośd
finansów jest w Polsce zbliżona (a nawet nieco niższa) niż w Grecji. Wprawdzie okazała się ona
nieznacznie wyższa niż we Włoszech oraz wyższa niż w Portugalii, ale wszystkie pozostałe kraje UE15
uzyskały lepsze oceny pod względem przejrzystości finansów publicznych. Krajem „wzorcowym” pod
względem przejrzystości finansów publicznych jest Holandia.
Obok wysiłków w kierunku wzmocnienia mechanizmów kontraktowych von Hagen i Hallerberg
(2006) proponują:
Wprowadzenie bardziej restrykcyjnych reguł uchwalania ustaw przez parlament,
Wzmocnienie roli ministra finansów w fazie wykonania budżetu (poprzez zagwarantowanie
prawa do wprowadzania limitów i cięd w trakcie trwania roku budżetowego),
Usprawnienie rządowej fazy tworzenia budżetu (poprzez ustalenie wiążących limitów
wydatkowych dla poszczególnych ministerstw, spójnych z planowanymi dochodami, oraz
upublicznienie tych limitów),
Zwiększenie przejrzystości finansów publicznych (m.in. poprzez uwzględnienie wszystkich
funduszy celowych w ustawie budżetowej).
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5. Reformy fiskalne w krajach strefy euro – przed i po utworzeniu
unii walutowej
Początek lat 90-tych XX wieku to okres poluzowanej polityki fiskalnej i dośd rozpowszechnionej
nierównowagi finansów publicznych. Południowe kraje członkowskie UE, takie jak Grecja, Włochy czy
Portugalia, ale także Belgia, charakteryzowały się deficytem w okolicach 8-11% PKB. W skali całej
grupy paostw, które później miały utworzyd strefę euro deficyt budżetowy przekroczył 5% PKB.
Poluzowanie fiskalne było prowadzone nawet pomimo wysokiego i szybko wzrastającego zadłużenia
niektórych krajów: dług publiczny w Belgii przekroczył 130% PKB, we Włoszech 120% PKB, natomiast
w Grecji i Irlandii zbliżył się do progu 100% PKB. Pierwsza połowa lat 90-tych XX wieku była więc
okresem dalszej szybkiej akumulacji zadłużenia (por. rys. 5.1).
Rys. 5.1. Saldo i dług sektora publicznego w 11 paostwach strefy euro (z wyłączeniem Luksemburga).
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* dane dotyczące deficytu dla Hiszpanii za lata 1991-1994 są niedostępne
Źródło: AMECO, Eurostat, opracowanie własne.

II połowa lat 90-tych XX wieku, czyli okres wprowadzania w życie Traktatu z Maastricht, także była
czasem nasilania różnic w zakresie sytuacji finansów publicznych. Wynikały one zarówno z odmiennej
sytuacji makroekonomicznej, jak i przede wszystkim z widocznych różnic pod względem sposobu
zarządzania finansami publicznymi. Rozbieżności koniunktury makroekonomicznej dowodzi
względnie wysokie odchylenie standardowe cyklicznych komponentów deficytu, zwłaszcza w latach
1992-1994 (por. rys. 5.2). Duże, utrzymujące się zwłaszcza do 1993 roku zróżnicowanie pod
względem salda nominalnego, było jednak głównie skutkiem rozbieżnych sald strukturalnych, a nie
warunków cyklicznych, które są kształtowane przez decyzje podejmowane przez krajowe władze
fiskalne.
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Rys. 5.2. Odchylenie standardowe nominalnego, strukturalnego i cyklicznego salda budżetowego w grupie
euro 10 (od 1995 r. euro 11, % PKB)*
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*dopiero od 1995 r. dostępne są w bazie Eurostat dane dotyczące salda sektora publicznego Hiszpanii.
Źródło: Eurostat.

Ustalenie zasad kwalifikacji paostw do uczestnictwa w strefie euro doprowadziło do gwałtownego
przewartościowania zasad prowadzenia polityki budżetowej prawie we wszystkich krajach UE.
Jednym z nadrzędnych celów gospodarczych w UE stało się wypełnienie kryteriów konwergencji, w
tym najbardziej wymagającego reform kryterium fiskalnego. Zgodnie z zapisami TWE szansy na
uczestnictwo w mającej powstad unii walutowej nie traciły nawet najbardziej zadłużone paostwa
członkowskie UE, takie jak Włochy czy Belgia, których rządy musiały raczej wykazad determinację do
szybkiego i konsekwentnego ograniczania zadłużenia niż do obniżenia długu publicznego do poziomu
poniżej 60% PKB.
Dowodem determinacji rządów w wypełnieniu kryterium fiskalnego było silne zmniejszanie deficytów
budżetowych, które trwało w zasadzie aż do 2000 r., kiedy strefa euro po raz pierwszy jako całośd
odnotowała zbilansowane saldo budżetowe. W ciągu pięciu lat deficyt został zatem zmniejszony o 5%
PKB. Ta silna i powszechna konsolidacja finansów publicznych przełożyła się także na relację długu
publicznego do PKB, której wzrost został zahamowany w 1996 r. (na poziomie 74% PKB). W kolejnych
latach relacja ta obniżała się, dzięki czemu w 2002 r. osiągnęła poziom 68% PKB.
Klimat przywracania równowagi w finansach publicznych udzielił się także paostwom, które
wynegocjowały klauzulę opt-out, czyli Danii i Wielkiej Brytanii, a także Szwecji, która ostatecznie
pozostała poza obszarem wspólnej waluty.
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5.1

PSW a antycyklicznośd polityki fiskalnej w okresie tworzenia UGiW

PSW już na początku funkcjonowania strefy euro był oceniany jako narzędzie wzmacniające
procyklicznośd polityki fiskalnej, sprzyjające wprawdzie stabilności finansów publicznych ale kosztem
wzrostu gospodarczego (Leblond, 2003).
Rysunek 5.3 ilustruje pozycję polityki fiskalnej w paostwach członkowskich tworzących unię walutową
względem cyklu koniunkturalnego w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie wspólnej
waluty. Zdecydowana większośd krajów stosowała w latach 1997-1999 zacieśnienie, przy czym w
związku z ujemną luką popytową było ono wówczas procykliczne. Jedynie w przypadku dwóch
krajów, tj. Finlandii i Holandii, które znajdowały się w relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej,
zacieśnienie miało charakter antycykliczny. Warto zauważyd, że także w dwóch przypadkach – Irlandii
i Portugalii – nastawienie polityki fiskalnej można ocenid jako procykliczne rozluźnienie.
Rys. 5.3. Pozycja polityki fiskalnej paostw strefy euro względem cyklu w latach 1997-1999.
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* Różnica między przeciętnym strukturalnym saldem pierwotnym (CAPB) w latach 1997-1999 a przeciętnym
CAPB w latach 1995-1996.
**przeciętnie w latach 1997-1999.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat-AMECO.

Irlandia dokonała pewnego wysiłku fiskalnego we wcześniejszym okresie (zwłaszcza w drugiej
połowie lat 80-tych XX wieku), natomiast w latach 90-tych nominalne saldo budżetowe było na tyle
korzystne, że powstrzymywanie poluzowania nie było konieczne do swobodnego wypełnienia
kryterium fiskalnego. Dodatkowo, kraj ten charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu
gospodarczego, która pomagała redukowad relację długu do PKB.
Skala poluzowania fiskalnego przed utworzeniem strefy euro była większa w przypadku Portugalii, co
z jednej strony było oznaką słabej jakości polityki fiskalnej i dostosowao przedakcesyjnych, a z drugiej
jedną z przyczyn boomu kredytowego po utworzeniu UGiW, po którym nastąpiła długotrwała
stagnacja. Portugalia wprawdzie została zakwalifikowana do uczestnictwa w UGiW w pierwszej turze
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(w 1998 r.) i przyjęła w 1999 r. wspólną walutę, ale późniejsze rewizje danych ujawniły, że deficyt
budżetowy nigdy nie został obniżony do wymaganego poziomu 3% PKB7.
Pierwsze lata po utworzeniu strefy euro przyniosły odwrócenie nastawienia polityki fiskalnej.
Pomimo ogólnej poprawy sytuacji makroekonomicznej, w większości krajów zarejestrowano
rozluźnienie polityki fiskalnej, które miało w tamtym okresie charakter procykliczny (poza Grecją,
gdzie luka PKB pozostała ujemna w okresie 2000-2002). Najsilniejsze procykliczne rozluźnienie miało
miejsce we Włoszech. Polityka fiskalna Hiszpanii i Belgii była w tym okresie bliska neutralnej,
natomiast jedynie dwa kraje –Finlandia i Austria kontynuowały restrykcyjną politykę fiskalną po
utworzeniu unii walutowej, które w obu przypadkach miało charakter antycykliczny.
Rys. 5.4. Pozycja polityki fiskalnej paostw strefy euro względem cyklu w latach 2000-2002.
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* Różnica między przeciętnym strukturalnym saldem pierwotnym (CAPB) w latach 2000-2002 a przeciętnym
CAPB w latach 1997-1999.
**przeciętnie w latach 2000-2002.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat-AMECO.

Podsumowując, rysunki 5.3 i 5.4 sugerują, że PSW oraz dążenie do wypełnienia kryteriów z
Maastricht był istotnie przyczyną powszechnej procykliczności polityki fiskalnej w latach 19972002, czyli w okresach przed utworzeniem strefy euro, a także bezpośrednio po uruchomieniu tego
projektu.

5.2

Strategie i trwałość konsolidacji

Skalę dostosowao fiskalnych, mierzoną zmianami strukturalnego pierwotnego salda sektora
publicznego (CAPB) zilustrowano na rys. 5.5. Analizując cały okres 1991-1997, czyli pełen okres
obejmujący przygotowania do utworzenia UGiW (od zakooczenia negocjacji dotyczących Traktatu z
Maastricht do roku, który jako ostatni był brany pod uwagę przy kwalifikowaniu paostw do strefy
euro), największy wysiłek poniosły Włochy, gdzie CAPB został podniesiony o 10% PKB. Silna
7

Portugalia została zakwalifikowana na podstawie danych, w świetle których deficyt budżetowy wyniósł 2,8%
PKB w 1997 roku (Eurostat). Faktycznie był on wówczas równy 3,5% PKB.
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konsolidacja finansów publicznych miała także miejsce w Belgii, Portugalii i Grecji (wszędzie 5-6,1%).
W grupie paostw porównanych na rysunku 5.5 jedyny przypadek braku poprawy CAPB w latach 19911997 dotyczy Finlandii. Było to jednak wynikiem szczególnej sytuacji: deficyt strukturalny uległ
gwałtownemu pogorszeniu w latach 1992-1993, wskutek kryzysu, jaki dotknął Finlandię i inne kraje
skandynawskie po rozpadzie Związku Radzieckiego. Dzięki reformom finansów publicznych udało się
jednak poprawid strukturalne saldo pierwotne, które w 1997 r. osiągnęło poziom z 1991 r.
Średnia poprawa salda w grupie analizowanych paostw wyniosła nieco powyżej 4% PKB w okresie
przed utworzeniem UGiW, natomiast przeciętne CAPB w okresie 2000-2007 było gorsze od CAPB w
1999 r. o 0,7% PKB.
Rys. 5.5. Zmiany strukturalnego salda pierwotnego w latach przed i po utworzeniu UGiW (% PKB)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-AMECO.

Analiza danych zagregowanych maskuje znaczne rozbieżności krajowych strategii prowadzenia
polityki fiskalnej w latach przygotowao do utworzenia UGiW. Generalne różnice są przedstawione w
tabeli 5.1. Poszczególne kraje różniły się między sobą pod względem wyjściowej pozycji fiskalnej,
czasu trwania konsolidacji, skali dostosowao, a także ich trwałości w okresie funkcjonowania strefy
euro. Rok rozpoczęcia konsolidacji definiowany jest jako pierwszy rok, w którym zanotowano spadek
relacji deficytu budżetowego do PKB. Nie oznacza to jednak, że odpowiednie plany reform i ustawy
były przygotowane w tym roku. Zwykle efekty działao konsolidujących finanse widoczne były rok lub
dwa lata po ich wdrożeniu.
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Tab. 5.1. Okresy konsolidacji fiskalnej i ich trwałośd przed utworzeniem strefy euro

Kraj

Rok rozpoczęcia
konsolidacji

Belgia
Niemcy
Irlandia
Grecja
Francja
Włochy
Holandia
Austria
Portugalia
Finlandia

1993
1997
1993
1994
1994
1992
1996
1996
1994
1994

Saldo budżetu w
roku poprzednim
(% PKB)
-8,2
-3,3
-2,9
-11,9
-6,4
-11,4
-4,3
-5,9
-7,7
-8,3

Średnioroczny
wysiłek fiskalny do
1999 r. (%PKB)
1,3
0,9
0,9
1,8
0,9
1,4
1,6
1,2
1,0
2,0

Średnie saldo
budżetu w latach
2000-2007
-0,4
-2,2
1,5
-4,8
-2,7
-2,9
-0,6
-1,6
-3,6
4,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat i Eurostat-AMECO.

Biorąc pod uwagę wysiłek fiskalny, na szczególną uwagę zasługuje Finlandia, która redukowała
deficyt średnio o 2% PKB rocznie, Grecja (1,8%), a w dalszej kolejności Holandia (1,6%), Włochy
(1,4%), Belgia (1,3%) i Austria (1,2%). Najszybciej proces konsolidacji zaczęto realizowad we Włoszech
(w 1992 r.), co wiązało się z relatywnie niekorzystną wyjściową sytuacją finansów publicznych. Rok
później deficyt zaczął spadad w innym kraju o znacznym deficycie i wysokim zadłużeniu – Belgii, a
także w Irlandii, mimo, że był to jedyny w analizowanej grupie kraj, którego deficyt budżetowy w
całym okresie przygotowao do UGiW utrzymywał się poniżej referencyjnego poziomu 3% PKB. Dzięki
trwającemu siedem lat okresowi poprawy pozycji fiskalnej, Irlandia osiągnęła w 1999 r. nadwyżkę w
wysokości 2,6% PKB. W 2000 r. ukształtowała się ona już na poziomie 4,8% PKB.
Warto podkreślid, że irlandzkie wyniki były możliwe do osiągnięcia dzięki bardzo wysokiej dynamice
wzrostu gospodarczego: średnia stopa wzrostu realnego PKB w latach 1994-2000 wynosiła ponad 9%.
Spadające zadłużenie w stosunku do PKB wraz z malejącymi stopami procentowymi zaowocowały
obniżeniem się płatności odsetkowych, ale jednocześnie strukturalne saldo pierwotne kształtowało
się w latach 1991-2000 na podobnym poziomie (por. rys. 5.6). Pozytywnie można mimo to ocenid
utrzymanie tempa wzrostu wydatków na poziomie niższym niż tempo wzrostu PKB, co skutkowało
obniżaniem się relacji obu wielkości.
Z rysunku 5.6 wynika, że paostw, które konsolidowały swoje finanse publiczne głównie w oparciu o
wzrost gospodarczy było więcej. W przypadku Portugalii, a także Niemiec, CAPB poprawił się tylko o
ok. 1% PKB, a w Holandii o ok. 1,5% PKB. Tymczasem dostosowania we Włoszech zaowocowały
poprawą CAPB prawie o 8% PKB.
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Rys. 5.6. Zmiana strukturalnego salda pierwotnego w okresie konsolidacji* (% potencjalnego PKB).
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* Zmiana CAPB między rokiem poprzedzającym start konsolidacji (por. tab. 5.1) a rokiem zakooczenia
konsolidacji (1997, 1998 lub 1999, w zależności od tego, kiedy został osiągnięty maksymalny poziom CAPB).
Źródło: AMECO, Eurostat, opracowanie własne.

Skutecznośd strategii konsolidacji finansów publicznych nie może byd oceniana jedynie przez pryzmat
skali redukcji nominalnego deficytu budżetowego, czy strukturalnego salda pierwotnego. Ważnym
czynnikiem, świadczącym o powodzeniu powziętej strategii jest trwałośd osiągniętej konsolidacji
(która nie mogła byd z oczywistych powodów oceniana już w 1997 r., a zatem także brana pod uwagę
jako kryterium kwalifikowania gospodarek do uczestnictwa w strefie euro). Niemniej jednak to
właśnie ona w dużej mierze decyduje o zdolności do absorpcji asymetrycznych szoków w średnim
okresie. Ograniczenia wynikające z Paktu Stabilności i Wzrostu, a także zasada dbania o
zrównoważenie finansów publicznych, implikują koniecznośd trwałego utrzymania wypracowanej
przestrzeni fiskalnej. Wnioski dotyczące trwałości dostosowao fiskalnych można wyciągnąd analizując
rysunek 5.7. Okazuje się, że tylko trzy kraje utrzymały bądź poprawiły strukturalne saldo pierwotne w
pierwszej dekadzie funkcjonowania wspólnego obszaru walutowego. Szczególnie wysoko należy
ocenid Finlandię, która od tzw. kryzysu skandynawskiego konsekwentnie prowadziła odpowiedzialną
politykę fiskalną, zapewniając pokaźną przestrzeo fiskalną dla automatycznych stabilizatorów
koniunktury. Bufor ten okazał się wystarczający nawet w obliczu kryzysu finansowego. W 2009 roku
pomimo silnego załamania zagregowanego popytu i znacznego wzrostu wydatków rządowych (w
relacji do PKB największego po Irlandii w strefie euro) deficyt nominalny ukształtował się na poziomie
2,2% PKB, co było najlepszym po Luksemburgu wynikiem budżetu w grupie wszystkich paostw strefy
euro.
Drugim, wartym uwagi przykładem paostwa, które nie uległo pokusie rozluźnienia fiskalnego jest
Austria. Kontynuacja odpowiedzialnej polityki fiskalnej także w tym przypadku pozwoliła na
osiągnięcie relatywnie korzystnego salda budżetowego w 2009 r. (-3,4% PKB). Wyłączając jeszcze
Belgię, we wszystkich pozostałych krajach, które w 1999 r. utworzyły strefę euro, nastąpiło
pogorszenie CAPB.

64

Rys. 5.7. Trwałośd dostosowao fiskalnych: różnica między średnim saldem budżetowym w latach 2007-2009 a
saldem osiągniętym w roku 1999.
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Źródło: Eurostat, opracowanie własne.

Pogorszenie strukturalnej pozycji fiskalnej w największym stopniu dotyczyło dwóch krajów, które
wcześniej wyróżniały się najsilniejszą konsolidacją, czyli Grecji i Włoch, a także Irlandii.
Irlandia, jak wspomniano wcześniej, w okresie przedakcesyjnym osiągała dodatnie salda budżetowe
dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu. Po przyjęciu wspólnej waluty wydatki pierwotne zaczęły
tam jednak rosnąd szybciej niż PKB, co zaowocowało pogorszeniem strukturalnego salda
pierwotnego. Jak widad na rysunku 5.7 aż sześd spośród dziesięciu analizowanych krajów
zarejestrowało pogorszenie CAPB w zbliżonej skali – od 0,75 do 1,1% PKB potencjalnego.
Strategia konsolidacji a jej trwałośd
Redukcja deficytu budżetowego w okresie przygotowao do utworzenia UGiW mogła dokonywad się
dzięki zwiększaniu dochodów budżetowych lub obniżaniu wydatków w relacji do PKB. W literaturze
wskazuje się często, że trwałośd dostosowao fiskalnych zależy w dużym stopniu od tego, po której
stronie budżetu są one prowadzone. Np. w świetle wyników badao OECD (2007), które dotyczyły
krajów OECD i okresu od kooca lat 70-tych XX wieku do pierwszych lat XXI wieku, zdecydowanie
bardziej skuteczne i trwałe dostosowania były oparte na zmniejszaniu wydatków budżetowych.
W skali całej strefy euro działania konsolidujące finanse publiczne przed rokiem 1997 dokonywane
były generalnie po stronie wydatkowej budżetu (por. rys. 5.8). Tylko w latach 1995-1997 udział
wydatków w PKB obniżył się z 53% do 49%. Do roku 2000 relacja ta spadła o kolejne 3 punkty
procentowe. Łączny spadek wydatków budżetowych w latach 1995-2000 w 63% był efektem
zmniejszenia wydatków pierwotnych, natomiast w 37% wynikał z obniżenia płatności odsetkowych
(dzięki niższym stopom procentowym i obniżonemu długowi publicznemu). W tym samym czasie
obserwowany był niewielki wzrost relacji dochodów budżetowych do PKB, z niecałych 46% do 47%.
Rozluźnienie fiskalne, które nastąpiło po 2000 r., dotyczyło zarówno wydatków, jak i dochodów.
Wzrost wydatków był przy tym silniejszy w pierwszych trzech latach (2001-2003), po których nastąpił
ponowny spadek ich relacji w stosunku do PKB. Dochody spadały natomiast względnie równomiernie
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w latach 2001-2004. Ponowne równoważenie budżetów paostw strefy euro od roku 2004 było
uwarunkowane głównie stopniowo poprawiającymi się warunkami cyklicznymi.
Rys. 5.8. Wydatki i dochody sektora publicznego w strefie euro przed 1997 r. i w okresie kolejnych dziesięciu
lat po kwalifikacji paostw do strefy euro ( % PKB).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

O ile w skali całej grupy analizowanych krajów główny ciężar konsolidacji spoczął na obniżaniu
wydatków, to jednak w poszczególnych paostwach proporcje między działaniami po stronie
dochodowej i wydatkowej nie rozkładały się równomiernie. Różnice w zakresie strategii konsolidacji
są prawdopodobnie jednym ze źródeł różnego stopnia ich trwałości.
Rys. 5.9. Trwałośd konsolidacji opartej na działaniach po stronie wydatkowej budżetu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat-AMECO.
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Na rysunku 5.9 zestawiono zmianę relacji wydatków do PKB w okresie 1991-1997 z trwałością
osiągniętych dostosowao, mierzoną (A) długością okresu, w którym dane paostwo rejestrowało
deficyt budżetowy nie przekraczający wartości referencyjnej, począwszy od roku 2000 i (B) średnim
saldem budżetu w latach 2000-2007, w relacji do PKB. Oba wykresy skłaniają do wniosku, że kraje,
które dokonywały głębszych cięd wydatków budżetowych, charakteryzowały się na ogół lepszą
sytuacją fiskalną w okresie po wprowadzeniu wspólnej waluty. Związek jest szczególnie widoczny
na wykresie 5.9B.
Związek pomiędzy zmianami dochodów budżetowych a trwałością osiągniętej dzięki nim konsolidacji
wydaje się byd odwrotny i jeszcze silniejszy: kraje, które oparły strategię konsolidacji na
powiększaniu dochodów przeważnie charakteryzowały się krótszym okresem, w którym nie była
przekraczana referencyjna relacja deficytu do PKB. Deficyt na dopuszczalnym poziomie dłużej
utrzymywały kraje, które zdołały w latach 1991-1997 obniżyd udział dochodów budżetowych w PKB.
Były to kraje, które połączyły dostosowania fiskalne z pewnym wycofaniem się paostwa z gospodarki.
Z wykresu 5.10B wynika ponadto, że paostwa, w których konsolidacja oparta była na szukaniu
dodatkowych dochodów budżetowych, osiągały po utworzeniu UGiW zdecydowanie gorsze salda
budżetowe, w porównaniu z krajami, w których relacja dochodów do PKB została w latach 1991-1997
obniżona.

Rys. 5.10. Trwałośd konsolidacji opartej na działaniach po stronie dochodowej budżetu.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat-AMECO.

5.3

Studia przypadku

Analiza poszczególnych aspektów sukcesu dostosowao fiskalnych wskazuje, że największym
powodzeniem zakooczyła się konsolidacja finansów publicznych w Finlandii. Reformy zostały tam
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rozpoczęte już w 1992 r., czyli jeszcze w okresie tzw. kryzysu skandynawskiego (chociaż wyniki były
widoczne dopiero od 1994 r.), a następnie były konsekwentnie realizowane w okresie przygotowao
do utworzenia UGiW. Co ważne, duży wysiłek fiskalny został podtrzymany także w kolejnych latach,
dzięki czemu Finlandia osiągała nadwyżki budżetowe na poziomie średnio 4% PKB w okresie 20002007. W krajach, w których wypełnienie kryterium fiskalnego było celem nadrzędnym i jedynym
bodźcem do przeprowadzenia konsolidacji, dostosowania w większym stopniu były prowadzone po
stronie dochodowej. Tym samym poprawa pozycji fiskalnej była krótkotrwała, a rozluźnienie polityki
fiskalnej wraz z brakiem poprawy elastyczności rynków pracy i produktu skutkowały aprecjacją
realnego kursu walutowego i pogłębianiem deficytów na rachunkach obrotów bieżących.
Dodatkowo, można zauważyd, że dostosowania po stronie wydatkowej częściej prowadzone były w
paostwach o wyższych wyjściowych relacjach wielkości budżetu do PKB (np. Finlandia, Holandia,
Austria), natomiast zwiększanie dochodów dotyczyło najczęściej paostw o „małych budżetach”,
takich jak Grecja czy Portugalia. W obu przypadkach wzrost skorygowanych cyklicznie dochodów
podatkowych wyniósł w latach 1990-1997 około 9% PKB (por. Fatas, Mihov, 2002). Z jednej strony
dokonała się zatem częściowa konwergencja relacji wydatków i dochodów budżetowych do PKB, ale z
drugiej – ograniczenia wydatków częściej wiązały się z reformami strukturalnymi ułatwiającymi
funkcjonowanie w strefie euro bez pogorszenia konkurencyjności. Portugalia brak tych reform
przypłaciła zahamowaniem wzrostu gospodarczego i jest często uznawana za kraj, który poniósł
największy koszt przystąpienia do unii walutowej (por. Blanchard, 2007, Mathieu, Sterdyniak, 2007).
Specyficznie prowadzona była konsolidacja we Włoszech, która musiała charakteryzowad się
największym łącznym wysiłkiem. Dlatego też obok reform strukturalnych, dotyczących m.in. służby
zdrowia i cięd wydatków, posiłkowano się wielokrotnymi podwyżkami podatków i składek
ubezpieczeniowych.
Poniżej koncentrujemy się na czterech wybranych strategiach konsolidacji: Finlandii (najbardziej
udana i najtrwalsza), Austrii (druga w kolejności najbardziej udana z punktu widzenia trwałości),
Włoch (duży wysiłek, z elementami działao jednorazowych) i Portugali (kraju, który w związku z
brakiem reform poniósł prawdopodobnie najwyższy koszt ujednolicenia waluty). Tym samym, są to
dwa przykłady „dobrej praktyki” oraz dwa przykłady źle prowadzonych dostosowao, które mogą stad
się punktem odniesienia dla polskiej strategii konsolidacji na drodze do strefy euro.
Finlandia – silna i długotrwała konsolidacja po stronie wydatkowej, utrzymana po przyjęciu
wspólnej waluty
Sytuacja makroekonomiczna Finlandii na początku lat 90-tych XX wieku była bardzo trudna. Skutkiem
kryzysu, który ogarnął paostwa skandynawskie po upadku ZSRR, a którego bezpośrednią przyczyną
było pęknięcie baoki na rynku nieruchomości, był spadek realnego PKB Finlandii o ponad 10% w
latach 1990-1993 oraz skokowy wzrost stopy bezrobocia z 3 do ponad 16% (Eurostat). W 1993 roku
deficyt budżetowy Finlandii ukształtował się na poziomie 8,2% i w dużej mierze był efektem
uruchomionych automatycznych stabilizatorów koniunktury. Same tylko wydatki socjalne wzrosły
między 1990 a 1993 rokiem z 27% do 37% PKB, co nie byłoby możliwe bez wdrożenia szeregu
rozwiązao tworzących politykę paostwa opiekuoczego w latach 80-tych XX wieku (OECD, 1998).
Konsolidacja była przeprowadzana już w ostatniej fazie recesji, lecz jej skutki można określid jako
niekeynesowskie (Honkapohja, Koskela, 1999). Zwiększenie wiarygodności międzynarodowej
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obniżyło oprocentowanie obligacji i utorowało drogę do powrotu na ścieżkę szybkiego wzrostu.
Począwszy od 1993 r. sytuacja zaczęła się poprawiad, czemu towarzyszyło wycofywanie się działania
automatycznych stabilizatorów koniunktury i ograniczenie ich presji na saldo budżetu. Moment
rozpoczęcia wdrażania reform fiskalnych zbiegł się zatem z poprawą warunków cyklicznych, chociaż
stopa bezrobocia pozostała dwucyfrowa przez cały okres przygotowao do utworzenia UGiW.
Konsolidacja fiskalna od początku była dokonywana głównie po stronie wydatkowej (por. rys. 5.11).
W szczególności ograniczono subsydia dla jednostek terytorialnych, obniżono wydatki na transfery
socjalne dla gospodarstw domowych, a także zmniejszono wydatki konsumpcyjne i subsydia z
budżetu centralnego (ograniczono zwłaszcza subsydiowanie niektórych sektorów).
Rys.5.11. Wydatki i dochody budżetowe w Finlandii (% PKB).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

W 1996 r. wprowadzono program oszczędnościowy w systemie emerytalnym. W ramach tej reformy:
Zmniejszono tzw. współczynnik kumulacji dla osób przechodzących na wcześniejszą
emeryturę i pracowników niepełnosprawnych,
Wydłużono okres brany pod uwagę przy obliczaniu emerytury z ostatnich 4 do ostatnich 10
lat,
Zmodyfikowano sposób indeksacji niektórych świadczeo społecznych i emerytur (zwiększając
uzależnienie od wskaźnika CPI, a zmniejszając uzależnienie od tempa wzrostu wynagrodzeo w
gospodarce),
Stopniowo rozpoczęto wycofywanie z ryczałtowego komponentu (flat-rate component)
emerytur.
Kolejnym reformowanym obszarem był system zasiłków dla bezrobotnych. Zaostrzono kryteria jego
przyznawania, aby skłonid osoby bez pracy do aktywnego jej poszukiwania. Zmianom tym
towarzyszyły programy szkoleo i wsparcia bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. Uczestniczenie w
programach stało się warunkiem otrzymywania zasiłku.
Po stronie dochodowej wdrożono szereg udogodnieo dla MŚP (m.in. w postaci progresywnej skali
niektórych składek czy wyższej stopy amortyzacji). Zmodyfikowany został system podatku
dochodowego, który m.in. został obniżony. W miejsce starego systemu podatkowego od zysków i
69

kapitału, z wysokimi nominalnymi stawkami, ale niską efektywną stopą podatkową (wskutek dużej
liczby ulg) wprowadzono podatek liniowy ze stawką początkowo 25% (w latach 1993-1995), a
następnie 28% (od 1996 r., Hietala, 2005).
Dodatkowo, nominalne saldo budżetowe uległo poprawie dzięki relatywnie szybkiemu wzrostowi
PKB, a także spadkowi stóp procentowych, które obniżyły koszty obsługi długu publicznego.
Jednym z ważniejszych problemów, który pomimo uruchomienia szeregu działao z zakresu aktywnej
polityki rynku pracy nie znalazł szybkiego rozwiązania, była trudna sytuacja na fioskim rynku pracy.
Wzrost bezrobocia równowagi, do którego przyczyniły się wciąż wysokie obciążenia podatkowe oraz
wysokie zadłużenie firm, mogły byd po części kosztem głębokiej konsolidacji fiskalnej w Finlandii.
Po utworzeniu wspólnego obszaru walutowego relacja wydatków do PKB przestała spadad,
aczkolwiek ich poziom gwarantował już utrzymywanie nadwyżek budżetowych nawet w sytuacji
spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, jakie nastąpiło w latach 2001-2003.

Austria – konsolidacja z jednoczesnym ograniczaniem zaangażowaniem paostwa, kontynuowana
po utworzeniu UGiW
Austria, która odnotowała pogłębienie nierównowagi finansów publicznych przed przystąpieniem do
UE w 1995 r., miała zaledwie dwa lata na obniżenie deficytu z 5,9% PKB do 3% PKB. Program
konsolidacji fiskalnej zakładał, że 2/3 dostosowao musi dotyczyd strony wydatkowej budżetu.
Oszczędności wynikały m.in. z następujących działao (por. Von Hagen, Hallet, Strauch, 2001):
Stabilizacja wynagrodzeo w administracji publicznej i spółkach kontrolowanych przez
paostwo oraz redukcja zatrudnienia w sferze budżetowej,
Wycofanie „becikowego” i zmiana warunków korzystania z urlopu macierzyoskiego,
Eliminacja darmowego transportu publicznego dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia,
Eliminacja dodatków rodzinnych na dzieci obcokrajowców, nie mieszkające w Austrii,
Zmniejszenie lub zamrożenie nominalnych wartości szeregu innych zasiłków,
Uzależnienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych od stażu pracy,
Zamrożenie (w ujęciu nominalnym) funduszy na aktywną politykę rynku pracy,
Eliminacja zasiłków przedemerytalnych z jednoczesnymi programami wspierania zatrudnienia
osób starszych,
Zaostrzenie warunków przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (obniżanie kwoty
emerytury dla osób odchodzących na nią przed 60 rokiem życia),
Zamrożenie subsydiów dla sektora prywatnego,
Zamrożenie wydatków konsumpcyjnych budżetu centralnego i transferów do jednostek
samorządu terytorialnego
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Rys. 5.12. Wydatki i dochody budżetowe w Austrii (% PKB).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Pewne działania zostały przedsięwzięte także po stronie dochodowej. Skoncentrowane były one
wokół przemian strukturalnych w systemie podatkowym. W 1996 r. podniesiona została stopa
opodatkowania dochodów z odsetek (z 22 do 25%), zniesiono niektóre ulgi podatkowe, a także
tymczasowo zawieszono możliwośd odliczenia strat ponoszonych przez firmy od zysków
podlegających podatkowi CIT (OECD, 1998a).
Trend zmniejszania się relacji wydatków i dochodów do PKB został w Austrii utrzymany także w
kolejnych latach. Jednorazowy wzrost deficytu w 2004 r. był efektem umorzenia zadłużenia kolei
paostwowych (OBB), w związku z ich reorganizacją.
Włochy – silna konsolidacja po obu stronach budżetu, z silnym rozluźnieniem po przyjęciu euro
Kondycja finansów publicznych Włoch po podpisaniu Traktatu z Maastricht była bardzo trudna, na co
składał się z jednej strony wysoki, przekraczający 110% PKB dług publiczny, a z drugiej strony głęboka
bieżąca nierównowaga finansów publicznych. Deficyty budżetowe rzędu 10-11% PKB były
uwarunkowane strukturalnie i skutkowały szybką akumulacją zadłużenia.
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Rys. 5.13. Wydatki i dochody budżetowe we Włoszech (% PKB).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Skala konsolidacji w przypadku Włoch musiała byd duża, stąd objęto nią obie strony budżetu. Już w
1992 r. podwyższono m.in. podatki dochodowe i pośrednie oraz wprowadzono szereg nowych
podatków (podatek od aktywów przedsiębiorstw, municypalny podatek od nieruchomości i
jednorazowy centralny podatek od nieruchomości i depozytów bankowych). Podwyższone zostały
dodatkowo składki na ubezpieczenie społeczne (dwukrotnie w ciągu pierwszych dwóch lat
konsolidacji), dzięki którym spadły transfery z budżetu centralnego do budżetów lokalnych. W latach
1994-1996 polityka szukania dodatkowych dochodów była nieco mniej zauważalna, a wysiłki zostały
skoncentrowane po stronie wydatkowej. Jednak w miarę zbliżania się roku 1997, za który wyniki
budżetowe miały stanowid podstawę oceny odnośnie do wypełnienia kryterium fiskalnego, podjęto
kolejne „awaryjne” działania: m.in. wyeliminowano ulgi podatkowe, ponownie podwyższono podatek
od nieruchomości i podatek od zysków przedsiębiorstw, a w koocu wzrosły stawki podatku VAT,
akcyzy i (po raz kolejny) składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, saldo budżetu w roku 1997
udało się poprawid dzięki jednorazowemu specjalnemu dochodowemu podatkowi progresywnemu
(od 1,5 do 3,5% dochodu). Zacieśniono także kontrolę ściągalności podatków i zniesiono odliczenia
podatkowe od pozapłacowych elementów wynagrodzenia. Problemem, który od początku pogarszał
jakośd dostosowao był czasowy charakter wdrażanych działao, z których niektóre w razie potrzeby
były przedłużane (np. nadzwyczajny podatek od aktywów przedsiębiorstw)
Tym nerwowym działaniom w obrębie systemu podatkowego, towarzyszyły nieco bardziej racjonalne
reformy po stronie wydatkowej. Przede wszystkim ograniczono wzrost płac w sektorze publicznym i
scentralizowano instytucje negocjacji płacowych (powołano agencję ARAN, w której kompetencjach
leżały negocjacje płac w imieniu większości pracowników sfery budżetowej, por. OECD (1998).
Rozpoczęto także proces podnoszenia wieku emerytalnego i wydłużono okres referencyjny do
obliczania wysokości emerytury. Wysiłki w celu ograniczenia wydatków publicznych były
kontynuowane w kolejnych latach. Obniżone zostały m.in. emerytury dla osób o krótszym stażu
zawodowym, ograniczone publiczne wydatki konsumpcyjne, a w koocu dokonano awaryjnych cięd
proporcjonalnych (across-the-board) i pewnych krótkookresowych dostosowao w celu obniżenia
deficytu poniżej wartości referencyjnej. Ważną strukturalną reformą było przeorganizowanie
systemu opieki zdrowotnej: m.in. zmniejszono liczbę działających podmiotów, przeniesiono ciężar
finansowania i kontrolowania instytucji opieki zdrowotnej do budżetów lokalnych, renegocjowano
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umowy z dostawcami środków farmaceutycznych (co ograniczyło marże producentów i dostawców)
oraz ograniczono liczbę miejsc w szpitalach.
Wygaśnięcie części krótkookresowych rozwiązao zaowocowało pogorszeniem salda budżetowego już
2001 r. Do 2006 r. Włochy charakteryzowały się deficytem przekraczającym referencyjną wartośd 3%
PKB.

Portugalia – słaba konsolidacja z jednoczesnym wzrostem zaangażowania paostwa w gospodarkę i
silne procykliczne rozluźnienie po przyjęciu euro
Mimo, że zgodnie z Programem Konwergencji z 1993 r. założeniem programu reform finansów
publicznych było powiązanie konsolidacji z wycofywaniem się paostwa z gospodarki, rzeczywistośd
okazała się zupełnie inna.
Narzędziem, które miało ułatwid Portugalii osiągnięcie referencyjnej wartości deficytu, była reguła
wydatkowa, która ograniczała stopę wzrostu wydatków do wartości wyznaczonej przez stopę inflacji.
Limity wydatkowe miały byd następnie podstawą indeksacji wynagrodzeo w sferze publicznej
(dynamika wynagrodzeo w sektorze publicznym wyznacza w dużej mierze kształtowanie się płac w
sektorze prywatnym). Pewne reformy wdrożono w systemie emerytalnym – m.in. podniesiony został
wiek emerytalny dla kobiet i zmodyfikowane zostały zasady obliczania wysokości emerytury.
Zdecydowanie więcej działao umożliwiających ograniczenie nominalnego deficytu w relacji do PKB
wdrożono po stronie dochodowej. Po pierwsze, od 1994 r. przyspieszono proces prywatyzacji, z
którego dochody rosły znacząco w okresie 1994-1997 (Ramos i Martins, 2002). Po drugie,
usprawniona została administracja podatkowa, dzięki czemu wzrosła ściągalnośd podatków.
Wprowadzono też szereg nowych podatków – m.in. 20% podatek od inwestycji w nieruchomości, lub
podwyższano już istniejące - np. stawki podatku VAT rosły kilkakrotnie w okresie przygotowao do
utworzenia UGiW.
Wsparciem dla tych działao było wejście gospodarki portugalskiej w fazę ożywienia w 1994 r. Wpływy
podatkowe rosły dzięki poszerzonej bazie podatkowej, poprawie wyników finansowych
przedsiębiorstw, a także obniżeniu limitu odliczeo od podatku z tytułu wcześniej ponoszonych strat.
Wobec wciąż zbyt wysokiego deficytu budżetowego, w 1996 r. wdrożono dodatkowe, awaryjne
rozwiązania. Częściowo zamrożono wydatki bieżące i inwestycyjne, a także transfery. Dodatkowo,
wprowadzono tymczasowo całkowity zakaz zatrudniania nowych pracowników w administracji
publicznej. Przeprowadzono także reformy systemu opieki zdrowotnej, której skutki budżetowe
odczuwalne były jednak już po przyjęciu przez Portugalię wspólnej waluty.
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Rys. 5.14. Wydatki i dochody budżetowe w Portugalii (% PKB).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Poprawa salda budżetowego w Portugalii możliwa była także dzięki znacznej obniżce płatności
odsetkowych. Portugalia była krajem, która po Grecji w największym stopniu skorzystała na procesie
konwergencji stóp procentowych w okresie przed utworzeniem UGiW. Przykładowo, oprocentowanie
obligacji 10-letnich spadło w latach 1990-1997 z 15,4% do 6,4%. W istocie, utrzymanie lub nawet
lekki spadek wydatków w relacji do PKB od początku lat 90-tych XX wieku do wprowadzenia euro
wynikał z malejących płatności odsetkowych, które maskowały nieprzerwany wzrost wydatków
pierwotnych.
Ogólnie można ocenid, że konsolidacja finansów publicznych w Portugalii była względnie słaba i
skoncentrowana w praktyce przede wszystkim na stronie dochodowej budżetu. Dodatkowo
rozluźnienie polityki fiskalnej, jakie miało miejsce po przyjęciu wspólnej waluty pogorszyło saldo
strukturalne budżetu i przyczyniło się do przegrzania gospodarki, które poprzedziło długotrwałą
stagnację.
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6. Strategia reformy finansów publicznych w Polsce – próba oceny
Aktualna sytuacja polskich finansów publicznych jest zbliżona do sytuacji niektórych paostw UE na
początku lat 90-tych XX wieku. Wysoki deficyt sektora publicznego jest uwarunkowany w głównej
mierze czynnikami strukturalnymi, a nie warunkami cyklicznymi. Rośnie także dług publiczny oraz
koszt jego obsługi. Ponieważ członkostwo w strefie euro należy do priorytetów rządu, celem polityki
gospodarczej powinno byd wdrożenie działao konsolidujących finanse publiczne.
Pod koniec 2009 i na początku 2010 r. opracowany został zarys programu konsolidacji finansów
publicznych. Kluczowymi dokumentami, w których zawarto wypracowane koncepcje, są:
Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 (Propozycje), styczeo 2010 (MF, 2010a),
Program Konwergencji. Aktualizacja 2009, luty 2010 (MF, 2010b),
Pierwszy Pakiet Reform dla Konsolidacji Finansów Publicznych. Propozycje dla Prezydenta RP,
marzec 2010 (MF, 2010c).
Najbardziej konkretne propozycje reform, wraz z ich spodziewanymi skutkami budżetowymi w
horyzoncie krótko- i długookresowym zawiera dokument MF (2010c). Zgodnie z przedstawionymi
propozycjami konsolidacja miałaby się odbywad zarówno po stronie wydatkowej, jak i dochodowej
budżetu. Najważniejsze działania po stronie wydatkowej to:
Wzmocnienie instytucjonalne (reguła wydatkowa),
Dokooczenie reformy emerytalnej,
Odsztywnienie wydatków publicznych,
Przyspieszenie prywatyzacji (i związany z redukcją długu publicznego spadek kosztu jego
obsługi).
Po stronie dochodowej przewidywane jest natomiast poszerzenie bazy podatkowej dotyczącej
podatku VAT.
Celem wdrożenia proponowanego programu reform w powyższych obszarach jest ograniczenie
deficytu budżetowego do poziomu nieprzekraczającego 3% PKB w 2012 r., co umożliwi zdjęcie z
Polski procedury nadmiernego deficytu. W dłuższym okresie celem jest zapewnienie trwałej
stabilności finansów publicznych.

6.1 Charakterystyka planowanej strategii konsolidacji
Na rysunku 6.1 przedstawiono planowaną zmianę wydatków i dochodów budżetowych do roku 2012,
a także będące wynikiem kształtowania się obu wielkości saldo budżetowe. Z rysunku tego wynika, że
w 2010 r. wzrosnąd ma zarówno relacja dochodów, jak i wydatków do PKB. Prognozowany wzrost
dochodów ma byd efektem innej struktury wzrostu gospodarczego. Na skutek aprecjacji kursu
złotego mniejszy będzie wkład eksportu netto, a większa kontrybucja popytu wewnętrznego, która
generuje wpływy podatkowe (por. KE, 2010e). Zgodnie z założeniami budżetu, w ujęciu realnym
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wzrosnąd mają zwłaszcza dochody z tytułu podatku CIT oraz VAT. Rząd przewiduje jednocześnie
znaczny wzrost dochodów z UE, chociaż saldo budżetu środków europejskich, które od 2010 r. jest
wyodrębnioną pozycją budżetu, zamknie się deficytem na poziomie ponad 14 mld zł (w związku z
przesunięciami czasowymi między ponoszonymi wydatkami a ich zwrotem z budżetu UE). W skali
całego sektora instytucji rządowych i samorządowych, w związku z nieco silniejszym planowanym
wzrostem dochodów, deficyt powinien się obniżyd, przy czym ukształtuje się on na wciąż wysokim
poziomie 6,9% PKB. Z punktu widzenia zarządzania makroekonomicznego, niewielka skala
dostosowao jest usprawiedliwiona, gdyż głębokie zacieśnienie musiałoby mied charakter silnie
procykliczny.
W 2011 r. planowany jest z jednej strony nieco słabszy wzrost dochodów, a z drugiej – stabilizacja
relacji wydatków do PKB. Planowany deficyt to 5,9% PKB. Zdecydowanie największy ciężar
konsolidacji przewidywany jest na 2012 r.: po raz pierwszy wyraźnie mają wtedy spaśd wydatki
budżetowe w relacji do PKB (do 43%), natomiast relacja dochodów do PKB powinna się ustabilizowad
na poziomie nieco powyżej 40% PKB.
Rys. 6.1. Dekompozycja planowanej konsolidacji fiskalnej na dochodową i wydatkową stronę budżetu (%
PKB).
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Źródło: MF (2010b), KE (2010e).

Warto przeanalizowad rozłożenie planowanych dostosowao pomiędzy poszczególne komponenty
sektora publicznego (por. rys. 6.2). Okazuje się, że np. planowany na 2010 r. wysiłek fiskalny będzie
dotyczył w zasadzie wyłącznie funduszy ubezpieczeo społecznych. Co ciekawe, także w 2011 r.
przewiduje się największe obciążenie tej części sektora publicznego, chociaż pewien niewielki wysiłek
ma byd poniesiony przez podsektor lokalny. Jednocześnie podsektor centralny będzie zwiększał swój
deficyt zarówno w 2010, jak i 2011 r. Dopiero w 2012 r. nastąpid miałoby znaczne „dociążenie”
podsektora centralnego, który ma się wtedy przyczynid do poprawy salda budżetowego o 2,5% PKB.
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Rys. 6.2. Planowane rozłożenie wysiłku fiskalnego w sektorze publicznym (% PKB)
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Źródło: MF (2010b).

Doświadczenia paostw europejskich wskazują, że ważną cechą konsolidacji, decydującą często o
sukcesie, jest oparcie jej o działania po wydatkowej stronie budżetu. Najlepsze rezultaty osiągały
kraje, w których głębokiej redukcji relacji wydatków do PKB towarzyszył względny spadek dochodów.
Tymczasem analizując plany dostosowao, zawarte w dokumentach Ministerstwa Finansów, można
zauważyd, że są one w dużym stopniu oparte na stronie dochodowej: ok. 69% konsolidacji będzie
dotyczyd dochodów, podczas gdy zaledwie 31% - wydatków. Dopiero w 2012 r. dostosowania mają
dotyczyd strony wydatkowej.
Rys. 6.3. Dekompozycja planowanych zmian dochodów budżetowych (% PKB)
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Źródło: MF(2010b).

Zgodnie z danymi dostarczanymi przez Ministerstwo Finansów wzrost dochodów w 2010 r. będzie
wynikiem nieokreślonych „pozostałych” dochodów oraz, w mniejszym stopniu, wyższej sumy
zebranych podatków od produkcji oraz podatków dochodowych i majątkowych.
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Po stronie wydatkowej w 2010 r. planowane jest zmniejszenie udziału wydatków na koszty pracy oraz
transfery socjalne, przy czym są to redukcje niewielkie, nie przekraczające 0,4% PKB. Wzrost
wydatków budżetowych w tym roku wynikad ma przede wszystkim z wysokich inwestycji publicznych.
Dodatnia dynamika nakładów brutto na środki trwałe będzie także utrzymana w 2011 r. Z drugiej
strony na 2011 r. planowane są już nieco większe redukcje transferów socjalnych, a także spadek
kosztów pracy i zużycia pośredniego.
Rys. 6.4. Dekompozycja planowanych zmian wydatków budżetowych (% PKB)
3

Transfery socjalne

2

Nakłady brutto na środki
trwałe
Koszty pracy

1
0
-1

Zużycie pośrednie

-2

Odsetki

-3

Pozostałe

-4
2009

2010

2011

2012

Razem

Źródło: MF(2010b).

6.2 Propozycje reform rozważanych przez Ministerstwo Finansów
W opracowaniach MF (2010a, b, c) pojawiają się propozycje reform, które mają umożliwid osiągnięcie
zakładanej wielkości wydatków, dochodów oraz salda budżetowego nieprzekraczającego 3% PKB w
2012 r. Najpełniejsza informacja w tym zakresie przedstawiona jest w opracowaniu MF (2010a).
Pełna lista proponowanych tam reform jest następująca:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Wprowadzenie reguły fiskalnej,
Rozszerzenie zakresu informacji o zobowiązaniach publicznych,
Poprawa jakości sprawozdawczej i planowania w zakresie sektora finansów publicznych,
Efektywne planowanie wieloletnie i wdrażanie budżetu zadaniowego,
Zwiększenie efektywności zarządzania procesem realizacji budżetu paostwa,
Poprawa zarządzania płynnością sektora publicznego (uwolnienie zamrożonych rezerw
gotówkowych),
G. Objęcie funkcjonariuszy i żołnierzy rozpoczynających służbę od 1.01.2012 r. powszechnym
systemem emerytalnym, rentowym i chorobowym,
H. Nowy wymiar rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 31.12.1948 r.,
I. Przegląd efektywności funkcjonowania II filaru emerytalnego,
J. Pełne uporządkowanie systemu emerytalnego w Polsce w związku z długoterminowymi
procesami społecznymi i demograficznymi,
K. Ograniczenie uprawnieo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
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L. Ograniczenie odliczeo podatku VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką oraz paliwa do
tych samochodów,
M. Prywatyzacja przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Paostwa,
N. Prywatyzacja nieruchomości rolnych Skarbu Paostwa.
Powyższe propozycje reform są przyporządkowane realizacji czterech celów szczegółowych:
wzmocnienie ram instytucjonalnych i organizacji finansów (A-F), dokooczenie reformy emerytalnej
(G-J), poszerzenie bazy podatkowej (K-L) oraz prywatyzacja (M-N).
Należy podkreślid, że implementacja żadnej z przedstawionych propozycji nie stoi w sprzeczności z
nadrzędnym celem poprawy długookresowej stabilności finansów publicznych i (lub) jakości polityki
fiskalnej. Proponowane działania lub kierunki działao mogą w średnim i długim okresie doprowadzid
do zmniejszenia deficytu lub nawet wypracowania nadwyżki w ujęciu strukturalnym.
Tym niemniej, nie wszystkie z nich będą mogły służyd konsolidacji finansów publicznych, która w
założeniu powinna zaowocowad osiągnięciem referencyjnej relacji deficytu do PKB w horyzoncie
najbliższych kilku lat. W tabeli 6.1 podzielono proponowane reformy ze względu na skutki dla
budżetu, długu publicznego i stabilności finansów paostwa.
Tab. 6.1. Porównanie proponowanych reform pod względem ich skutków budżetowych.
Reforma

Krótko i
średniookresowe
skutki dla budżetu
+W

Krótko i
średniookresowe
skutki dla długu
+

A
B
C
D
E
+W
+
F
+W
+
G
-W
H
+W
+
I
J
K
+D
+
L
+D
+
M
+W
+
N
+W
+
+/- skutki pozytywne/negatywne; W/D – po stronie wydatkowej/dochodowej budżetu.
Źródło: opracowanie własne.

Z powyższego zestawienia wynika, że w planowanej konsolidacji fiskalnej udział będzie miało tylko 8 z
14 proponowanych działao. Poniżej podjęta zostanie próba skonfrontowania ich z założeniami
dotyczącymi konsolidacji fiskalnej w najbliższych latach. Na osobną uwagę zasługuje reguła fiskalna,
która zostanie omówiona w części 6.3.
W sierpniu 2010 r. w nowym dokumencie pt. „Wieloletni Plan Finansowy Paostwa 2010-2013”
(MF2010f) rząd ujawnił zamiar podwyższenia podatku wszystkich stawek podatku VAT o 1 punkt
procentowy wraz z przesunięciami niektórych grup towarowych (m.in. nieprzetworzoną żywnośd oraz
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książki i czasopisma specjalistyczne) między podstawową a obniżoną stawką. Nowe stawki VAT-u
miałyby podnieśd dochody budżetu o ok. 5 mld zł w 2011 r. i pomóc w nieopuszczeniu do wzrostu
poziomu długu sektora finansów publicznych powyżej 55% PKB. Gdyby jednak granica ta została
przekroczona, wówczas nastąpiłyby dwie dodatkowe podwyżki stawek VAT-u (każda o 1 pp.) w lipcu
2012 r. i lipcu 2013 r. Rząd zakłada jednocześnie, że wszystkie podwyżki będą miały charakter
tymczasowy o z góry określonym czasie trwania wynoszącym 3 lata.
Poniższa analiza jest prowadzona w oparciu o założenie, że wszystkie reformy wdrażane są do kooca
2010 r., a ich skutki budżetowe widoczne od 2011 r. W przypadku, gdy w opracowaniu MF (2010a)
mowa o planach implementacji określonych rozwiązao już w 2010 r., założenie to jest przyjmowane
bez zastrzeżeo.
Tab. 6.2. Skutki proponowanych reform dla budżetu (wg metodologii ESA’95).
Reformy
Wydatki (mln zł z 2009 r.)
Dochody (mln zł z 2009 r.)
Rok
2010
2011
2012
Do 2020
2010
2011
2012
Do 2020
E
0
-100
-100
-1000
F
-167
-167
-167
-1837
G
0
0
26
901
H
-8
-41
-94
-1600
K
0
120
B.D.
B.D.
L
588
1727
1965
B.D.
M
-350
-700
-700
-7350
N
B.D.
B.D.
B.D.
B.D.
Razem
-525
-888
-1035
-5212
588
1727
1965
B.D.
% PKB
0,04
0,06
0,07
0,04
0,12
0,13
VAT*
5000
5300
% PKB 0,04
0,06
0,07
0,47
0,48
(razem)
*przy założeniu braku kolejnych podwyżek stawek VAT-u (związanych z przekroczeniem relacji długu sektora
finansów publicznych do PKB na poziomie 55%).
** założono, że w 2012 r. wyższe stawki umożliwią zebranie takiej samej relacji
Źródło: MF(2010a), MF(2010f).

Oszacowania korzyści z proponowanych reform (bez uwzględnienia podwyżki stawek VAT) do 2012 r.
zamykają się w kwocie około 6,7 mld zł, z czego 64% dotyczy strony dochodowej budżetu a 36% strony wydatkowej. Przy założeniu, że sprawdzą się rządowe prognozy dotyczące wzrostu
gospodarczego, program konsolidacji fiskalnej pozwoli na oszczędności rzędu 0,08% PKB w 2010 r.,
0,18% PKB w 2011 r. i 0,2% PKB w 2012 r. Porównując ten wysiłek fiskalny z planowaną redukcją
deficytu strukturalnego można zauważyd, że w 2010 r. proponowane reformy umożliwią realizację
10% planu, w 2011 r. – 20% planu, natomiast w 2012 r. – niecałe 7% planu. Trzeba pamiętad, że
skutki budżetowe reform K i N nie są jeszcze oszacowane8.
Dośd duże znaczenie dla redukcji deficytu strukturalnego może mied podwyższenie stawek podatku
VAT. Dodanie skutków tego działania umożliwiłoby poprawę salda w 2011 r. o 0,53% PKB (59%

8

W każdym razie skutki te nie były znane autorom w momencie powstawania niniejszego opracowania
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planu), natomiast w 2012 o 0,55% PKB (18% planu). W tym kształcie konsolidacja byłaby jednakże w
ponad 85% oparta na stronie dochodowej.

6.3 Ocena tzw. „doraźnej” reguły fiskalnej
W celu wzmocnienia otoczenia instytucjonalnego polityki fiskalnej i zwiększenia dyscypliny
wydatków, która pomogłaby obniżyd deficyt budżetowy, planowane jest wprowadzenie reguły
fiskalnej. Miałaby ona polegad na ograniczeniu wzrostu wydatków o charakterze uznaniowym (czyli
nie-sztywnych). „Wzrost tych wydatków w najbliższych latach nie powinien przekraczad 1% w ujęciu
realnym (MF, 2010c)”. Jednocześnie istnieje plan odsztywnienia większej części wydatków
budżetowych. Obecnie reguła wydatkowa mogłaby dotyczyd maksymalnie 25% wydatków budżetu
centralnego (z czego mniej więcej połowa to nakłady brutto na środki trwałe). Udział wydatków
uznaniowych w całym sektorze finansów publicznych to około 11-15%.
Reguła doraźna miałaby zapewnid obniżenie deficytu do poziomu 3% PKB. Wtedy miałaby zacząd
obowiązywad reguła docelowa, która uzależniałaby wzrost objętych nią (czyli najprawdopodobniej
uznaniowych) wydatków budżetowych od wzrostu gospodarczego oraz celu inflacyjnego NBP.
Dodatkowy komponent uwzględniałby cel zmniejszenia relacji długu sektora finansów publicznych do
PKB do poziomu 40% w okresie nie dłuższym niż 8 lat. Reguła docelowa miałaby obniżyd i utrzymad
strukturalny deficyt sektora publicznego na poziomie celu średniookresowego, wynoszącego dla
Polski 1% PKB.
Warto zastanowid się, czy reguła doraźna w proponowanym kształcie może zapewnid realizację
założonych celów. Poniżej przedstawiono symulację działania reguły. Na potrzeby tej symulacji
przyjęto następujące założenia. Po pierwsze, w horyzoncie symulacji nie zmienia się udział budżetu
centralnego w sektorze finansów publicznych. Po drugie, wydatki poza budżetem centralnym, a także
wydatki budżetowe sztywne nie są objęte regułą wydatkową i rosną do kooca okresu objętego
symulacją w tym samym tempie, co w okresie pięciu ostatnich lat przed kryzysem (4,20% rocznie)9.
Po czwarte, przyjmuje się standardowe założenie „no policy change” czyli brak zmian dotyczących
procesu budżetowego i innych zmian strukturalnych, a także reform mających skutki dla wydatków i
dochodów budżetowych. Po piąte, realny PKB rośnie w latach 2010-2011 zgodnie z prognozą
KE(2010d)10, a w kolejnych latach według średniej stopy wzrostu z ostatniej dekady przed kryzysem
(okres 1999-2008), czyli o 4,22%. Tym samym zakłada się, że w 2012 r. Polska osiąga potencjalne
tempo wzrostu PKB, co oznacza, że od tego roku luka produkcyjna jest zerowa, czynniki cykliczne nie
odgrywają roli, a nominalne saldo budżetowe jest równe saldu strukturalnemu.
Symulacja jest bardzo uproszczona i nie należy traktowad jej jako prognozy stanu faktycznego. Jest to
jedynie proste dwiczenie ekstrapolujące aktualne trendy przy obecnych uwarunkowaniach i
rozwiązaniach instytucjonalnych oraz przy założeniu szybkiego i trwałego powrotu gospodarki do
stanu długookresowej równowagi.
Na rysunku 6.5 zilustrowano kilka scenariuszy. Scenariusz najbardziej „pesymistyczny” (MF15%)
zakłada utrzymanie udziału wydatków nie-sztywnych sektora finansów publicznych na poziomie 15%,

9

Tym samym regule podlega wyjściowo 15% wydatków sektora finansów publicznych.
Czyli odpowiednio o 3,5% i 3,9%.

10
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natomiast pozostałe scenariusze zakładają, że udział wydatków uznaniowych rośnie (skokowo) do
odpowiednio: 25%, 33%, 40% i 50%. Kształtowanie się relacji dochodów do PKB dla lat 2008-2012
zaczerpnięto z MF (2010b) oraz przyjęto, że w kolejnych latach relacja z 2012 r. będzie utrzymana.
Dodatkowo założono, że reguła zaczyna obowiązywad już w 2010 r., co prawdopodobnie jest
założeniem nazbyt optymistycznym. Z Programu Konwergencji wynika bowiem, że w 2010 r. relacja
wydatków do PKB ukształtuje się na poziomie 46,5%, podczas gdy wprowadzenie reguły
implikowałoby koniecznośd utrzymania jej na poziomie ok. 44,5%.
Rys. 6.5. Symulacja skutków wprowadzenia doraźnej reguły fiskalnej przy założeniu g=4,22%.
A. Symulacja zmian wydatków budżetowych (w
% PKB)
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Źródło: obliczenia własne.

Wnioski, jakie można wyciągnąd z rysunku 6.5 są następujące. W każdym, nawet najbardziej
optymistycznym scenariuszu, tempo obniżania się relacji wydatków do PKB byłoby niewystarczające
do zrealizowania założonego celu budżetowego. Jedynie zmniejszenie udziału sztywnych wydatków
do 50% umożliwiłoby, przy przyjętych założeniach dotyczących dochodów i stopy wzrostu
gospodarczego, osiągnięcie dopuszczalnej relacji deficytu do PKB w 2012 r. Osiągnięcie
średniookresowego celu budżetowego (deficyt na poziomie 1% PKB) wymagałoby wydłużenia okresu
obowiązywania reguły do 2014-2015 r. Gdyby udział wydatków sztywnych kształtował się na
obecnym poziomie (ok. 15%), to obniżenie deficytu do poziomu referencyjnego byłoby możliwe
dopiero około 2017 r. Cel średniookresowy, którego osiągnięcie gwarantowałoby trwałe wypełnienie
kryterium fiskalnego w części dotyczącej deficytu i tym samym względnie bezpieczne funkcjonowanie
w strefie euro, w takich warunkach zostałby w tej sytuacji zrealizowany po 2025 r.
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Rys. 6.6. Symulacja skutków wprowadzenia doraźnej reguły fiskalnej przy założeniu g=3,5%
A. Symulacja zmian wydatków budżetowych (w
% PKB)
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Należy pamiętad, że powyższe scenariusze są bardzo wrażliwe na założenie dotyczące wzrostu
gospodarczego. W świetle prognoz Komisji Europejskiej (np. KE, 2009) stopa wzrostu potencjalnego
PKB w Polsce do 2020 roku będzie niewiele wyższa od 3%. Gdyby w latach 2012-2020 PKB w ujęciu
realnym rósł w tempie średnio 3,5%, to wynik budżetu, wskutek zaimplementowania doraźnej reguły
budżetowej, poprawiałby się dużo wolniej niż w wyżej analizowanych scenariuszach. W takiej sytuacji
brak odsztywnienia dodatkowych wydatków budżetowych spowodowałby, że deficyt w latach 20122020 nie tylko nie obniżyłby się do wymaganego poziomu, ale przeciwnie – wzrósłby z nieco ponad
4% do ponad 5%. Gdyby natomiast udział wydatków odsztywnionych został podwyższony do 50% i
objęty „doraźną” regułą proponowaną przez MF, wówczas w 2012 r. deficyt mógłby spaśd poniżej
poziomu referencyjnego. Jednak nawet wtedy, z uwagi na koniecznośd wypracowania bezpiecznej
przestrzeni fiskalnej, należałoby odłożyd moment akcesji do strefy euro na 2017 rok, kiedy to
osiągnięty zostałby średniookresowy cel budżetowy.
Inny problem związany z wprowadzeniem proponowanej reguły fiskalnej wynika z faktu, że aktualnie
około połowa wydatków uznaniowych, które miały by jej podlegad, to inwestycje publiczne.
Nałożenie limitu na ich zwiększanie mogłoby mied negatywny wpływ na wzrost potencjalnego PKB w
średnim i długim okresie. Nie jest też jasne, które z obecnie ustalonych wydatków miałyby zostad
odsztywnione. Jedyną propozycją, która została przedłożona w opracowaniu MF (2010c) jest
wycofanie się ze zobowiązania przeznaczania min. 1,95% PKB na cele związane z obronnością.
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6.4 Szanse i zagrożenia związane z realizacją planowanej strategii konsolidacji
Z przedstawionej wyżej charakterystyki planowanej strategii konsolidacji finansów publicznych
można wyciągnąd szereg wniosków.
Niewątpliwą zaletą proponowanych działao jest fakt, że w średnim i długim okresie ich wdrożenie
zaowocowałoby zwiększeniem stabilności finansów publicznych i poprawiłoby dyscyplinę
wydatków budżetowych. Jej dalekosiężnym skutkiem może byd, zgodnie z założeniami Ministerstwa
Finansów, osiągnięcie oraz utrzymanie strukturalnego salda sektora publicznego w okolicach celu
średniookresowego. Z drugiej strony, planowane działania długookresowe są w większości w fazie
koncepcyjnej, co oznacza, że proces legislacyjny wiele z nich może złagodzid, zniekształcid lub
zablokowad.
Zdecydowanie słabszą stroną strategii jest aspekt krótkookresowy, na co składa się wiele czynników.
Po pierwsze, proponuje się dostosowania oparte w większej części na stronie dochodowej budżetu.
Jak wynika z analizy doświadczeo krajów europejskich z lat 90-tych XX wieku, dostosowania po
stronie dochodowej charakteryzują się mniejszą efektywnością.
Po drugie, główny ciężar dostosowao zostaje odsunięty na 2012 r. Poprawa salda budżetowego w
latach 2010-2011 ma się odbyd głównie dzięki poprawie wyniku funduszy ubezpieczeo społecznych,
przy początkowo negatywnej, a następnie zerowej kontrybucji budżetu centralnego. Zdecydowana
poprawa salda budżetu centralnego jest planowana dopiero w 2012 r., przy czym nie są wskazane jej
źródła.
Po trzecie, proponowane działania (wyłączając przyjętą podwyżkę stawek VAT od 2011 r.) mogą
zapewnid realizację nie więcej niż 7-20% zakładanego wysiłku w poszczególnych latach. Nie jest
zatem jasne, w jaki sposób konsolidacja będzie prowadzona. Kolejnym problemem, wskazywanym
m.in. przez KE (2010e) są założenia makroekonomiczne, zdecydowanie bardziej optymistyczne od
prognoz m.in. KE.
Po czwarte, proponowana „doraźna” reguła fiskalna wydaje się dośd słaba, szczególnie jeżeli nie
powiedzie się odsztywnienie znaczącej puli wydatków budżetowych. W analizowanych dokumentach
nie ma informacji na temat kierunków poszukiwao potencjalnych sfer, które mogłyby zostad objęte
programem odsztywniania wydatków.
Po piąte, jak wskazuje KE (2010), założenia dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w latach 20112012 są relatywnie optymistyczne. Tymczasem skutki wprowadzenia reguły fiskalnej są bardzo
wrażliwe na wzrost gospodarczy. Niższe niż prognozowane stopy wzrostu PKB przełożyłyby się zatem
na jeszcze mniejsze efekty reguły.
Po szóste, lata 2010 i 2011 są latami wyborczymi, co dodatkowo może osłabiad skłonnośd do
podejmowania wysiłku fiskalnego. Wybory mogą tłumaczyd odsunięcie głównych reform do 2012 r.
(a także aktualny brak ich konkretyzacji). Jednakże brak gwarancji dotyczących możliwości i
skłonności do przeprowadzenia reform w krajobrazie politycznym, jaki ostatecznie ukształtuje się pod
koniec 2011 r.
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7. Instytucjonalne możliwości poprawy dyscypliny fiskalnej
Konsolidacja finansów publicznych w Polsce jest, pomimo wskazanych wyżej problemów,
nieunikniona. Obok konieczności przywrócenia równowagi finansów publicznych oraz wypełnienia
kryterium fiskalnego, dodatkową motywacją są plany reformy PSW, które mogą zwiększad presję na
utrzymywanie dyscypliny fiskalnej przez paostwa UE. W celu trwałego zagwarantowania poprawy
jakości i dyscypliny polityki fiskalnej warto rozważyd możliwości dokonania gruntownych zmian
instytucjonalnych.

7.1

Plany reformy Paktu Stabilności i Wzrostu

Propozycje reformy Paktu Stabilności i Wzrostu autorstwa Komisji Europejskiej, ogłoszone 12 maja
2010 r., 30 czerwca 2010 roku, a przede wszystkim raportu grupy zadaniowej Van Rompuy’a oraz
pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej 29 września 2010 r., dotyczą proponowanych zmian w
modelu koordynacji polityki fiskalnej w Unii Europejskiej. Dokumenty wskazują na potencjalne
negatywne ekonomiczne efekty dotychczas prowadzonej polityki fiskalnej przez paostwa UE, a
szczególnie strefy euro. W opinii Komisji, kryteria z Maastricht (deficyt na poziomie do 3% PKB oraz
dług na poziomie do 60% PKB) nie funkcjonują dziś jako punkt odniesienia dla prowadzonych działao
rządów europejskich. Dodatkowo, Komisja Europejska wskazuje na fiskalne oraz pozostałe
makroekonomiczne nierównowagi w obrębie UE jako powody szczególnej wrażliwości finansów
publicznych paostw europejskich na obecny kryzys.
W opinii Komisji, dług sektora publicznego w ostatniej dekadzie przed kryzysem nie został
wystarczająco zredukowany, a jednocześnie wzrost wartości długu w krótkim okresie przekroczył
wartośd oszczędności wypracowanych przez znacznie dłuższy czas (KE, 2010a). Brak konsolidacji
fiskalnej w czasach silnych wzrostów gospodarczych ma dziś swoje negatywne konsekwencje.
Zrównoważenie budżetu w ostatnich latach było dośd często osiągane czasowym zwiększeniem
wpływów budżetowych, wynikających z opodatkowania nadmiernej i niezrównoważonej ekspansji na
rynkach nieruchomości oraz usług finansowych.
Jako przykład nierównowag makroekonomicznych w strefie euro Komisja wskazuje również
nieefektywną alokację zasobów wynikającą ze zbyt niskiego – w ujęciu realnym – kosztu pieniądza w
strefie euro (w niektórych paostwach). Nieefektywnośd ta prowadziła w opinii Komisji do
nadmiernego zwiększenia konsumpcji, baoki spekulacyjnej na rynku nieruchomości oraz wzrostu
wartości wewnętrznego oraz zewnętrznego długu publicznego i prywatnego w przypadku części
paostw UE (KE, 2010a). Doprowadziło to do powiększenia różnicy w poziomie konkurencyjności
między krajami Unii. W efekcie, skumulowane nadwyżki na rachunku bieżącym osiągnęły wartośd
7,7% PKB w 2007 roku, a analogiczne skumulowane deficyty na rachunku bieżącym wyniosły w 2007
roku 9,7% PKB.
Zaostrzenie zapisów Paktu jest konieczne nie tylko w celu poprawy wizerunku strefy euro w obliczu
obaw o kondycję fiskalną paostw. Osiągnięcie dobrej kondycji finansów publicznych jest warunkiem
efektywnego oddziaływania na gospodarkę po rezygnacji z polityki pieniężnej. Nieefektywnośd Paktu
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objawia się również m.in. nieskutecznością w dyscyplinowaniu rządów. Zadłużone paostwa mają
bardzo wąskie pole manewru w zakresie antycyklicznego oddziaływania polityki fiskalnej. Muszą
jednocześnie wybierad między sprzecznymi celami, jakie stanowią poluzowanie fiskalne w warunkach
recesji, ograniczenia konsumpcji i wzrostu oszczędności prywatnych oraz z drugiej strony,
zmniejszanie zagrożenia bankructwem, czyli zachowywanie niskiego poziomu deficytu publicznego.
Jedną z istotnych propozycji jest implementacja do krajowego prawodawstwa oraz procedury
budżetowej dodatkowych reguł fiskalnych oraz wskaźników. Niezależnie od przyjętego rozwiązania,
konieczne wydają się byd takie zmiany, które skutecznie umożliwią porównywanie projektów
budżetów. Z tego punktu widzenia, uwagę zwraca odrębnośd metodologiczna liczenia długu i deficytu
publicznego w różnych krajach UE oraz brak ograniczeo w poziomie deficytu. W propozycjach Komisji
znajduje się zapis dotyczący znaczenia metodologii dla możliwości porównywania projektów.
W przedstawionej w listopadzie 2010 roku propozycji, Komisja Europejska postulowała:
wprowadzenie „Europejskiego semestru”, czyli uzgadnianie i informowanie pozostałych
krajów o celach i wskaźnikach fiskalnych paostw w okresie przygotowywania projektów
budżetu;
uzupełnienie nadzoru gospodarczego o monitoring nierównowag makroekonomicznych;
bardziej efektywne nakładanie kar w postaci nieoprocentowanego depozytu dla krajów,
które nie osiągają MTO w zakładanym tempie;
zobowiązanie paostw do implementacji do procedury budżetowej wskaźników deficytu oraz
długu zgodnych z ESA95, by porównywanie danych w okresie przygotowywania projektu
budżetu było łatwiejsze;
przyspieszenie stosowania procedury nadmiernego deficytu;
Komisja szerzej prezentuje treśd propozycji dotyczących szeroko rozumianego zarządzania
gospodarczego. Odpowiedzią na problem nierównowag makroekonomicznych jest wprowadzenie
mechanizmu monitorowania makroekonomicznego (macroeconomic surveillance) oraz procedury
nadmiernych nierównowag (Excessive Imbalance Procedure). Obejmuje między innymi
wprowadzenie mechanizmu ostrzegania i sankcji. Wprowadzona zostanie między innymi kontrola
reform strukturalnych, istotnych dla niwelowania nierównowag w UE, nowy mechanizm koordynacji
– „europejski semestr” oraz wzmocnione zostanie znaczenie Ogólnych Wytycznych Polityki
Gospodarczej. W zakresie polityki fiskalnej oraz reformy Paktu Stabilności i Wzrostu Komisja
postuluje zwiększenie kontroli poziomu zadłużenia publicznego paostw. Oznacza to, że
niewystarczające tempo redukcji długu, nawet przy niższej od 3% PKB wartości deficytu, będzie
podstawą do uruchomienia procedury nadmiernego deficytu (KE, 2010e). Monitoring finansów
publicznych ma byd poszerzony o analizę dynamiki wydatków publicznych.
Celem wprowadzenia mechanizmu „europejskiego semestru” jest zwiększenie przejrzystości i
koordynacji prowadzonej polityki fiskalnej. Władze krajowe będą zobowiązane do przyjmowania
zaleceo przed ostatecznym wejściem w życie ustawy budżetowej, by Pakt oddziaływał na politykę
fiskalną na etapie jej projektowania, a nie tylko poprzez sankcje, gdy budżet jest już realizowany.
Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu wskazuje na ważny trend w debacie europejskiej, jakim jest
coraz większa koordynacja polityki fiskalnej w UE. Zakres wpływu rządów na poziom długu i deficytu
budżetowego jest w coraz większym stopniu ograniczany regulacjami ponadnarodowymi. Z tego
powodu reforma Paktu niewątpliwie ograniczy zakres politycznych sporów na temat kształtowania
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podstawowych wskaźników fiskalnych (głównie poziom deficytu), co może jednocześnie mied
pozytywne konsekwencje dla jakości tej polityki. Studia nad polityką fiskalną wskazują, że im bardziej
polityka fiskalna w tym obszarze jest efektem szerokiego kompromisu, tym bardziej pozytywny jest
jej wpływ na tempo rozwoju gospodarczego.
Planowany przez Komisję Europejską automatyzm sankcji za złamanie przepisów Paktu oraz
nieprzestrzeganie rekomendacji Rady nie został ostatecznie zaakceptowany przez Radę ECOFIN w
projektowanej wersji. Porozumienie francusko-niemieckie (tzw. Deklaracja z Deauville z 18.
października 2010 r.) zakłada, że sankcje będą poprzedzone głosowaniem w Radzie, która większością
kwalifikowaną uznawad ma, czy nadmierny deficyt istnieje i czy dane paostwo wprowadziło w życie
rekomendacje Rady dotyczące ograniczenia nadmiernego deficytu. Oznacza to, że pozostawiona
została dyskrecjonalnośd polityczna, która może powodowad, że sankcje nie będą efektywnie
nakładane we wszystkich przypadkach występowania nadmiernego deficytu i niewłaściwej reakcji
kraju na rekomendacje Rady.

7.2

Niezależne rady fiskalne11

Rozważania przeprowadzone we wcześniejszych częściach opracowania wskazują na występowanie
szeregu problemów, których przezwyciężenie może okazad się kluczowe dla możliwości
przeprowadzenia skutecznej i trwałej konsolidacji fiskalnej w Polsce. Pierwszym problemem jest
wysoki udział sztywnych wydatków budżetowych, który ogranicza możliwości proponowania cięd
budżetowych przez Ministra Finansów. Drugim, byd może ważniejszym problemem, wydaje się byd
strukturalnie niedostateczna dyscyplina polityki fiskalnej. Powyższe rozważania sygnalizują kilka
objawów tego problemu. Po pierwsze, saldo finansów publicznych od 1990 r. nigdy nie było
dodatnie. Po drugie, dominującą pozycją polskiej polityki fiskalnej jest rozluźnienie. Wydatki rządowe
rosną zarówno w warunkach ujemnej, jak i dodatniej luki produkcyjnej. Można wprawdzie
argumentowad, że powyższe zjawiska mają znaczenie historyczne i nie mogą byd podstawą oceny
polityki fiskalnej prowadzonej obecnie. Niestety, silnych argumentów potwierdzających tezę o słabej
dyscyplinie polityki fiskalnej w Polsce, dostarczają także proponowane działania konsolidacyjne
dotyczące najbliższych lat. Polska strategia konsolidacji finansów publicznych (zawarta w
dokumentach rządowych, przedstawianych w pierwszej połowie 2010 r.) nosi wszelkie cechy
konsolidacji nieudanej i nietrwałej, jeżeli odnieśd ją do doświadczeo międzynarodowych. Zatem po
trzecie, konsolidacja planowana jest głównie po stronie dochodowej budżetu. Po czwarte, tylko w
niewielkim stopniu towarzyszyd mają jej reformy strukturalne. Po piąte, główny wysiłek odkładany
jest na ostatni rok konsolidacji, co znacznie zmniejsza jej wiarygodnośd. Po szóste, największy ciężar
cięd wydatków w pierwszych dwóch latach przesuwany jest poza sektor centralny. Po siódme, istnieją
poważne wątpliwości dotyczące możliwości osiągnięcia założonych celów przy pomocy
proponowanych działao. Po ósme, proponowana reguła wydatkowa wydaje się byd bardzo słaba w
konfrontacji z istniejącą skalą nierównowagi finansów publicznych, z powodu relatywnie niewielkiego
odsetka wydatków, którego mogłaby ona dotyczyd.

11

Ten punkt opracowania jest częściowo oparty na podrozdziale 2.4 Propozycje reform fiskalnych w strefie euro
opracowania Przegląd Strefy Euro III, przyjętym przez Zarząd NBP w dniu 8.07.2010 r.
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W kilku miejscach opracowania odwołano się do rekomendacji, jakie wynikają z międzynarodowych
raportów, takich jak Hallerberg, von Hagen (2006), czy KE(2010e). Wydaje się jednak, że źródła
wymienionych powyżej problemów można w dużej części wyeliminowad poprawiając otoczenie
instytucjonalne polskiej polityki fiskalnej, na co wskazuje m.in. KE (2010e). OECD (2010) już wprost
rekomenduje Polsce powołanie niezależnej rady fiskalnej.
W istocie, niezależna instytucja monitorująca politykę fiskalną i oceniająca reformy finansów
publicznych, wzmocniłaby pozycję Ministra Finansów wobec pozostałych Ministrów, poprawiłaby
przejrzystośd finansów publicznych, a także wyeliminowałaby asymetrycznośd informacji dotyczącą
długookresowych skutków budżetowych podejmowanych działao. Wzrost zrozumienia i akceptacji
dla celów strategicznych polityki fiskalnej złagodziłby presję na powiększanie deficytu. Tym samym
poprawie uległaby dyscyplina prowadzonej polityki fiskalnej.
Analizy polityki fiskalnej w krajach demokratycznych wskazują od wielu dekad na szereg problemów,
które wpływają na obniżoną dyscyplinę fiskalną poszczególnych paostw. Należą do nich zwłaszcza
problem krótkookresowego cyklu wyborczego (Breuss, 2008, Rogoff, 1990) oraz skłonnośd do
nadmiernych deficytów w polityce fiskalnej (deficit bias). Decyzje dotyczące wielkości wydatków,
deficytu budżetowego, a w konsekwencji wielkości długu podejmowane są przez parlamenty i rządy
w kontekście wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Politycy biorą pod uwagę przede wszystkim
krótkookresowe konsekwencje działao dyskrecjonalnych, znacznie słabszy wpływ na decyzje mają
efekty średnio- i długookresowe (Kumar, 2007, 3). W literaturze (von Hagen, Harden, 1996, s. 1-8,
Hallerberg, von Hagen, 1999, s. 209-232, oraz Krogstrup, Wyplosz, 2007, s. 2-4) do opisu tego
problem wykorzystywane są teorie wspólnych zasobów oraz time inconsistency. Oddziaływanie grup
interesu na decyzje budżetowe rządu prowadzi do maksymalizacji udziału grupy w wydatkach i
minimalizacji udziału w dochodach, co ma znaczące konsekwencje dla prowadzonej polityki fiskalnej i
wielkości deficytu. Refleksje nad tym problemem prowadzone są w kontekście teorii wspólnych
zasobów i zmierzają do ustalenia takich reguł prawnych oraz rozwiązao instytucjonalnych, by
skutecznie oddziaływad na bodźce zarówno zewnętrznych wobec rządu grup interesu, jak i samych
polityków. Teoria time inconsistency zwraca zaś uwagę na preferencję polityków do rozwiązywania
krótkookresowych problemów budżetowych i uzyskiwania krótkookresowych korzyści kosztem
mierzenia się z problemami i wyzwaniami, które pojawiają się dłuższej perspektywie (o znaczeniu
cyklu wyborczego dla polskiego programu konsolidacji patrz: Rada Unii Europejskiej, 2010). Z tego
powodu, rzadziej podejmowane są decyzje o oszczędnościach budżetowych w latach dobrej
koniunktury oraz prowadzona jest ekspansja fiskalna w roku wyborczym, co prowadzi do
politycznego cyklu koniunkturalnego (Rogoff, 1990; Calmfors, 2005). W takich warunkach, w czasie
pogorszenia koniunktury, rządy mają ograniczone pole manewru wsparcia gospodarki, gdyż
trudniejsze jest powiększenie deficytu budżetowego z powodu narastającego zadłużenia. Tak
prowadzona procykliczna polityka fiskalna nie pozwala na trwałe zmniejszenie długu i efektywne
wykorzystanie automatycznych stabilizatorów koniunktury. Dodatkowo, centralizacja polityki
pieniężnej w uniach walutowych redukuje skłonnośd poszczególnych rządów do dyscypliny fiskalnej.
Nieodpowiedzialna polityka rządu należącego do unii walutowej nie spotyka się bowiem z karą w
postaci wzrostu inflacji i stóp procentowych. Z tego powodu, pojawia się skłonnośd do prowadzenia
ekspansywnej polityki fiskalnej, co prowadzi do wzrostu wartości długu (Beetsma, Bovenberg, 1999,
s. 7-10; Debrun, 2007a, s. 13).
Proponowanym w literaturze rozwiązaniem powyższych problemów jest przede wszystkim taka
modyfikacja bodźców (incentives) oddziałujących na polityków, by prawne reguły (np. numeryczne
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reguły fiskalne) lub rozwiązania instytucjonalne (np. instytucje fiskalne w postaci niezależnych rad
fiskalnych) modyfikowały ich zachowania. Efektywnośd takich rozwiązao była wielokrotnie
studiowana (np. Debrun, 2008a; Milesi-Ferretti, 2004; Wyplosz, 2005). Szereg badao wskazuje jednak
na słabośd bądź nawet procyklicznośd numerycznych reguł fiskalnych, takich jak limit długu zapisany
w polskiej Konstytucji (60% PKB), a także zapisy Paktu Stabilności i Wzrostu (deficyt na poziomie 3%
PKB oraz dług na poziomie 60% PKB). Efektywnośd tych reguł oceniana jest jako umiarkowana także
dlatego, że oddziałują na decyzje polityków tylko w takim stopniu, w jakim koszt złamania reguł
uznawany jest zbyt wysoki (Debrun, 2007a, s. 16).
W ostatnich latach odpowiedzią na problem ograniczonej skuteczności reguł fiskalnych stała się idea
ustanowienia niezależnych organów fiskalnych (independent fiscal agencies) oraz rad fiskalnych
(fiscal councils). Niezależne organy fiskalne są bezpośrednio wzorowane na radach polityki
pieniężnej, pozwalających na uniezależnienie polityki monetarnej od bezpośredniego
oddziaływania rządu i polityków. Jak do tej pory w obszarze polityki fiskalnej jest to jedynie
teoretyczna konstrukcja, wedle której niezależne instytucje publiczne mogłyby wpływad na politykę
fiskalną ustalając w procesie tworzenia budżetu obligatoryjny poziom długu lub deficytu publicznego.
Bezpośrednia analogia między ustalaniem stóp procentowych w polityce pieniężnej a wpływaniem na
poziom dochodów i wydatków w polityce fiskalnej może byd podstawą do intelektualnego określenia
sposobu funkcjonowanie takich instytucji (patrz ramka 7.1.).

Ramka 7.1. Niezależne organy fiskalne
Zakooczone sukcesem przekazanie pełnej władzy nad polityką pieniężną niezależnym organom
skłoniło wielu ekonomistów do zaproponowania podobnego rozwiązania w odniesieniu do polityki
fiskalnej. Studia prowadzone nad funkcjonowaniem niezależnych instytucji monetarnych pozwalają
na określenie podstawowych warunków skuteczności dla takich podmiotów (Debrun, 2009). Po
pierwsze, warto pamiętad, że polityka pieniężna ma zupełnie inną naturę niż polityka fiskalna.
Wyłączenie polityki pieniężnej od bezpośredniego wpływu polityki jest możliwe. Podobne całkowite
wyłączenie całości polityki fiskalnej spod władzy parlamentu i rządu jest zaś niemożliwe z powodu
demokratycznego charakteru współczesnych paostw. Mandat demokratyczny zakłada prawo
parlamentu do dystrybucji środków budżetowych, dlatego trudno jest wyobrazid sobie sytuację
oddania tak znaczącej władzy nad szczegółowym kształtowaniem budżetu w ręce podmiotu
niepodlegającego weryfikacji wyborczej. Po drugie, kluczowym rozwiązaniem nie wydaje się byd
ograniczenie dyskrecjonalności (suwerennej władzy kształtowania polityki fiskalnej) w imię rozwiązao
automatycznych, jakimi są między innymi reguły fiskalne (Debrun, 2009). Znacznie skuteczniejsze
wydaje się byd wprowadzenie bodźców instytucjonalnych (niezależne organy fiskalne lub rady
fiskalne), które mogłyby modyfikowad zachowania polityków. Warto pamiętad, że niezależnośd
banków centralnych nie zlikwidowała dyskrecjonalności w decydowaniu o stopach procentowych i
instrumentach polityki pieniężnej – decyzje podejmują członkowie rad polityki pieniężnej w oparciu o
własną ocenę.
Badania nad skutecznością delegowania władzy nad politykami gospodarczymi (Alesina i Tabellini,
2007) wskazują na cztery istotne warunki skutecznego funkcjonowania instytucji posiadających
autonomię i niezależnośd. Po pierwsze, dotychczasowe działania rządu muszą mied negatywne
konsekwencje dla stabilności ekonomicznej w danej dziedzinie. Oznacza to, że muszą istnied realne
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powody dla delegowania władzy i powszechne uznanie dla takiej instytucjonalnej zmiany. Po drugie,
ważny jest szeroki konsensus co do sposobu działania i celu, jaki ma byd osiągnięty w wyniku
delegacji. Przykładowo poprzez delegację polityki pieniężnej do niezależnego banku centralnego
takim celem jest stabilnośd cen (niska inflacja), a w przypadku polityki fiskalnej celem mógłby byd
odpowiedni poziom zadłużenia publicznego. Po trzecie, niezależny organ otrzymujący władzę nie
powinien mied uprawnieo dystrybucyjnych, gdyż może je dad tylko mandat demokratyczny. Po
czwarte, delegowanie władzy nie powinno stwarzad problemów w koordynacji polityki gospodarczej
poprzez niejasne rozróżnienie kompetencji (Debrun, 2009).
Zatem analogicznie do rady polityki pieniężnej niezależny organ fiskalny powinien otrzymad jasny cel
długookresowy, np. zrównoważenie poziomu zadłużenia czy ekonomiczna stabilizacja, a także jasny
instrument, jakim mogłoby byd ustalanie corocznego salda pożyczkowego.
Obecnie (lipiec 2010 r.) nie istnieją przykłady skutecznego funkcjonowania niezależnych organów
fiskalnych. Tak odważna operacja, jaką jest delegowanie instytucjonalnej władzy nad istotną częścią
polityki fiskalnej niezależnym organom nie została przeprowadzona. Jednakże, istnieje wiele
przykładów skutecznego funkcjonowania rad fiskalnych (fiscal councils), które mają charakter
wspomagający i wspierający rząd w kształtowaniu polityki fiskalnej.

W odróżnieniu do delegowania władzy nad ustalaniem salda pożyczkowego przez niezależne organy
fiskalne, zadaniem rad fiskalnych jest na ogół niezależna ocena i kontrola prowadzonej polityki
fiskalnej Dzięki niej założenia i decyzje pogarszające stan finansów publicznych są trudniejsze do
ukrycia przed opinią publiczną. Instytucje rad fiskalnych zostały już wprowadzone w wielu paostwach
europejskich (patrz ramki 7.2, 7.3, 7.4). Trzema podstawowymi zadaniami rad są (Debrun, 2007b s.
115):
zobiektywizowana ocena finansów publicznych, polityk fiskalnych oraz makroekonomicznego
kontekstu,
przygotowywanie niezależnych długookresowych prognoz makroekonomicznych w
odniesieniu do różnych wariantów polityki fiskalnej,
formułowanie ocen i rekomendacji dla rządu.
Dzięki radom fiskalnym w system finansów publicznych możliwe jest wkomponowanie tzw. „miękkich
reguł”. Wpływają one na ograniczenie skłonności do deficytu (deficit bias) bez jednoczesnego
ograniczania elastyczności polityki fiskalnej. Rady fiskalne poprzez zwiększenie przejrzystości decyzji
budżetowych zwiększają wpływ opinii publicznej i ekspertów na kierunki i cele polityki fiskalnej.

Ramka 7.2. Holandia
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) zostało założone w 1945 roku jako niezależny
instytut badawczy, którego celem miało byd wsparcie rządu poprzez prognozowanie sytuacji
gospodarczej oraz przygotowanie zaleceo i rekomendacji. Raz w roku Biuro przygotowuje raport, w
którym zawarte są prognozy i analizy krótkookresowe. Założenia makroekonomiczne
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przygotowywane przez Biuro – tempo wzrostu gospodarczego i realnego wzrostu płac, poziom inflacji
i bezrobocia – są podstawą rządowego projektu budżetu.
Projekt budżetu jest również oceniany przez CPB. Analizie podlega nie tylko saldo pożyczkowe netto
(deficyt publiczny), lecz także wiele pozostałych wskaźników, danych oraz założeo: dokładna
struktura wydatków i dochodów, funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego oraz fiskalne i
ekonomiczne konsekwencje poszczególnych zmian w budżecie.
Zadaniem Biura jest także długookresowa analiza sytuacji w systemie zabezpieczenia społecznego (w
związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeostwa), edukacji, zdrowia publicznego, badane są
również ekonomiczne konsekwencje wydatków na innowacje oraz badania i rozwój. Szerokiej
ekonomicznej ocenie CPB podlegają także rządowe decyzje w sprawie projektów infrastrukturalnych.
Na rok przed wyborami Biuro przygotowuje raport, stanowiąc wsparcie dla ogłaszanych przez partie
programów, w którym zawarte są średnio- i długookresowe prognozy makroekonomiczne oraz
fiskalne. Na dwa miesiące przed wyborami sporządza analizy programów wyborczych startujących
partii. Zaraz po wyborach ocenie podlega również program nowej koalicji rządowej.
Decydujące dla niezależności i autorytetu Biura jest zaufanie, jakim cieszą się jego analizy i
rekomendacje. Pełniąc rolę doradcy i arbitra w sporach między partiami, a nawet oceniające
przygotowywane programy wyborcze, Biuro silnie wpływa na politykę gospodarczą i fiskalną rządów.
Wszystkie oceny i analizy przygotowywane są w oparciu o dostępne i jawne modele
makroekonomiczne, co zmniejsza ryzyko oskarżenia o stronniczośd w sporach politycznych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bos F. (2007), The Dutch fiscal framework. History, current
practice and the role of the CPB, CPB Document nr 150/2007.

Ramka 7.3. Szwecja
Szwedzka Rada Polityki Fiskalnej została ustanowiona w 2007 roku. Sama idea powołania Rady
pojawiła się znacznie wcześniej, gdyż była związana ze znaczącymi problemami fiskalnymi na
początku lat 90. W związku z recesją, saldo deficytu publicznego osiągnęło w 1993 roku 11,2% PKB, a
dług publiczny wzrósł z 42,3% PKB w 1990 roku do 73% w 1996. Przyjęty program konsolidacji
pozwolił na ograniczenie salda pożyczkowego netto oraz redukcję poziomu długu w pierwszej
dekadzie XXI wieku. Powołanie niezależnej instytucji fiskalnej stało się tematem dyskusji politycznej
w trakcie referendum nad przyjęciem euro w 2003 roku (Calmfors, 2010). Wzrost znaczenia polityki
fiskalnej po ewentualnej rezygnacji z polityki pieniężnej, a szczególnie rola polityki fiskalnej w
amortyzowaniu szoków asymetrycznych były najważniejszym argumentem za stworzeniem Rady.
Rządzący socjaldemokraci sceptycznie traktowali pomysł niezależnej Rady uznając ją za zbyt duże
ograniczenie władzy rządu. Dopiero powołanie koalicji liberalno-konserwatywnej we wrześniu 2006
roku doprowadziło do rozpoczęcia prac legislacyjnych.
Czterema podstawowymi kompetencjami Rady są: (1) ocena osiągnięcia celów polityki fiskalnej,
takich jak długookresowe zrównoważenie, nadwyżka salda pożyczkowego netto, ograniczenie
wydatków rządowych do określonego pułapu; oraz ocena czy polityka fiskalna jest antycykliczna; (2)
ocena, czy działania rządu dają podstawę dla długookresowego wzrostu gospodarczego oraz
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wysokiego zatrudnienia w gospodarce; (3) weryfikacja zgodności ustawy budżetowej oraz
pozostałych ustaw określających politykę fiskalną z przyjętą polityką gospodarczą oraz
deklarowanymi rządowymi celami w polityce fiskalnej; (4) monitorowanie i ocena rządowych
prognoz, a szczególnie stosowanych modeli makroekonomicznych. W skład Rady wchodzi 8 członków
wybieranych na 3 lata przez rząd. W czerwcu 2010 roku w Radzie zasiadało 6 ekonomistów (w tym
Duoczyk oraz Fin) oraz dwóch byłych polityków, w tym były minister finansów z partii
socjaldemokratycznej (Calmfors, 2010).
Rada zobowiązana jest do sporządzania w maju raportu rocznego, chod w praktyce co roku
przygotowuje dodatkowy raport na temat ustawy budżetowej. Z powodu dośd niewielkiego
zatrudnienia i budżetu (4 pracowników poza członkami Rady oraz możliwośd zamówienia 5-10
zewnętrznych ekspertyz rocznie przy budżecie na poziomie 700 000 euro) Rada w niewielkim stopniu,
pomimo posiadania kompetencji w odniesieniu do polityki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
wykracza poza obszar polityki fiskalnej. Porównując posiadane kompetencje z radami fiskalnymi w
innych krajach Europy, szwedzka instytucja fiskalna ma prawo do poruszania szerszej palety
problemów gospodarczych, poza polityką fiskalną. Instytucja ta jest dopiero w okresie rozwoju, chod
silnie wpływa na rządową politykę, szczególnie w odniesieniu do programów stymulacyjnych w
trakcie obecnego globalnego kryzysu gospodarczego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Calmfors L. (2010), The Swedish Fiscal Policy Council –
Experiences and Lessons, Paper for Conference on Independent Policy Institutions, Budapest 18-19
March 2010.

Ramka 7.4. Węgry
Powołana w 2009 roku Rada Polityki Fiskalnej jest bezpośrednią odpowiedzią na kryzys budżetowy
Węgier. Prowadzone w ostatnich latach działania rządu polegały na ograniczeniu długu publicznego,
sięgającego 78% PKB w 2009 roku, co jest wartością bardzo wysoką, w porównaniu do pozostałych
paostw Europy Środkowej. Rada ma dośd duże uprawnienia, gdyż oprócz (1) przygotowywania
makroekonomicznych prognoz, (2) opracowuje również prognozy wskaźników makroekonomicznych
stanowiących podstawę dla rządowego projektu budżetu. Rada opracowuje również (3)
metodologiczne rekomendacje odnośnie prognoz fiskalnych, (4) oszacowania efektów fiskalnych w
trakcie prac legislacyjnych nad projektem budżetu oraz pozostałymi ustawami, które mogą mied
konsekwencje dla finansów publicznych, dla Parlamentu (5) ocenę projektowanych ustaw
proponujących lub zmieniających reguły fiskalne lub budżetowe.
Rada składa się z trzech członków wybieranych przez Parlament na dziewięcioletnią kadencję.
Kandydaci zgłaszani są – po jednej osobie – przez Prezydenta, przewodniczącego Krajowego Organu
Kontroli (State Audit Office) oraz Prezesa Narodowego Banku Węgier.
Najważniejszym uprawnieniem Rady, obok opiniowania ustaw wpływających na kondycję finansów
publicznych jest ustalanie budżetowych wskaźników makroekonomicznych, co ogranicza możliwośd
manipulacji przez rząd wielkością salda pożyczkowego netto poprzez modyfikację założeo
makroekonomicznych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fiscal Responsibility Act (Act LXXV 2008).
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Główna rola rad fiskalnych polega między innymi na wsparciu procesu projektowania budżetu, a
szczególnie przygotowywaniu lub ocenie założeo makroekonomicznych (poziom inflacji, wzrostu
gospodarczego, tempa wzrostu płac i zmian w poziomie bezrobocia). Rady przygotowując średnio- i
długookresowe prognozy sytuacji gospodarczej i stanu finansów publicznych pośrednio wpływają na
politykę rządu, a co najmniej zwiększają przejrzystośd sporu o cele i zadania polityki fiskalnej. Z badao
(KE 2006) wynika, że poziom deficytu publicznego w paostwach posiadających co najmniej jedną
instytucję fiskalną był istotnie mniejszy w porównaniu do krajów bez takich instytucji. Niezależnie
od rzeczywistych uprawnieo – do najważniejszych należy prawo określania założeo
makroekonomicznych – wpływ na działania polityków, a szczególnie samych rządów jest nie do
przecenienia. Przesądzające wydają się byd konsekwencje prezentowania pełnej, niezależnej oceny
stanu finansów publicznych, co istotnie zmniejsza możliwości rządu w manipulowaniu i ukrywaniu
rzeczywistych efektów prowadzonej polityki fiskalnej. Rady fiskalne pełnią zatem rolę niezależnego
recenzenta.
Rys. 7.1. Porównanie rad fiskalnych i niezależnych organów fiskalnych.

RADY FISKALNE

Niezależne prognozy makroekonomiczne.
Niezależne prognozy fiskalne, ze szczególnym uwzględnieniem deficytu
publicznego.
Ocena efektów proponowanych polityk i działao rządowych oraz wydarzeo
gospodarczych na świecie i w kraju.
Rekomendacje w formie proponowanych reguł, celów oraz strategii.

NIEZALEŻNE
ORGANY FISKALNE

Ocena wskaźników fiskalnych w oparciu o zakładane przez rząd cele.
Ustalanie długookresowych i krótkookresowych celów fiskalnych (poziom
deficytu i długu) – obowiązujących dla rządu.

Ustalanie wskaźników fiskalnych (planowanego poziomu deficytu) dla
rządowych projektów budżetu.

Źródło: Debrun, 2009 oraz Bogaert, 2006.

Ramka 7.5. Narodowe banki centralne jako instytucje fiskalne
W niektórych krajach banki centralne monitorują i analizują prowadzoną przez rząd politykę fiskalną.
Publikując niezależne oceny, średnio- i długookresowe analizy oraz rekomendacje działają podobnie
do niezależnych instytucji fiskalnych. Znaczący autorytet i niezależnośd banków powoduje, że ocena
polityki fiskalnej przyjmowana jest przez ekspertów i opinię publiczną z uwagą. Z tego powodu rządy
zmuszone są brad stanowisko banków pod uwagę. Banki centralne posiadają wystarczająco dużo
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zasobów kadrowych, wiedzy i informacji, by wypowiadad się na temat kształtu polityki fiskalnej.
Jednocześnie, dzięki niezależności, ocena polityki fiskalne może brad pod uwagę problemy średnio- i
długo okresowe finansów publicznych, które z powodu zjawiska time inconsistency decyzji
politycznych w normalnych warunkach spychane są na drugi plan. Jeśli koszt powołania nowej
niezależnej rady fiskalnej staje dla danego paostwa zbyt duży lub jeśli istnieją inne polityczne lub
instytucjonalne powody ograniczonej efektywności projektowanej rady fiskalnej, bank centralny
może skutecznie wypełniad takie zadanie (Debrun, 2007b, s. 129)

7.3

Powołanie niezależnej rady fiskalnej – kluczowe tezy

W opinii Xaviera Debruna, Davida Haunera oraz Manmohana Kumara (Debrun, 2007b, s. 119),
efektywnośd rady fiskalnej zależy od trzech warunków. Po pierwsze, uprawnienia rady winny byd
określone w sposób jasny i powinny odzwierciedlad szeroki społeczny i polityczny konsensus co do
celów działalności rady oraz kształtu polityki fiskalnej, jaki zostanie osiągnięty w wyniku jej
działalności. Oznacza to, że im bardziej powołanie rady jest inicjatywą ponadpartyjną, tym bardziej
oceny i rekomendacje brane są pod uwagę w dłuższym okresie. Również docelowy kształt polityki
fiskalnej, polegający na przykład na uznaniu ograniczenia długu i redukcji salda pożyczkowego netto
za pożądane, powinien byd efektem politycznego kompromisu. Po drugie, im bardziej rządy są
skłonne do włączenia rad w proces tworzenia budżetów, przyjmując z większą uwagą
przygotowywane oceny, tym większa ich efektywnośd. Przykładem takiego włączenia może byd
uwzględnienie opinii rady przy corocznej ocenie wypełniania numerycznej reguły fiskalnej lub
uczestnictwo przedstawicieli rady w pracach parlamentarnych nad budżetem. Po trzecie, prawne
wzmocnienie pozycji rady w procesie tworzenia budżetów jest gwarancją silniejszego wpływu na
decyzje rządu w sytuacji sporu co do prowadzonej polityki fiskalnej.
Stosowany w literaturze Fiscal Council Index (Debrun, 2008b, s. 357-359) pozwala na próbę
wskazania rozwiązao, które mogłyby wzmocnid skutecznośd nowo powoływanej rady. Index składa się
z 19 wskaźników, za pomocą których analizowana jest działalnośd rad.
Zakres autonomii
(1) W skład rad powoływani są przedstawiciele świata akademickiego, eksperci, politycy oraz
przedstawiciele podmiotów społecznych, takich jak np. związki zawodowe. Prowadzone analizy
wskazują, że zakres niezależności rad skorelowany jest z większym udziałem przedstawicieli świata
akademickiego, ekspertów oraz reprezentantów banków centralnych. Dlatego przy tworzeniu rady
fiskalnej warto rozważyd wprowadzenie regulacji wymagającej merytorycznego przygotowania, co
pozwolid może na większą reprezentację wymienionych grup. (2) Skład rady powinien byd
wyznaczany przez szeroką paletę instytucji (m. in. parlament, bank centralny, instytucje
akademickie), by zmniejszyd zależnośd rady od rządu. (3) Trzecim czynnikiem zwiększającym
autonomię jest ograniczenie możliwości pełnienia innych funkcji publicznych przez członków rady
(np. funkcji rządowych) oraz dłuższy okres kadencji niż kadencja parlamentu. Dodatkowo, prawne
usytuowanie poza strukturami rządu lub parlamentu oraz niezależnośd budżetu rady od budżetu
paostwa wzmacniają zakres autonomii.
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Formalny wpływ na proces tworzenia budżetu
(4) Związanie działalności rady z numeryczną regułą fiskalną pozwala na wzmocnienie pozycji w
relacji do rządu. Obligatoryjny charakter reguły numerycznej powoduje, że oceny i rekomendacje
rady mogłyby byd w większym stopniu brane pod uwagę. Dodatkowo, rada powinna posiadad
uprawnienia do pełnej analizy budżetu, analizy nowelizacji ustawy budżetowej oraz wszystkich innych
aktów prawnych wpływających na stan finansów publicznych. Rada monitorując wykonywanie
budżetu oraz obliczając dokładne konsekwencje decyzji rządu i parlamentu (zmiany poziomu
wydatków, dochodów oraz deficytu), może silniej oddziaływad na politykę fiskalną. (5) Ustawowym
celem rady, obok oceny wypełniania numerycznej reguły fiskalnej, powinna byd również ocena
zgodności prowadzonej polityki z zapisami Paktu Stabilności i Wzrostu (poziom deficytu, długu oraz
realizacja średniookresowego celu budżetowego MTO). (6) Aktywnośd rady może polegad zarówno
na niezależnej ocenie polityki fiskalnej, jak i na przygotowaniu średnio- i długookresowych prognoz
dotyczących sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych, przygotowywaniu
rekomendacji oraz ocenie prowadzonych działao. (7) Uprawnienia do normatywnej oceny polityki
fiskalnej pozwalają na wzmocnienie pozycji rady. Z tego powodu istotne jest nadanie radzie prawa do
przygotowywania rekomendacji i zaleceo dotyczących budżetu i wypełniania numerycznej reguły
fiskalnej, sporządzania rekomendacji co do prowadzonej polityki fiskalnej w odniesieniu do
wyznaczanych celów, zgłaszania ostrzeżeo wynikających z odstępstwa od rekomendowanej polityki,
ogłaszania zaleceo, jakie rząd powinien zastosowad środki i działania, by poprawid stan finansów
publicznych.
(8) Prawne zobowiązanie rządu do przyjęcia rekomendacji rady w oczywisty sposób wzmacnia
efektywnośd jej funkcjonowania. (9) Również prawne uregulowanie roli rady w procesie tworzenia
budżetu jest zalecane. Polegad to może na wprowadzeniu obligatoryjnej akceptacji rady dla
tworzonego budżetu lub podstawowych wskaźników budżetowych (również makroekonomicznych).
Możliwe jest konsultowanie (zamiast akceptacji) z radą projektu budżetu, co daje radzie nieco słabszą
pozycję w porównaniu do obligatoryjnej akceptacji. Innym wariatem jest udział rady w pracach
parlamentarnych, również polegających na konsultacji. (10) Nakładając na rząd obowiązek
odpowiedzi na oceny i rekomendacje rady, ogranicza się możliwośd zlekceważenia jej efektów pracy.
(11) Niezmiernie istotny jest pełny dostęp rady do wszelkich informacji na temat polityki fiskalnej
oraz wszelkich danych posiadanych przez instytucje publiczne. (12) Rada powinna również regularnie
(np. co pół roku lub częściej) publikowad ogólnodostępne raporty, co wzmacniałoby wpływ na opinię
publiczną oraz stanowisko ekspertów. (13) Im silniejsze jest prawne umocowanie rady, tym silniejsza
jej pozycja w relacji z rządem. Z tego punktu widzenia warto rozważyd ugruntowanie pozycji rady w
konstytucji.
Konsekwencje niezależnych prognoz
(14) Prognozy przygotowywane przez radę, a szczególnie wartośd wskaźników makroekonomicznych,
powinny byd przyjmowane podczas pracy rządu nad projektem budżetu. (15) Warto rozważyd
rozwiązanie, w ramach którego, rząd podczas konstruowania projektu brałby również pod uwagę
prognozy wydatków budżetowych, (16) poszczególnych dochodów podatkowych oraz (17) salda
budżetowego.
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Wpływ na debatę publiczną
(18) Skutecznośd rady zależna jest od zakresu oddziaływania opinii rady (ocen i rekomendacji) na
debatę publiczną w mediach. (19) Niezbędne jest także utrzymywanie się autorytetu i reputacji rady
na wysokim poziomie poprzez utrzymywanie dystansu wobec sporów politycznych oraz wysokiej
jakości sporządzanych materiałów.
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PODSUMOWANIE
Polityka fiskalna Polski do momentu przyjęcia euro powinna zyskad zdolnośd do trwałego wypełnienia
kryterium fiskalnego, ale także umożliwid skuteczne absorbowanie szoków asymetrycznych, a przy
tym zapewniad odpowiedni dopływ środków prorozwojowych.
Z analizy struktury dochodów budżetowych w Polsce wynika, że cechuje ją względna stabilnośd, która
ułatwia planowanie strony dochodowej budżetu w warunkach zmiennej koniunktury. Niemniej
jednak, szybką poprawę salda publicznego poprzez zwiększenie udziału dochodów budżetowych do
PKB w najbliższych latach będzie trudno osiągnąd. Relacja dochodów podatkowych do PKB w latach
2004-2007 wzrosła za sprawą ponadprzeciętnego wzrostu gospodarczego i przywrócenie tej relacji w
warunkach spowolnienia gospodarczego może byd niemożliwe bez podwyższania stawek
podatkowych.
Analiza strony wydatkowej wskazuje natomiast, że udział wydatków sztywnych jest w Polsce
znaczący, co może potencjalnie stanowid przeszkodę dla konsolidacji finansów publicznych.
Ograniczenia w dyskrecjonalnym określaniu przez rząd wielkości niektórych wydatków wynikają z
przyjętych ustaw. Na przykład waloryzacja rent i emerytur realizowana jest w dużej mierze w oparciu
o wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzeo. Podobnie wartośd subwencji ogólnej dla samorządu
terytorialnego jest uregulowana ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W
odniesieniu do wydatków na obronę narodową, rząd ograniczony jest zaś ustawą o przebudowie i
modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkami
sztywnymi są również środki na obsługę długu sektora finansów publicznych, wydatki na fundusze
europejski pochodzące z budżetu UE, w tym wydatki na finansowanie rolnictwa, składka do UE oraz
inne zobowiązania Skarbu Paostwa. Łącznie wymienione kategorie stanowią prawie 75% wszystkich
wydatków budżetu paostwa.
Program konsolidacji finansów publicznych powinien zatem wziąd pod uwagę zachodzące zmiany
wynikające z obecnej konstrukcji systemu budżetowego. Po pierwsze, prawdopodobne jest
utrzymywanie się dochodów podatkowych na poziomie niższym niż notowany w latach przed
kryzysem z powodu słabszego tempa wzrostu gospodarczego w najbliższych latach. Może to
oznaczad, że niemożliwe będzie uzyskiwanie ponad 22% PKB dochodów podatkowych, jak miało to
miejsce w przeszłości. Po drugie, towarzyszący wzrostowi gospodarczemu wzrost realnych
wynagrodzeo automatycznie będzie podwyższał świadczenia emerytalne wypłacane z FUS, co wynika
z aktualnego mechanizmu indeksowania emerytur i rent i wpływa na wysoki poziom deficytu sektora
finansów publicznych. Po trzecie, wzrost wydatków na inwestycje publiczne może rosnąd m.in. w
związku z EURO2012 i koniecznością współfinansowania projektów unijnych.
W obszarze długu sektora finansów publicznych charakterystyczną cechą Polski jest silna dominacja
jednego podmiotu (OFE) w jego skupowaniu. Może to mied negatywną konsekwencję dla dyscypliny
polityki fiskalnej w przyszłości, gdyż wzrastający popyt na obligacje zniechęca do ograniczania salda
pożyczkowego netto Skarbu Paostwa. Przy niezmienionych regułach prawnych (np. braku zwiększenia
możliwości OFE inwestowania w akcje przedsiębiorstw), utrzymywad się może zachęta do
ustabilizowania wielkości długu na wysokim poziomie.
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Kluczowe dla konsolidacji finansów publicznych wydaje się byd sugerowane przez ECOFIN
zwiększenie zakresu oddziaływania reguły wydatkowej, poprzez „odsztywnienie” części wydatków.
Możliwości takich działao ograniczone są jednak do: świadczeo na zabezpieczenie społeczne (FUS,
KRUS), obronę narodową i policję.
Z analizy jakości i dyscypliny polityki fiskalnej w Polsce wynika, że w okresie 1996-2009 była ona na
ogół ekspansywna, niezależnie od warunków cyklicznych. Najczęściej występującą pozycją polityki
fiskalnej było procykliczne rozluźnienie (6 lat), a następnie antycykliczne rozluźnienie (4 lata). Z
analizy Hallerberga i von Hagena wynika dodatkowo, że konstrukcja procesu budżetowego w Polsce
może stanowid przeszkodę dla poprawy dyscypliny finansów publicznych, niezależnie od tego, czy
wysiłki byłyby oparte na modelu delegacji (w którym minister finansów ma szczególne uprawnienia w
fazie przygotowania i wykonania budżetu), czy też kontraktowym (w którym centralną rolę pełnią
wiążące kilkuletnie plany budżetowe). Co więcej, w raporcie podkreśla się bardzo niską przejrzystośd
sektora finansów publicznych.
Doświadczenia paostw, które utworzyły strefę euro pokazują, że warunkiem skutecznego obniżenia
deficytu budżetu poniżej poziomu referencyjnego wymaga skoncentrowania wysiłków na stronie
wydatkowej budżetu raczej niż dochodowej. Najgorsze efekty uzyskiwały paostwa, które obniżały
deficyt budżetowy poprzez podnoszenie podatków i wdrażanie działao tymczasowych, które miały
umożliwid wypełnienie kryterium fiskalnego w roku podlegającego ocenie przez KE. Zdecydowana
większośd paostw zamierzających wprowadzid euro od 1999 r. prowadziła politykę procyklicznego
zacieśnienia przed 1999 r., a następnie procyklicznego rozluźnienia. Aby uniknąd powtórzenia tej
sytuacji należy przeprowadzid dostosowania fiskalne z odpowiednim wyprzedzeniem. Ich celem
powinno byd osiągnięcie salda strukturalnego na poziomie celu średniookresowego (-1% PKB) bez
zacieśniania fiskalnego w warunkach ujemnej luki popytowej.
Należy także rozpocząd dyskusję nad sposobem utrzymania zbilansowanej pozycji fiskalnej także po
akcesji do strefy euro. Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu oraz perspektywa przyjęcia przez Polskę
wspólnej europejskiej waluty są czynnikami, które powodują, że istnieje potrzeba instytucjonalnego
wzmocnienia prowadzonej polityki fiskalnej. Wartym rozważenia rozwiązaniem jest powołanie rady
fiskalnej, która pełniłaby rolę zewnętrznego recenzenta tworzonych ustaw budżetowych, ich
zgodności z planami wieloletnimi, a także stałaby na straży antycykliczności polityki fiskalnej.
Analiza proponowanych działao konsolidacyjnych w sferze finansów publicznych, które zostały
ujawnione w oficjalnych dokumentach wskazuje, że proponowane rozwiązania nie są w stanie
zapewnid osiągnięcia założonych celów w zakresie deficytu i długu sektora finansów publicznych.
Oszacowania korzyści z proponowanych reform do 2012 r. zamykają się w kwocie około 6,7 mld zł.
Przy założeniu, że sprawdzą się rządowe prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, program
konsolidacji fiskalnej pozwoli na oszczędności rzędu 0,08% PKB w 2010 r., 0,18% PKB w 2011 r. i 0,2%
PKB w 2012 r. Porównując ten wysiłek fiskalny z planowaną redukcją deficytu strukturalnego można
zauważyd, że w 2010 r. proponowane reformy umożliwią realizację 10% planu, w 2011 r. – 20%
planu, natomiast w 2012 r. – niecałe 7% planu. Na tym tle zdecydowanie większe skutki budżetowe
może mied zaproponowane w sierpniu 2010 r. podwyższenie stawek podatku VAT. Większe znaczenie
dla redukcji deficytu strukturalnego może mied podwyższenie stawek podatku VAT. Dodanie skutków
tego działania umożliwiłoby poprawę salda w 2011 r. o 0,53% PKB (59% planu), natomiast w 2012 o
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0,55% PKB (18% planu). W tym kształcie konsolidacja byłaby jednakże w ponad 85% oparta na stronie
dochodowej.
Kolejnym problemem jest planowanie większego nacisku na stronę dochodową. Wspomniane
szacowane oszczędności na poziomie 6,7 mld zł w 64% dotyczą strony dochodowej budżetu a tylko
36% - strony wydatkowej. Gdyby uwzględnid wstępne szacunki z tytułu podwyżki stawek VAT, to
dysproporcja ta byłaby jeszcze większa: 85% po stronie dochodowej i 15% po stronie wydatkowej.
Należy także podkreślid, że poprawa salda budżetowego w latach 2010-2011 ma się odbyd głównie
dzięki poprawie wyniku funduszy ubezpieczeo społecznych, przy początkowo negatywnej, a
następnie zerowej kontrybucji budżetu centralnego. Zdecydowana poprawa salda budżetu
centralnego jest planowana dopiero w 2012 r., przy czym nie są wskazane jej źródła.
Analiza tzw. „doraźnej reguły fiskalnej” prowadzi do wniosku, że jej siła jest dośd ograniczona. Cel
obniżenia deficytu sektora finansów publicznych do 3% PKB mógłby zostad osiągnięty w 2012 r. przy
relatywnie wysokim tempie wzrostu gospodarczego oraz w warunkach udziału wydatków niesztywnych na poziomie nie mniejszym od 50%. Bardziej realistyczne założenia (szczególnie dotyczące
tempa odsztywniania wydatków) odsuwają moment wypełnienia kryterium fiskalnego o kilka –
kilkanaście lat.
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