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Streszczenie

W artykule omówiono stan polskich finansów publicznych na przełomie lat 2013 i 2014, realiza-
cję ustawy budżetowej i jej nowelizację, dokonano także analizy polityki fiskalnej państwa. Wskaza-
no pozytywne zmiany w tejże polityce i przytoczono przykłady popełnionych błędów. Zasugerowano 
konieczność podjęcia reformy systemu podatkowego. Odnotowano pozytywne funkcjonowanie dys-
cypliny budżetowej, wysoką dynamikę PKB i zadowalający poziom długu publicznego, wskazując 
kilka problemów z tym związanych. Zwrócono także uwagę na negatywne skutki reformy emerytal-
nej, szczególnie w zakresie tworzenia filara kapitałowego i podjęte kroki zaradcze. 

Słowa kluczowe: finanse publiczne, polityka fiskalna, Polska, deficyt budżetowy, reforma emery-
talna. 

Kody JEL: H30, H55, H61

Uwagi wstępne

Podstawę dla oceny finansów publicznych stanowią zazwyczaj dwa wskaźniki: deficyt 
operacji finansowych podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz dług 
podmiotów sektora – ujmowane w relacji do nominalnego PKB i skonsolidowane (tzn. li-
czone po wyeliminowaniu wzajemnych rozliczeń bądź zobowiązań). Deficyt charaktery-
zuje sytuację finansów publicznych w krótkim okresie, natomiast dług, stanowiący w isto-
cie efekt kumulacji deficytów i paradeficytów, wyraża stan finansów publicznych w ujęciu 
średniookresowym. Przez paradeficyty autor rozumie płatności związane z obejmowaniem 
aktywów finansowych zgodnie z ESA 95 niezaliczane do wydatków, ale wymagające finan-
sowania w trybie analogicznym jak deficyty. Deficyt można bowiem w sensie czysto instru-
mentalnym, a więc abstrahując od ograniczeń wynikających z jednej strony ze względów 
społeczno-politycznych, zaś wpływu na procesy gospodarcze z drugiej, szybko zredukować, 
natomiast obniżenie poziomu długu możliwe jest jedynie w wyniku wieloletniej sekwencji 
niskich deficytów. Dobrym przykładem, jak może to przebiegać, jest Belgia. W 1993 r. dług 
publiczny stanowił 140,7% PKB, a deficyt wynosił 7,5% PKB. W latach następnych zre-
dukowano deficyt do 1% PKB (w 1997 r.), zaś aż do 2007 r. deficyt tylko raz nieznacznie 
przekroczył 1% PKB, a dwukrotnie wystąpiła nadwyżka. W rezultacie na koniec 2007 r. 
dług wynosił już tylko 84% PKB.
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Na kształtowanie się deficytu w istotny sposób wpływają wahania koniunktury. 
Dekoniunktura, rozumiana jako spowolnienie procesów gospodarczych aż do wystąpienia 
recesji, powoduje nieuchronnie wzrost deficytu. Dzieje się tak dlatego, iż dochody sektora 
finansów publicznych są w wysokim stopniu podatne na wahania koniunktury, natomiast 
wydatki cechuje znaczna sztywność, która utrudnia szybkie i pełne ich dostosowanie do 
zmian zachodzących po stronie dochodów. Ściśle rzecz biorąc podatne są źródła, z których 
nalicza się i pobiera podatki i inne dochody (np. zyski przedsiębiorstw, wynagrodzenia, 
sprzedaż detaliczna itd.). Podatność dochodów sektora jest wtórna.

Sztywność wydatków występuje w 3 warstwach:
1. Znaczna część wydatków jest prawnie zdeterminowana, to znaczy obowiązujące regula-

cje prawne bądź umowy jednoznacznie określają wielkość wydatków;
2. Przeważająca część wydatków, które nie są prawnie zdeterminowane, polega na finan-

sowaniu sieci jednostek organizacyjnych, wymagających zapewnienia stabilności ich 
funkcjonowania (jak szkoły, sądy, jednostki wojskowe, policja itd.);

3. Decyzje dotyczące wydatków podejmowane są w trybie ustawowym, co wymaga długo-
trwałej procedury, zaś zmiany ustawowych decyzji są utrudnione i opóźnione ze wzglę-
dów formalnych, bądź społeczno-politycznych.

Dodatkowo deficyt rośnie, gdy rząd podejmuje działania mające na celu przeciwdzia-
łanie negatywnym skutkom dekoniunktury, czy to w formie podtrzymywania słabnącego 
popytu, czy zapobiegania upadłości banków, bądź wielkich przedsiębiorstw, czy wreszcie 
przeciwdziałania bezrobociu. Wszelkie działania tego rodzaju wymagają nakładów finanso-
wych, a więc odkładają się w deficycie finansów publicznych.

Wahania koniunktury stanowią dla polityki fiskalnej i szerzej – dla polityki ekonomicz-
nej – czynnik egzogeniczny, swego rodzaju siłę wyższą, do której trzeba się dostosować 
i można przeciwdziałać tylko w ograniczonym zakresie. Traktowanie dekoniunktury jako 
wyniku nieudolności rządu, co lubią czynić niektórzy politycy i publicyści, jest wysoce nie-
profesjonalne, świadczy o analfabetyzmie ekonomicznym. Ocena polityki ekonomicznej 
w warunkach dekoniunktury jest szczególnie utrudniona, bo sprowadza się do ograniczania 
skali zjawisk negatywnych. Ogólna sytuacja przy najlepszej nawet bieżącej polityce ekono-
micznej pozostaje zła, gorsza niż poprzednio w warunkach dobrej koniunktury. To, że jest 
mniej zła niż mogłaby być, jest trudne do dostrzeżenia i niezbyt uchwytne dla powierzchow-
nej opinii publicznej. Powstaje zatem wrażenie, że skoro sytuacja gospodarcza jest zła, to 
i prowadzona polityka ekonomiczna jest zła. Oczywiście owa polityka może być zła, ale nie 
da się stwierdzić tego na podstawie mechanicznego porównywania wskaźników z poprzed-
nim okresem dobrej koniunktury. Ocena polityki ekonomicznej, w tym polityki fiskalnej, 
wymaga pogłębionej analizy, w której przydatne są też porównania z innymi krajami znaj-
dującymi się w podobnej sytuacji. Dekoniunktura jest bowiem zjawiskiem ponadnarodo-
wym, występuje równolegle w wielu krajach.
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Oceniając politykę fiskalną i sytuację finansów publicznych na przełomie lat 2013-2014 
należy o tym wszystkim pamiętać.

Ustawa budżetowa na rok 2013 i jej realizacja

Na sytuację budżetu państwa w 2013 r. niekorzystnie wpłynęły błędy popełnione przy 
opracowywaniu ustawy budżetowej na ten rok. Zasadniczym błędem było przyjęcie zbyt 
optymistycznych założeń dotyczących przebiegu procesów gospodarczych. Uwzględniono 
wprawdzie przewidywane spowolnienie dynamiki PKB, ale w stopniu niedostatecznym. 
Założono mianowicie, że realny PKB wzrośnie o 2,2% (w 2011 r. wzrósł o 3,9%, a w 2012 r. 
oczekiwano wzrostu o 2,5%; w rzeczywistości było to 1,9%), co wobec wzrostu w II kwar-
tale 2012 r. o 2,4% mogło się wydawać prawdopodobne. Jednakże w II półroczu 2012 r. 
dynamika PKB szybko malała – w III kwartale wzrósł on o 1,3%, a w IV kwartale tylko 
o 0,7% i Polska znalazła się na krawędzi recesji, czego ustawa budżetowa nie uwzględ-
niła. Nie doceniono także, iż spowolnienie gospodarcze przyniesie prawie zanik inflacji. 
Założono, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną o 2,7%. Istotnym błędem była 
także zbyt optymistyczna prognoza dochodów podatkowych w roku bazowym, to znaczy 
w 2012. Założono, że wyniosą one 253,9 mld zł, podczas gdy w rzeczywistości wyniosły 
tylko 248,3 mld zł, a więc były o 2,2% niższe. Oznaczało to, że przyjęta w ustawie prognoza 
dochodów, niezależnie od nietrafnych przewidywań makroekonomicznych, była zawyżona.

W uchwalonej 25 stycznia 2013 r. ustawie budżetowej na rok 2013 założono, że wydatki 
budżetu państwa wyniosą 335,0 mld zł, co oznaczało wzrost w stosunku do 2012 r. tylko 
o 1,9%. Dochody przyjęto w wysokości 299,4 mld zł, w tym podatkowe 267,0 mld zł, co 
miało oznaczać wzrost dochodów ogółem o 2,4%, a dochodów podatkowych o 5,1%. Tu 
popełniono kolejny błąd, gdyż zakładając że przewidywania makroekonomiczne są trafne, 
to przy wynikającym z nich wzroście popytu krajowego o 4,2% trudno było oczekiwać aż 
tak wysokiego wzrostu. Co więcej, jeśli przyjąć dla 2012 r. nie zawyżoną prognozę przewi-
dywanego wykonania, lecz poziom rzeczywisty, to założona kwota dochodów podatkowych 
oznaczała wzrost o 7,5%, co było już oczywistym absurdem.

Dla deficytu budżetu państwa ustalono dopuszczalny limit 35,6 mld zł, co stanowiło-
by wzrost w stosunku do przewidywanego deficytu w 2012 r. o 12,2%. Ponieważ jednak 
w budżecie środków europejskich założono nadwyżkę 6,2 mld zł przy przewidywanym 
w 2012 r. deficycie 4,5 mld zł, łączny deficyt obu budżetów miałby wynosić 29,6 mld zł, 
co oznaczałoby zmniejszenie o 18,9%. Wysokie deficyty w budżecie środków europejskich 
w latach 2010-2012 wynikały z szybkiego wzrostu środków transferowanych z budżetu Unii 
Europejskiej w warunkach refundacyjnego systemu ich realizacji. Wydatki rosły szybciej 
niż środki je refundujące. Gdy tempo wzrostu napływu środków europejskich zmniejszyło 
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się, nastąpiło wyrównanie kwotowe, a nawet mogła powstać nadwyżka. W długim okresie 
budżet środków europejskich powinien być zrównoważony.

Od początku 2013 r. realizacja ustawy budżetowej przebiegała źle. W ciągu I kwartału 
dochody podatkowe wyniosły 55,7 mld zł i były niższe w porównaniu z I kwartałem 2012 r. 
o 5,8%. Dla osiągnięcia w skali roku dochodów na przyjętym w ustawie budżetowej pozio-
mie niezbędne było uzyskanie w I kwartale co najmniej 63,5 mld zł, natomiast w świetle 
uzyskanych faktycznie dochodów można było liczyć w skali roku na około 232,0 mld zł, 
a więc o 35, 0 mld zł mniej niż zaplanowano. Za przyczynę takiego stanu rzeczy można 
uważać bardzo słabą dynamikę PKB; wzrósł on w porównaniu z I kwartałem 2012 r. realnie 
o 0,5%, a nominalnie o 2,1%. Warto tutaj zauważyć, że nawet tak słaby wzrost nominalnego 
PKB – ale jednak wzrost! – nie może stanowić uzasadnienia dla spadku wpływów podatko-
wych.

W II kwartale sytuacja jeszcze się pogorszyła. Dochody podatkowe wyniosły 58,3 mld 
zł i były niższe niż przed rokiem o 7,6%. Ponieważ wydatki budżetu państwa dokonywane 
były zgodnie z zapisami ustawowymi, deficyt na koniec czerwca osiągnął 25,9 mld zł, co 
stanowiło 72,8% limitu dopuszczalnego deficytu rocznego. Jakkolwiek zawsze, ze względu 
na sezonowy rozkład dochodów i wydatków, w I półroczu powstaje przeważająca część 
deficytu rocznego, stało się jasne, że nie będzie możliwe utrzymanie deficytu w skali roku 
w granicach ustawowego limitu. Na porządku dziennym stanęła sprawa nowelizacji ustawy 
budżetowej.

Nowelizacja ustawy budżetowej

Nowelizacja ustawy budżetowej jest bardzo niewygodna dla każdego rządu, bo ozna-
cza przyznanie się do błędu i zakwestionowanie dotychczas prowadzonej polityki fiskalnej. 
Właściwie rząd mógł uniknąć nowelizacji dokonując drastycznych cięć w zakresie wydat-
ków w trybie art. 179 ustawy o finansach publicznych. Skala cięć musiałaby być duża, około 
25,0 mld zł, to znaczy – uwzględniając, iż do końca czerwca wydatkowano już 159,6 mld zł 
– stanowiłoby to około 14% niewykorzystanego do tej pory ustawowego limitu wydatków. 
Dylemat polegał na tym, że tak znaczne cięcia mogłyby wpłynąć negatywnie na koniunk-
turę, a tymczasem zaczynały się pojawiać pierwsze oznaki ożywienia. Realny PKB wzrósł 
w II kwartale o 0,8%, a więc tylko minimalnie więcej niż w I kwartale, ale różne szczegółowe 
wskaźniki miesięczne sugerowały, że w III kwartale może to być już wyraźnie więcej. Później 
okazało się, że PKB wzrósł w III kwartale o 1,9%, co można było uznać za wyraźne odbicie.

Dlatego też – jak można przypuszczać – chcąc uniknąć zduszenia początkującego, a więc 
z natury dość słabego i nieodpornego ożywienia przez ostro restrykcyjną politykę fiskalną, 
zdecydowano się na nowelizację ustawy budżetowej, zwiększającą przede wszystkim limit 
dopuszczalnego deficytu z 35,6 mld zł do 51,6 mld zł, a więc o 16,0 mld zł. Natomiast limit 
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dopuszczalnych wydatków obniżono z 335,0 mld zł do 327,3 mld zł, to znaczy o 7,7 mld zł. 
Tak więc niezbędna korekta budżetu w dwóch trzecich polegała na zwiększeniu deficytu, 
a tylko w jednej trzeciej na cięciach w zakresie wydatków. Uniknięto więc cięć zbyt dra-
stycznych. Sejm uchwalił znowelizowaną ustawę 13 września 2013 r.

W ciągu II półrocza ożywienie gospodarcze stawało się coraz bardziej wyraźne. Realny 
PKB wzrósł w III kwartale o 1,9%, a w IV – o 2,7%, natomiast inflacja utrzymywała się na 
bardzo niskim poziomie: poniżej 1%, licząc do analogicznych miesięcy 2012 r., co powo-
dowało, że wzrost nominalnego PKB był stosunkowo słaby: wyniósł w III kwartale 2,7%, 
a w IV 2,6%. Odbijało się to niekorzystnie na dochodach budżetu państwa. Wprawdzie 
dochody podatkowe kształtowały się już na poziomie wyższym niż w 2012 r., to jednak 
ich wzrost był nieznaczny. W III kwartale wynosiły 62,4 mld zł i były wyższe o 2,1%, 
a w IV kwartale wynosiły 65,0 mld zł i były wyższe tylko o 0,4%.

Wykonanie budżetu państwa w 2013 roku

W skali całego roku dochody podatkowe nie osiągnęły poziomu z 2012 r. Wynosiły 
241,7 mld zł1 i były niższe o 2,7%. Raz jeszcze trzeba podkreślić, że przyczyną nie była słaba 
dynamika PKB, bo jednak wzrósł on nominalnie o 2,3%. Wzrost popytu krajowego, który 
można uważać za bardziej właściwy niż PKB miernik bazy podatkowej, był wprawdzie słab-
szy, wynosił zaledwie o 0,15%, to jednak też był dodatni, a więc nie stanowi usprawiedliwienia 
dla spadku dochodów podatkowych. Nasuwa się przypuszczenie, że wydajność fiskalna pol-
skiego systemu podatkowego wykazuje tendencję malejącą. Wskazuje na to poniższa tabela.

Tabela 1
Dochody podatkowe w relacji do popytu krajowego

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dochody podatkowea w mld zł 257,2 250,1 257,2 281,4 286,4 280,1
Popyt krajowy w mld zł 1326,1 1343,5 1433,7 1545,7 1590,4 2596,1
Relacja w % 19,4 18,6 17,9 18,2 18,0 17,6

a Łącznie z udziałami budżetów samorządowych w podatkach dochodowych. 
Źródło: Ministerstwo Finansów (dochody podatkowe), GUS (popyt krajowy).

Na kształtowanie relacji wpływów podatkowych do popytu krajowego w poszczegól-
nych latach wpływały oczywiście pewne zmiany systemowe, w szczególności:
 - spadek relacji w 2009 r. wiązał się ze zmianą stawek w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i przekształceniem go w podatek prawie liniowy; jedyny pozostawiony ślad 

1  Wszystkie przytaczane dane roczne dotyczące 2013 r. mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane.
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progresji – stawka 32% od dochodów przekraczających 85,5 tys. zł rocznie – dotyczy 
tylko 1,3% podatników;

 - na spadek w 2010 r. wpłynął jednorazowy ubytek wpływów w podatku od towarów 
i usług (ok. 5 mld zł), spowodowany skróceniem czasu zwrotu, a na wzrost w 2011 r. – 
podwyższenie stawek w tymże podatku o 1 punkt procentowy;

 - relacja w 2012 r. powinna być nieco niższa w związku z przesunięciem zaewidencjono-
wania około 3 mld zł ze stycznia 2013 r. na grudzień 2012 r. w wyniku zmian w zasadach 
ewidencji w tzw. okresie przejściowym (pierwsze 2 dekady stycznia).
Niemniej tendencja malejącej wydajności występuje i można ją obserwować w szczegól-

ności w odniesieniu do podatków pośrednich. Obrazuje to poniższa tabela, w której przyjęto 
za podstawę odniesienia sprzedaż detaliczną, z nią powiązane są obydwa podatki pośrednie.

Tabela 2
Podatki pośrednie w relacji do sprzedaży detalicznej  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013a

Sprzedaż detaliczna w mld zł 593,0 646,1 675,0 691,5
Podatek od towarów i usług
- w mld zł 107,9 120,8 120,0 113,4
- w % sprzedaży 18,2 18,7 17,7b 16,4
Akcyza
- w mld zł 55,7 58,0 60,4 60,7
- w % sprzedaży 9,4 9,0 8,9 7,7

a Dane nieostateczne, b 17,3% po uwzględnieniu przesuniętych 3 mld zł.
Źródło: Ministerstwo Finansów (dochody podatkowe), GUS (sprzedaż detaliczna).

Także dochody niepodatkowe budżetu państwa okazały się w 2013 r. niższe niż w roku 
poprzednim, jednakże tutaj sytuacja była jasna. Zadecydowała jedna pozycja – wpłata zysku 
NBP, która w 2012 r. wynosiła 8,2 mld zł, zaś w 2013 r. 5,3 mld zł. W rezultacie dochody 
niepodatkowe były o 3,1% niższe niż w 2012 r., mimo że niektóre pozycje szczegółowe 
wykazały wzrost (np. wpływy z ceł wzrosły o 2,4%).

W takiej sytuacji łączne dochody budżetu państwa były niższe niż w 2012 r. o 2,9% 
i tylko nieznacznie przekroczyły poziom przyjęty w znowelizowanej ustawie budżetowej 
(o 1,2%). Niemniej deficyt budżetu państwa okazał się znacznie niższy – aż o 18,2% niż 
przyjęto w znowelizowanej ustawie i wyniósł tylko 42,2 mld zł, co stanowi 2,6% nomi-
nalnego PKB. W 2012 r. deficyt budżetu państwa stanowił 1,9% PKB. Skala pogorszenia 
wyniku budżetu państwa nie była więc taka wielka. Trzeba pamiętać jednak, że ten oficjalny 
deficyt bardzo daleko odbiega w sensie numerycznym od deficytu sektora finansów publicz-
nych, który dopiero ma znaczenie makroekonomiczne. Oficjalny deficyt budżetu państwa 
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takiego znaczenia nie ma, choć oczywiście wpływa na wielkość deficytu sektora. Do sprawy 
deficytu sektora i rzeczywistej deficytowości polskich finansów publicznych autor artykułu 
wróci w dalszych rozważaniach.

O tym, iż deficyt budżetu państwa ukształtował się znacznie poniżej poziomu ustalo-
nego w znowelizowanej ustawie zadecydowały niższe wydatki. Wyniosły one ostatecznie 
321,3 mld zł i były niższe w stosunku do pierwotnie zaplanowanych o 13,6 mld zł, podczas 
gdy w nowelizacji założono redukcję wydatków o 7,7 mld zł. Brak szczegółowych danych 
o strukturze wydatków uniemożliwia wyjaśnienie przyczyn sytuacji. Wiadomo jedynie, ze 
wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa okazały się (tutaj o żadnych celowych cięciach 
mowy być nie mogło) o 1,1 mld zł niższe niż pierwotnie planowano. Dotacja dla FUS i sub-
wencja ogólna zostały wypłacone w całości, w wysokości przyjętej w pierwotnej ustawie, 
zaś dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS – w 99,9%, natomiast wpłata do 
budżetu Unii Europejskiej została zrealizowana w wysokości ponad 300 mln zł większej niż 
przyjęto w pierwotnej ustawie. Znaczne oszczędności powstały prawdopodobnie w zakresie 
wydatków inwestycyjnych, nie tyle w wyniku cięć, lecz – jak corocznie – w związku z opóź-
nieniem realizacji finansowanych inwestycji.

Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. (w mld zł)  

Wyszczególnienie 2012
2013

ustawa 
pierwotna

ustawa 
znowelizowana wykonanie 2012 r.  

= 100

Dochody 287,6 299,4 275,7 279,2 97,1
w tym podatkowe: 248,3 267,0 239,1 241,6 97,3
Wydatki 318,0 335,0 327,3 321,3 101,0
w tym:
- subwencja dla samorządów 50,4 51,3 51,3 51,3 101,8
- dotacje dla FUS i KRUS 55,1 53,0 53,0 53,9 96,5
- obsługa długu 42,1 43,6 42,7 42,5 100,8
- wpłata do budżetu UE 15,5 17,8 18,2 18,1 116,6
Deficyt 30,4 35,6 51,6 42,2 138,8

Źródło: Ministerstwo Finansów (dane wstępne).

Rzeczywista wysokość deficytu

Powrócić trzeba teraz do sprawy prawidłowości obliczania deficytu. Budzi ona istot-
ne wątpliwości, gdyż od kilku lat stosowane są praktyki mające sztucznie obniżyć poziom 
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deficytu. Od 2004 r. z budżetu państwa wyłączono refundację dla Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych ubytku składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych; jest 
ona finansowana teoretycznie z przychodów z prywatyzacji, ale ponieważ jest kwotowo 
znacznie wyższa od tych przychodów, faktycznie źródłem jej pokrycia są wpływy z emisji 
papierów skarbowych. Od 2009 r. część dotacji finansującej deficyt FUS zastąpiono pseu-
dopożyczkami ze środków budżetowych dla tego funduszu, o których wiadomo, że nigdy 
nie zostaną spłacone, bo fundusz nie będzie – w dającej przewidzieć się przyszłości – dys-
ponować środkami na ich spłatę. Bardzo wygodne rozwiązanie, bo o ile dotacja wpływa na 
wysokość deficytu, to zastępująca ją pseudopożyczka na wielkość deficytu nie wpływa.

Inną praktyką sztucznego obniżania deficytu budżetu jest wydzielenie z tegoż budżetu 
pewnych grup wydatków. W 2009 r. przeniesiono wydatki na budowę dróg i autostrad do od-
rębnego Krajowego Funduszu Drogowego; w 2010 r. wyłączono z budżetu państwa odrębny 
budżet środków europejskich.

W 2012 r. skorygowany o rozliczenia z FUS i saldo budżetu środków europejskich de-
ficyt budżetu państwa wyniósł 45,2 mld zł (2,8% PKB), zaś obliczony zgodnie z ESA 95 
deficyt całego sektora finansów publicznych – 62,4 mld zł (3,9% PKB). Dla 2013 r. na pod-
stawie wstępnych danych można przyjąć, że skorygowany deficyt wyniesie 58,7 mld zł, to 
znaczy ok. 3,6% PKB. 

Dla oceny sytuacji finansów publicznych znaczenie ma nie tyle deficyt budżetu państwa, 
lecz deficyt całego sektora finansów publicznych, a więc łącznie z funduszami celowymi 
i budżetami jednostek samorządu terytorialnego. W 2013 r. deficyt sektora liczony zgodnie 
z przyjętym w Unii Europejskiej systemem ESA 95 wynosił 70,7 mld zł, to znaczy 4,3% 
PKB. Poziom deficytu uległ więc pogorszeniu w porównaniu z 2012 r., gdy stanowił 3,9% 
PKB, jednakże biorąc pod uwagę głębokie załamanie koniunktury, prawie recesję w I pół-
roczu, można to uznać za wynik całkiem niezły. Istniały obawy, że będzie dużo wyższy. 
Jesienne prognozy OECD i Komisji Europejskiej przewidywały, że będzie to 4,8% PKB, 
a niektórzy krajowi ekonomiści zapowiadali, że przekroczy 5% PKB.

Wzrost deficytu spowodowany był obniżeniem poziomu dochodów. W relacji do PKB 
obniżył się z 38,% w 2012 r. do 37,6%, przy czym zasadniczą rolę odegrał wspomniany już 
wcześniej spadek wpływów z podatku od towarów i usług; w relacji do PKB zmniejszyły 
się z 7,5% do 6,9%. Poziom wydatków obniżył się z 42,2% PKB do 41,9%, co w pewnej 
mierze skompensowało spadek poziomu dochodów. Na razie brak danych, w jakich pozy-
cjach wydatków nastąpił spadek, ale można domniemywać, że dotyczył przede wszystkim 
wydatków inwestycyjnych.

Oficjalny poziom deficytu w podziale na podsektory przedstawia się następująco:
 - podsektor instytucji rządowych 59,9 mld zł (3,7% PKB),
 - samorządowy 2,9 mld zł (0,2% PKB),
 - ubezpieczeń społecznych 7,8 mld zł (0,3% PKB).
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Powyższy podział budzi jednak zasadnicze wątpliwości, dotyczy to w szczególności de-
ficytu podsektora ubezpieczeń społecznych, przy ustaleniu którego jako dochody potrakto-
wano transfery wyrównawcze z podsektora instytucji rządowych (dotacje dla FUS i KRUS 
oraz refundacja składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych). Wynosiły 
one w 2013 r. 63,7 mld zł. Gdyby je odliczyć od dochodów podsektora, to deficyt wzrośnie do 
71,4 mld zł (4,4% PKB), natomiast w podsektorze rządowym wystąpi nadwyżka 3,8 mld zł 
(0,2% PKB). Taki podział deficytu sektora bardziej prawidłowo pokazuje jego źródło. 
Przyczyną deficytu sektora nie są – jak się niekiedy przedstawia – nadmierne wydatki budże-
tu państwa, lecz niezbilansowanie ubezpieczeń społecznych. Deficyt podsektora ubezpieczeń 
społecznych jest wyższy od deficytu całego sektora. Na marginesie trzeba przypomnieć, że 
świadczenia emerytalno-rentowe służb mundurowych, sędziów i prokuratorów, wypłacane 
z budżetu państwa (ok. 15 mld zł) nie są zaliczone do podsektora ubezpieczeń społecznych.

Interesujące jest porównanie wskaźników poziomu wydatków z analogicznymi wskaźni-
kami dla 2007 r., a więc roku, w którym deficyt sektora osiągnął najniższy poziom w ostatnim 
ćwierćwieczu. Otóż wskaźnik poziomu wydatków wynosił w 2007 r. 42,2% PKB, a więc tyle 
samo co w 2012 r. i był nieco wyższy niż w 2013 r., natomiast wskaźnik poziomu dochodów 
wynosił 40,3% PKB. Oznacza to, że zasadniczą przyczyną wzrostu deficytu było obniżenie po-
ziomu dochodów publicznych. Wykazuje to, że zarzuty wobec prowadzonej polityki fiskalnej, 
dotyczące jej nastawienia na podwyższenie obciążeń fiskalnych, są całkowicie bezpodstawne.

Dla oceny wyniku budżetu państwa w 2013 r. istotne znaczenie ma jeszcze jeden czyn-
nik, mianowicie przyrost zadłużenia Skarbu Państwa. W 2013 r. wyniósł on 44,2 mld zł 
(2,7% PKB), jednakże uwzględniając wpływ różnic kursowych (zmniejszyły one dług 
w przeliczeniu na złote o 1,9 mld zł) oraz różnych rozliczeń (11,0 mld zł) wzrost długu 
wynikający z finansowania potrzeb pożyczkowych netto, Ministerstwo Finansów szacuje na 
56,6 mld zł, to znaczy 3,5% PKB. Koresponduje to z podanym powyżej szacunkiem skory-
gowanego deficytu budżetu państwa.

Dług całego sektora finansów publicznych, liczony zgodnie z ustawą o finansach pu-
blicznych (tzn. bez uwzględnienia Krajowego Funduszu Drogowego i innych funduszy ad-
ministrowanych przez BGK) wynosił na koniec 2013 r. 880,2 mld zł, co stanowiło 53,9% 
PKB. Nie został więc przekroczony drugi próg ostrożnościowy określony w art. 86 ustawy 
o finansach publicznych, niemniej dystans dzielący od progu stał się niebezpiecznie mały. 
Przekroczenie progu spowodowałoby obowiązek wprowadzenia drastycznych ograniczeń 
w ustawie budżetowej na rok następny.

Dług liczony przez Eurostat zgodnie z formułą EDP (przyjętą do celów procedury nad-
miernego deficytu w Unii Europejskiej, obejmuje fundusze BGK) wyniósł na koniec 2013 r. 
932,5 mld zł, to znaczy 57,1% PKB. Na tle innych państw europejskich należy to uznać za 
dość umiarkowany poziom zadłużenia. Na koniec września 2013 r. średni poziom zadłu-
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żenia państw członkowskich Unii Europejskiej wynosił 86,8% PKB, a państw strefy euro 
– 92,7% PKB.

Ogólnie rzecz biorąc stan polskich finansów publicznych na koniec 2013 r. przedstawiał 
się całkiem nieźle. Pojawiające się poglądy, iż jest to stan katastrofalny są całkowicie niepro-
fesjonalne i wynikają z braku umiejętności interpretowania danych. Oczywiście w zakresie 
finansów publicznych występują poważne trudności i problemy wymagające rozwiązywania, 
ale tak dzieje się właściwie zawsze, bo jest to dziedzina obdarzona wyjątkową podatnością do 
generowania trudności i problemów. Za problem numer jeden autor niniejszego artykułu uwa-
ża wspomnianą malejącą fiskalną wydajność systemu podatkowego. Należy przyznać, że rząd 
podejmuje działania w tym zakresie, ale spotykają się one od razu z ostrą krytyką, nawet gdy 
chodzi o sprawy tak oczywiste jak opodatkowanie spółek komandytowych czy przeciwdzia-
łanie oszustwom podatkowym. Są to jednak działania odcinkowe, niewątpliwie pożyteczne 
i uzasadnione, ale wydaje się, że potrzebna jest kompleksowa reforma podatkowa. Powinna 
ona z jednej strony uprościć wymiar podatków, z drugiej zaś – zapewnić większą jego szczel-
ność. Jest to sprawa trudna, a obydwa postulaty są wzajemnie sprzeczne, ale niezbędne.

Problemy długu publicznego

Sprawa poziomu zadłużenia jest nieco ambiwalentna. Oczywiście im niższe zadłużenie, 
tym jest lepiej, ale nie należy demonizować negatywnych skutków zadłużenia w przedzia-
le 60-120% PKB. Gospodarce polskiej nie zaszkodziłoby, gdyby dług wzrósł nawet do 70% 
PKB, zwłaszcza przy malejącej tendencji poziomu oprocentowania. Problem stwarzają jedy-
nie niezbyt fortunne regulacje prawne, w szczególności art. 216 Konstytucji RP zakazujący 
zaciągania pożyczek, które spowodowałyby, że dług publiczny przekroczy 60% PKB, a także 
art. 86 ustawy o finansach publicznych, wprowadzający wspomniane kłopotliwe ograniczenia 
dla polityki fiskalnej, w przypadku gdy dług przekroczy 55% PKB. W rezultacie od kilku lat 
polityka fiskalna sprowadza się do swoistej gimnastyki, by dług nie przekroczył tej magicznej 
granicy Powodowało to nieuzasadnione wrażenie w kraju – wbrew zupełnie odmiennej opi-
nii rynków finansowych i inwestorów zagranicznych, chętnie nabywających polskie obligacje 
skarbowe – że polskie finanse publiczne są w stanie katastrofalnym i trzeba je ratować.

W celu definitywnego rozwiązania tego problemu 6 grudnia 2013 r. Sejm uchwalił usta-
wę w zasadniczy sposób reformującą otwarte fundusze emerytalne. W szczególności zade-
cydowała ona o przejęciu przez Skarb Państwa części aktywów tych funduszy, znajdujących 
się w ich posiadaniu obligacji skarbowych i obligacji KFD. Umorzenie przejętych obligacji 
spowodowało obniżenie poziomu długu publicznego w relacji do PKB o około 8 punktów 
procentowych, co oznaczałoby zwiększenie dystansu dzielącego poziom długu od owej ma-
gicznej granicy do całkowicie bezpiecznego rozmiaru. Wprowadzona nieco wcześniej tzw. 
stabilizująca reguła wydatkowa ma zapewnić utrzymanie deficytu finansów publicznych na 
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niskim poziomie i tym samym powstrzymanie wzrostu długu nie tyle w sensie kwotowym – 
bo tego uniknąć się nie da – ale w relacji do PKB.

Reforma otwartych funduszy emerytalnych nie polegała – jak się niekiedy przedstawia 
– na szukaniu środków finansowych dla ratowania budżetu państwa, bo – po pierwsze – ani 
budżet, ani sektor finansów publicznych jako całość, żadnego ratowania nie potrzebowały, 
a chodziło o sprostanie wymaganiom wynikających z niezbyt fortunnych regulacji praw-
nych, po drugie – efektem reformy miało być zmniejszenie zobowiązań Skarbu Państwa, 
których powstanie budziło zasadnicze wątpliwości.

Stworzenie w 1999 r. kapitałowego filara systemu emerytalnego zostało oparte na fałszy-
wych założeniach finansowych. Twórcy tego projektu głosili, że w sytuacji braku pokrycia 
bieżących świadczeń przez składki, zostanie on bezboleśnie sfinansowany z przychodów 
z prywatyzacji. Niezależnie od tego, że przeszacowali wielkość tych przychodów, sama 
koncepcja była fałszywa. Zgodnie bowiem z ustawą o finansach publicznych z 1997 r. przy-
chody z prywatyzacji miały być przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa. 
Przeznaczenie ich na inny cel, mianowicie na tworzenie filara kapitałowego, oznaczało po-
zbawienie systemu finansowania deficytu części środków, które miały mu służyć, a więc 
powodowało odpowiednie wzrosty pożyczanych środków, mających finansować deficyt. 
Tym samym od początku faktycznie zakładano, ze tworzenie filara kapitałowego będzie 
finansowane z pożyczek zaciąganych przez Skarb Państwa.

Z danych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że do końca 2012 r. łączny 
koszt wprowadzenia filara kapitałowego (środki przekazane do otwartych funduszy plus od-
setki od zaciąganych na ten cel pożyczek) wynosił 279,4 mld zł (Strategia..., s. 21-22). Do 
tego trzeba dodać środki przekazane w 2013 r. (10,7 mld zł) oraz za rok bieżący, co najmniej 
15,0 mld zł. Razem byłoby to ponad 300,0 mld zł w łącznych kosztach obciążających finanse 
publiczne, znajdujących wyraz we wzroście długu publicznego, o tę kwotę. Gdyby nie ekspe-
ryment z filarem kapitałowym, dług publiczny liczony zgodnie z ustawą o finansach publicz-
nych stanowiłby przy założeniu ceteris paribus nie 53,9% PKB, lecz tylko 35,1% PKB.

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2013 r. z początkiem lutego 2014 r. przejęto aktywa otwar-
tych funduszy emerytalnych w wysokości 153,2 mld zł, z czego 130,2 mld zł stanowiły 
papiery skarbowe podlegające umorzeniu. W rezultacie dług publiczny obniżył się do 45,1% 
PKB. Stworzyło to korzystne warunki dla realizacji budżetu państwa w 2014 r.

Perspektywy na rok 2014

Ustawa budżetowa na rok 2014 uchwalona 24 stycznia 2014 r. oparta została na ostroż-
nych założeniach makroekonomicznych. Przyjęto, że realny PKB wzrośnie o 2,5%, zaś in-
flacja wyniesie 2,4%, co w sumie ma zapewnić wzrost nominalnego PKB. Aktualne progno-
zy mówią dziś (początek II kwartału – przyp. red.), iż wzrost realnego PKB będzie wyższy 
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i przekroczy 3,0% PKB, ale inflacja może okazać się niższa. Przewidywania te są jednak 
obciążone czynnikiem niepewności ze względu na możliwy rozwój kryzysu ukraińskiego 
i perspektywy stosunków handlowych z Rosją.

W ustawie budżetowej założono, że wydatki budżetu państwa w 2014 r. wynio-
są 325,3 mld zł, co oznacza wzrost do poziomu faktycznie osiągniętego w 2013 r. 1,2%. 
Dochody mają wynieść 277,8 mld zł, w tym podatkowe – 248,0 mld zł; oznacza to zmniej-
szenie dochodów ogółem o 0,5%, zaś wzrost dochodów podatkowych o 2,6%. Ten dość 
osobliwy układ wynika z tego, że w ustawie założono zerową wpłatę zysku NBP do budżetu, 
podczas gdy w 2013 r. wyniosła ona 5,3 mld zł. Dopuszczalny poziom deficytu został ustalo-
ny w wysokości 47,5 mld zł, co ma stanowić 2,8% przewidywanego nominalnego PKB. Tak 
więc oficjalny deficyt miałby w relacji do PKB kształtować się nieco wyżej niż w 2013 r. 
Jednakże zmiany w zakresie otwartych funduszy emerytalnych spowodują zmniejszenie 
deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w konsekwencji zaangażowanie środków 
budżetowych poza budżetem w jego finansowanie.

Realizacja ustawy budżetowej w ciągu pierwszego kwartału 2014 r. jest dość obiecująca. 
Dochody wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. o 9,2%, a dochody podat-
kowe – aż o 11,2%. Deficyt jest oczywiście dość wysoki i wynosi 17,5 mld zł, co stanowi 
36,8% rocznego limitu. Jest to jednak zjawisko normalne, obserwowane corocznie i wynika 
z koncentracji wydatków w początkowych miesiącach roku. W 2013 r. deficyt w okresie 
pierwszego kwartału wynosił 24,5 mld zł i stanowił 58,0% całorocznego deficytu.

Gdyby sytuacja budżetowa kształtowała się podobnie jak w pierwszym kwartale, byłyby 
realne szanse, by obniżyć deficyt sektora do poziomu około 3,4% PKB (liczony zgodnie 
z obowiązującym od 1 września ESA 2010), tak by – przy uwzględnieniu kosztów refor-
my emerytalnej – było możliwe zamknięcie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. 
Obniżenie deficytu mogłoby nastąpić w związku z kształtowaniem się dochodów podat-
kowych. W latach 2010-2013 udział dochodów podatkowych uzyskanych w pierwszym 
kwartale do dochodów rocznych wynosił średnio 23,57 %. Gdyby podobnie kształtował 
się w roku bieżącym, dochody podatkowe w skali roku wyniosłyby 262,7 mld zł, to znaczy 
o 14,8 mld zł więcej (0,9% przewidywanego PKB) niż założono w ustawie budżetowej

Możliwość taką stwarza Zarządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. 
zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia pro-
cedury nadmiernego deficytu, które stanowi w nowowprowadzonym art. 1 ust. 7: „w przy-
padku państw członkowskich, w których przekroczenie deficytu ponad wartość odniesienia 
jest następstwem wdrożenia reformy emerytalnej wprowadzającej wielofilarowy system, 
obejmujący filar kapitałowy, Rada i Komisja uwzględniają również koszt takiej reformy 
podczas dokonywania oceny zmian wielkości deficytu w ramach dokonywania procedury 
nadmiernego deficytu, o ile deficyt nie przekracza znacząco poziomu, który można uznać 
za bliski wartości odniesienia, a relacja długu do PKB nie przekracza wartości odniesienia, 
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pod warunkiem zachowania stabilności finansów publicznych. Koszt netto uwzględnia się 
również podczas podejmowania przez Radę decyzji na mocy art. 126 ust. 12 TFUE w spra-
wie uchylenia wszystkich lub niektórych decyzji podjętych na mocy zrt. 126 ust. 6-9 i ust. 11 
TFUE, jeżeli deficyt zmniejszył się w sposób znaczący i trwały osiągając poziom zbliżony 
do wartości odniesienia” (Zarządzenie 2011). Skrót TFUE oznacza Traktat o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej, zaś decyzje na mocy art. 126 ust. 6-9 dotyczą otwarcia procedury 
nadmiernego deficytu. Przez poziom deficytu zbliżony do wartości odniesienia (3% PKB) 
rozumie się deficyt nie przekraczający 3,5% PKB.

Paradoksalnie na takie rozwiązanie miała wpływ także okoliczność, że deficyt 2014 r. 
będzie liczony już zgodnie z ESA 2010, który zastąpi z dniem 1 września br. dotychczaso-
wy ESA 95. Zgodnie bowiem z ESA 95 równowartość przejętych aktywów OFE zostałaby 
potraktowana jako dochód sektora i w rezultacie powstałaby nadwyżka sektora na poziomie 
ponad 5% PKB. Nadwyżka ta, jako powstała w wyniku czynników jednorazowych i tym-
czasowych, nie mogłaby stanowić podstawy do zamknięcia procedury nadmiernego deficy-
tu. Tak było w przypadku Węgier w 2011 r., które w podobnych okolicznościach osiągnęły 
nadwyżkę 4,3% PKB, ale zamknięcie procedury nastąpiło dopiero w 2013 r. na podstawie 
zredukowanego w 2012 r. deficytu do poziomu 2,0% PKB.

Koszt reformy emerytalnej w roku bieżącym można szacować na 10 do 15 mld zł  
(0,6-0,9% PKB). Odsetki długu spowodowanego reformą (który po przejęciu części akty-
wów OFE zmniejszył się mniej więcej o połowę) wyniosą co najmniej 5 mld zł, zaś podle-
gające przekazaniu do OFE oszacowano w ustawie budżetowej na 8,2 mld zł przy założeniu, 
że w OFE pozostanie połowa uprawnionych osób. Oczywiście liczba osób pozostających 
w OFE może ukształtować się inaczej.

Reasumując autor niniejszego artykułu wyraża pogląd, iż aktualny stan polskich finan-
sów publicznych jest względnie dobry, a dalsze perspektywy są obiecujące. Oczywiście 
niezbędne są pewne reformy, w szczególności reforma systemu podatkowego. W zakresie 
dyscypliny polityki budżetowej – wprowadzona stabilizująca reguła wydatkowa być może 
rozwiąże problem, ale musi się sprawdzić w praktyce. Prowadzona polityka fiskalna zarów-
no w 2013 r. (mimo błędów popełnionych w ustawie budżetowej), jak i w całym okresie 
dekoniunktury, powinna być oceniona pozytywnie. Upoważniają do tego z jednej strony wy-
niki gospodarcze, wysoka dynamika PKB (dla całego okresu 2008-2013 najwyższa w Unii 
Europejskiej, w 2013 r. jedna z najwyższych, jeśli pominąć odrabiające ciągle spadek z lat 
poprzednich państwa bałtyckie), z drugiej zaś – utrzymanie długu publicznego na poziomie 
poniżej tzw. wartości odniesienia, czyli 60% PKB. Czynnikiem negatywnie wpływającym 
na politykę fiskalną były skutki ciężkiego błędu popełnionego przy reformie emerytalnej 
(naprawionego w 2013 r. w stopniu możliwym do zrealizowania), mianowicie tworzenia fi-
lara kapitałowego na fatalnych warunkach finansowych. Nie przekreśla to jednak pozytyw-
nych elementów reformy, w szczególności zastąpienia formuły zdefiniowanego świadczenia 
formułą zdefiniowanej składki, co z czasem może doprowadzić do zbilansowania subfundu-
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szu emerytalnego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Deficyt FUS jest dzisiaj 
głównym czynnikiem kreującym deficyt sektora finansów publicznych.

Bibliografia

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017 (2013), Minister-
stwo Finansów, Warszawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 

emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz. U. 2013 poz. 1717.
Zarządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie (WE)  

nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz. Urz. UE 
2011 L 306/33.

Public Finance and Fiscal Policy in Poland on the Turn of 2013-2014

Summary

In his article, the author discussed the state of Polish public finances on the turn of the years 2013 
and 2014, implementation of the budget act and amendment thereof; he also carried out an analysis of 
the state’s fiscal policy. He pointed out to positive changes in the policy and provided examples of the 
errors made. The author suggested the necessity to undertake a reform of the tax system, noted the posi-
tive functioning of budget discipline, the high GDP dynamics and the satisfactory level of public debt, 
indicating several problems related thereto. He also paid attention to the negative effects of the old-age 
pension reform, particularly as regards setting up the capital pillar, and the undertaken remedies. 
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