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Niektóre zagadnienia good governance w zakresie finansów 
publicznych

Streszczenie

W artykule podjęto tematykę stosowania zasad good governance w pracach nad tworzeniem bu-
dżetu państwa. W Polsce realizację zasad szczegółowości, jawności i przejrzystości mają zapew-
nić art. 33-41 ustawy o finansach publicznych, tworzące odrębny rozdział zatytułowany „Jawność 
i przejrzystość finansów publicznych”. Omówiono również kolejne zasady dotyczące spraw bardziej 
szczegółowych: jednoroczności, uprzedniości, jedności materialnej, operatywność, tak w odniesieniu 
do Unii Europejskiej, jak i Polski.
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Cechą szczególną zarządzania w zakresie finansów publicznych jest daleko idąca regula-
cja ustawowa, a nawet konstytucyjna. Zazwyczaj uzasadnia się to potrzebą szczególnej pie-
czy, gdy chodzi o środki publiczne. Jest to niewątpliwie wzgląd istotny, ale ważną przyczyną 
są konsekwencje toczącej się przez wieki walki o kontrolę nad finansami państwa między 
władzą wykonawczą a reprezentacją społeczeństwa. W XIX wieku, gdy w kolejnych krajach 
europejskich pojawiły się parlamenty dążące do uzyskania wpływu – coraz bardziej rosną-
cego – na finanse publiczne, powstała potrzeba szczegółowego określenia zarówno podziału 
kompetencji, jak i trybu podejmowania decyzji i procedur kontrolnych.

W drugiej połowie XIX wieku sformułowano zasady – tzn. zasady budżetowe – odnoszą-
ce się do podstawowego instrumentu zarządzania w zakresie finansów publicznych – ustawy 
budżetowej. Zasady te sformułowali wybitni francuscy ekonomiści, twórcy nauk finansów 
publicznych: Leon Say (1826-1896)1, René Stourm (1857-1917) i Gaston Jezé (1867-1953).

W pierwszej kolejności wśród zasad budżetowych wymienić należy zasadę jedności (na-
zywaną także zasadą jedności formalnej). W ujęciu klasycznym sformułowana przez Leona 
Soy’a postulowała, by całość dochodów i wydatków publicznych była ujmowana i uchwa-
lana w jednym akcie prawnym (Gajl 1993, s. 120). Motywem była troska o równowagę 
budżetową, która tylko w takim całościowym ujęciu mogła być ustalana i kontrolowana. 
Praktyczne zastosowanie tak rozumianej zasady jedności w dzisiejszych warunkach jest nie-

1  Nie należy go mylić z jego dziadkiem Jean Babtiste Say’em (1767-1838), wybitnym teoretykiem ekonomii, twórcą tzw. 
prawa Say’a.
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możliwe ze względu na autonomię finansową samorządu terytorialnego. Jednak z zasady 
jedności formalnej wynikają dwa ważne i ciągle aktualne postulaty:
1) niezbędne jest stworzenie urządzenia statystycznego obejmującego całość dochodów 

i wydatków, umożliwiającego badanie zarówno stanu równowagi sektora finansów pu-
blicznych, jak i struktury dochodów i wydatków. W Polsce rolę taką spełnia skonsolido-
wany bilans sektora finansów publicznych;

2) ujmowania w jednym akcie prawnym - ustawie budżetowej – całości operacji finanso-
wych, nie tylko budżetu państwa, lecz także planów finansowych funduszy celowych 
i innych liczących się instytucji rządowego podsektora finansów publicznych. W Polsce 
postulat ten jest realizowany połowicznie. W ustawie budżetowej jako załączniki 
uwzględniane są wprawdzie plany finansowe funduszy celowych, agencji wykonaw-
czych, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych ważnych państwowych osób 
prawnych, ale brak jest planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (choć jego 
wydatki stanowią 9,4% całości wydatków sektora finansów publicznych), Funduszu 
Rezerwy Demograficznej oraz funduszy administrowanych przez BGK (które zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych, choć wbrew logice, nie są zaliczane do sektora).

Blisko związana z zasadą jedności jest zasada powszechności (bądź zupełności). W uję-
ciu klasycznym zgodnie z nią wszystkie publiczne dochody i wydatki powinny być nie tylko 
zawarte w ustawie budżetowej, lecz także ujmowane w pełnych kwotach. Inaczej mówiąc, 
postulowane jest pełne stosowanie budżetowania brutto. Tak rozumiana zasada powszech-
ności stanowiła echo występujących we Francji w pierwszej połowie XIX wieku kontro-
wersji w sprawie ujmowania w budżecie dochodów podatkowych: czy w pełnej wysokości, 
czy po potrąceniu kosztów poboru (Gajl 1993, s. 171). Kontrowersje te były fragmentem 
szerszego sporu o zakres parlamentarnej kontroli finansów publicznych, którą rządy starały 
się ograniczyć. Obecnie powszechnie stosuje się budżetowanie brutto, choć zdarzają się 
uzasadnione wyjątki.

Z dziewiętnastowiecznym sporem o zakres parlamentarnej kontroli finansów publicz-
nych wiąże się kilka dalszych zasad budżetowych:
 - zasada szczegółowości,
 - zasada jawności,
 - zasada przejrzystości.

Zasada szczegółowości nakazuje, by w ustawie budżetowej zarówno dochody, jak i wy-
datki były przedstawione w ujęciu szczegółowym. Sformułowanie jej w XIX wieku było 
reakcją na skłonność rządów do ograniczania zakresu danych w ustawie do ogólnych kwot 
dochodów i wydatków, ewentualnie z podziałem na niewielką liczbę dużych agregatów  
(np. odnoszących się do poszczególnych ministerstw), co praktycznie przekreślało kontrolę 
parlamentarną (Gajl 1993, s. 286). W praktyce zasada szczegółowości realizowana jest za 
pośrednictwem wieloszczeblowej klasyfikacji budżetowej.
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Zasada jawności wymaga, by opinia publiczna była w pełni informowana o treści budże-
tu w trakcie opracowywania jego projektu, uchwalania i wykonywania, by debaty parlamen-
tarne były dostępne, a podstawowe dokumenty – uchwalona ustawa budżetowa i sprawoz-
danie z jej wykonania – publikowane.

Zasada przejrzystości postuluje, by dokumenty budżetowe, a szczególnie sama ustawa 
budżetowa, były prezentowane w sposób jasny i zrozumiały. Niestety, postulat przejrzysto-
ści pozostaje w pewnym stopniu w logicznej sprzeczności z postulatem szczegółowości. 
Konsekwencją postulatu szczegółowości jest ogromna ilość danych liczbowych, które mu-
szą być zawarte w dokumentach budżetowych, a dokumenty zawierające ogromną liczbę 
danych z natury rzeczy nie są przejrzyste. Orientacja w gąszczu liczb i innych zawiłościach 
budżetowych wymaga pewnej wiedzy specjalistycznej i tego nie można uniknąć.

W Polsce realizację zasad szczegółowości, jawności i przejrzystości mają zapewnić  
art. 33-41 ustawy o finansach publicznych, tworzące odrębny rozdział zatytułowany Jasność 
i przejrzystość finansów publicznych.

Kolejne zasady dotyczą spraw bardziej szczegółowych. Zasada jednorocznościowa 
mówi, że budżet powinien być ustalany na okresy roczne. Geneza tej zasady wiąże się z kon-
trowersjami o kontrolę nad finansami publicznym (nie dać władzy wykonawczej zbyt dłu-
giego okresu względnej swobody od kontroli parlamentarnej, która najostrzej przejawia się 
w czasie uchwalania budżetu), ale uzasadnia ją w sensie merytorycznym tradycyjne trakto-
wanie roku jako okresu cyklu gospodarczego. Zasadność ustalania budżetu na okresy roczne 
potwierdza praktyka. Próby ustalania budżetów na okresy dwuletnie, a tym bardziej na jesz-
cze dłuższe, nie zakończyły się powodzeniem, gdyż zmienność warunków ekonomicznych 
jest zbyt duża, by można było ustalać dyrektywne limity budżetowe na okresy dłuższe niż 
rok. Natomiast przyjęło się uzupełnianie rocznych dyrektywnych budżetów niedyrektywną 
projekcją najważniejszych wielkości budżetowych na kilka następnych lat. W Polsce rolę 
taką pełni wieloletni plan finansowy uwzględniający prócz roku planowanego dwa następne 
lata. Pozwala to wydłużyć horyzont czasowy w planowaniu budżetowym. Natomiast w sy-
tuacji, gdy rząd nie jest w stanie – ze względu na niestabilność warunków gospodarczych 
czy politycznych – uchwalić budżet jednoroczny, dopuszcza się opracowywanie tak zwane-
go prowizorium budżetowego na okres krótszy niż rok.

Rok budżetowy w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym, co wydaje się rozwiąza-
niem praktycznym i wygodnym. Nie jest to jednak regułą obowiązującą na świecie; w wielu 
krajach rok budżetowy obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca (tak było też w Polsce 
w okresie międzywojennym).

Zasada uprzedniości postuluje, by ustawa budżetowa uchwalana była przed rozpoczę-
ciem roku budżetowego, którego ma dotyczyć. Także i ta zasada jest echem dziewiętnasto-
wiecznych sporów o zakres parlamentarnej kontroli nad finansami publicznymi. Późne, np. 
dopiero w drugim półroczu przedkładanie projektu ustawy budżetowej pod obrady parla-
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mentu powodowałoby faktyczne ograniczenie zakresu kontroli parlamentarnej. Niemniej 
dzisiaj zasady uprzedniości nie pojmuje się zbyt literalnie. Nie jest jej naruszeniem uchwa-
lanie ustawy na początku roku budżetowego – na przykład w styczniu lub lutym, na co 
w Polsce zezwala faktycznie, choć nie expressis verbis, Konstytucja RP (art. 229).

Zasada jedności materialnej (także niefunduszowania) zaleca, by w obrębie budżetowa-
nia państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego – nie wiązać określonych dochodów 
z określonymi wydatkami. Jeżeli potrzeba takiego powiązania zachodzi, to należy w drodze 
ustawowej powołać fundusz celowy, natomiast budżet państwa powinien stanowić jedną 
pulę środków finansowych rozdysponowywaną zgodnie z ustawą budżetową.

Celowe jest rozszerzenie zasady jedności materialnej – oczywiście nie w sensie praw-
nym, lecz w sposobie myślenia o finansach publicznych – na ich całokształt, na cały sektor 
finansów publicznych, a przynajmniej na jego część rządową. Należy myśleć o sektorze jako 
jednej puli środków finansowych rozdysponowywanych w świadomy i celowy sposób, zaś 
transfery pomiędzy poszczególnymi jednostkami sektora traktować jako techniczne rozli-
czenia podyktowane praktycznymi względami. Nadawanie tym transferom jakiegoś obiek-
tywnego sensu jest niewłaściwe i może prowadzić do szkodliwych następstw.

Zasada operatywności bądź odpowiedzialności wymaga jednoznacznego określenia per-
sonalnej odpowiedzialności za realizację ustawy budżetowej w układzie szczegółowym. 
Odnosi się to w szczególności do strony wydatkowej, gdyż tylko ustalenia ustawy budże-
towej związane z wydatkami mają charakter dyrektywny. Realizację zasady operatywności 
zapewnia podział ustawy budżetowej na części, dla których jest wyznaczony dysponent (mi-
nister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda itd.).

Przestrzeganie omówionych zasad budżetowych miało w rozumieniu ich dziewiętnasto-
wiecznych autorów – czy raczej kodyfikatorów, bo ich wstępne pomysły powstawały raczej 
spontanicznie – zapewnić możność podejmowania prawidłowych decyzji w zakresie zarzą-
dzania finansami publicznymi. Dotyczyły one raczej strony formalnej zarządzania, bo zasady 
nie uwzględniają jego treści, którą stanowi zapewnienie równowagi budżetowej rozumianej 
przede wszystkim jako unikanie deficytów i wynikającego z nich długu publicznego. Można 
to wyjaśnić tym, że utrzymywanie wydatków publicznych w granicach dostępnych dochodów 
własnych uchodziło za naturalną powinność w zarządzaniu finansami publicznymi, niemal na-
kaz moralny – przynajmniej w warunkach pokojowych, bo wojna zmieniała układ priorytetów. 
W teorii ekonomii panowało przekonanie o szkodliwości deficytów finansowanych długiem 
dla rozwoju gospodarki. Dopiero John Maynord Keynes „odczarował” deficyt budżetowy 
ukazując możliwości, jakie stwarza on w oddziaływaniu na koniunkturę gospodarczą. Keynes 
wyraźnie jednak zalecał ostrożność i umiar w posługiwaniu się deficytami dla celów regulo-
wania koniunktury, ale jego wyznawcy o tym niezbyt pamiętali i w drugiej połowie XX wieku 
deficyty stawały się coraz większym problemem w krajach rozwiniętych. Powstała potrzeba 
tworzenia rozwiązań instytucjonalnych, które utrudniłyby dopuszczanie do znacznych deficy-
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tów w celu rozwiązywania bieżących problemów politycznych, czy pod wpływem skłonności 
populistycznych przejawiających się w parlamentach.

Zapisy w konstytucjach zakazujące dopuszczania do deficytów są raczej szkodliwe, bo 
ograniczają możliwości prowadzenia elastycznej polityki fiskalnej. Także są niezbyt sku-
teczne, o czym świadczy przykład Niemiec. Wprowadzono tam jeszcze w 1349 roku w kon-
stytucji nakaz zachowania równowagi budżetowej, ale później interpretowano pożyczki na 
finansowanie inwestycji publicznych jako dochody i zaciągania ich nie uważano za narusze-
nie równowagi budżetowej.

W toku procesu integracji ekonomicznej w Europie wprowadzono regulacje zmierza-
jące do zapewnienie „zdrowych finansów publicznych”, tzn. utrzymanie deficytów na nie-
zbyt wysokim poziomie i zapobiegania wzrostowi poziomu długu publicznego. W tym celu 
wprowadzono do uchwalonego dnia 7 lutego 1993 roku Traktatu z Maastricht art. 104, sta-
nowiący , iż „Państwa członkowskie Unii Europejskiej unikają nadmiernego deficytu bu-
dżetowego” (rozumianego jako deficyt całokształtu finansów publicznych). Równocześnie 
Komisji Europejskiej zapewniono uprawnienia kontrolne w odniesieniu do finansów pu-
blicznych państw członkowskich i ustalono dopuszczalne pułapy deficytu (3% nominalnego 
PKB) i długu publicznego (60% nominalnego PKB).

Ustalone w 1993 roku – i od tego czasu nie modyfikowane – dopuszczalne pułapy (war-
tości odniesienia) zostały obliczone na podstawie danych z lat 80. ubiegłego wieku. Pułap 
60% PKB dla długu przyjęto – jak się wydaje – ponieważ taki był wówczas przeciętny 
poziom długu w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast 3% PKB był to 
poziom deficytu, który nie powodował lub powodował w nieznacznym tylko stopniu (w ów-
czesnych warunkach) wzrostu relacji długu publicznego do PKB2.

Dodatkowo wprowadzono zakaz (art. 126) udzielania przez Europejski Bank Centralny, 
a także banki centralne państw członkowskich „pożyczek na pokrycie deficytu lub jakich-
kolwiek innych kredytów rządom centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym 
władzom publicznym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym państw człon-
kowskich, jak również nabywania bezpośrednio przez Europejski Bank Centralny lub krajo-
we banki centralne ich papierów dłużnych”.

Uzupełnieniem i w pewnym stopniu konkretyzacją postanowień traktatowych w sprawie 
nadmiernego deficytu był przyjęty dnia 14 grudnia 1996 roku w Dublinie Pakt Stabilności 
i Wzrostu. Wprowadził on system opracowywanych corocznie przez państwa członkowskie 
programów konwergencji (stabilizacji) przedstawiających cele i metody polityki ekono-
micznej, szczególnie fiskalnej, danego państwa członkowskiego, w tym określenie śred-
niookresowego celu budżetowego. W Pakcie zalecono by celem średniookresowym było 
pozycja budżetowej bliska zbilansowania lub z nadwyżką. Wprowadzono również system 

2  Paul de Grauwe (2003, s. 146-147), przedstawia obliczenia, iż stabilizacja poziomu długu przy deficycie na poziomie 3% 
PKB następuje, gdy tempo wzrostu nominalnego PKB kształtuje się na poziomie około 5%. Tak właśnie kształtowała się 
dynamika PKB w latach 80. XX wieku.
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sankcji finansowych dla państw członkowskich uporczywie utrzymujących nadmierne defi-
cyty, który jednak ze względu na szczególny system podejmowania decyzji w sprawie tych 
sankcji praktycznie pozostał tylko na papierze.

Pakt Stabilności i Wzrostu został zmodyfikowany w 2005 roku. W szczególności skory-
gowano określenie średniookresowego celu budżetowego. Państwa członkowskie uzyska-
ły prawo podejmowania zróżnicowanych celów średniookresowych w ramach przedziału:  
-1% PKB a równowagą budżetową i nadwyżką, w ujęciu uwzględniającym zmiany cyklicz-
ne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe. Zalecono również, by w precyzo-
wanych w programach ścieżkach dostosowawczych do osiągnięcia celu zakładanie coroczne 
zmniejszanie deficytu.

W sumie wycofano się ze sformułowań nadmiernie restrykcyjnych, wychodząc z założe-
nia, które do dziś nie straciło aktualności – że zbyt daleko idaca restrykcyjność przyjętych 
zasad nie zapewnia automatycznie ich skuteczności w praktyce. Raczej przeciwnie, gdyż 
nadmierna restrykcyjność zasad stwarza moralne usprawiedliwienie do ich omijania.

Położenie nacisku na wielkość deficytu i przesunięcie na dalszy plan sprawy poziomu 
długu – jakie zaznaczyło się w początkowych latach XXI wieku – nie było czymś złym. Dług 
publiczny to suma skumulowanych deficytów, a więc zawsze deficyt jest pierwotny, a dług 
wtórny. Wielkość deficytu określa skalę wzrostu długu, a więc jeśli deficyty są niskie nie 
ma właściwie problemu długu. Jednak takie podejście powoduje, iż znika z pola widzenia 
zasadniczy słaby punkt w zarządzaniu długiem publicznym, a mianowicie konieczność refi-
nansowania (rolowania) długu i jego skala. Dług publiczny to agregat różnych konkretnych 
terminowych zobowiązań, które muszą być spłacane zgodnie z terminami ich zapadalności, 
a to jest możliwe jedynie w drodze zaciągania nowych zobowiązań. Problem refinansowania 
jest oczywiście tym większy, im wyższy jest poziom długu i tego nie rozwiązuje ani zrówno-
ważenie finansów publicznych, ani nawet osiągnięcie niewielkiej nadwyżki.

Kluczowe znaczenie dla pomyślnego przebiegu procesu refinansowania długu ma pozy-
tywne nastawienie rynków finansowych wobec danego państwa. Dlatego też jednym z zasad-
niczych elementów good governance w zakresie finansów publicznych jest dbałość o nasta-
wienie rynków finansowych, unikanie wszystkiego, co mogłoby podważyć zaufanie rynków.

Czynnikiem wywierającym ogromny wpływ na sytuacje finansów są wahania koniunk-
tury, stanowiące zjawisko normalne – o czym się nie zawsze pamięta - w gospodarce rynko-
wej. Występujące co pewien czas recesje powodują, z jednej strony, znaczny wzrost deficy-
tów, z drugiej, zakłócają proces refinansowania długu. Dopóki sytuacja gospodarcza w skali 
światowej jest pomyślna, a rynki finansowe spokojne, dopóty procesy refinansowania dłu-
gu, także państw słabszych ekonomicznie i wysoko zadłużonych przebiegają bezproblemo-
wo i nie budzą specjalnego zainteresowania. Tak było do 2008 roku. Jednak gdy sytuacja 
się pogarsza na rynkach pojawia się niepokój, inwestorzy stają się nerwowi, podejrzliwi 
i zdezorientowani, rządy państw wysoko zadłużonych zaczynają mieć trudności w uzyski-
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waniu środków niezbędnych dla refinansowania długu. Taka sytuacja zaistniała w 2009 roku 
i jej ofiarą w pierwszej kolejności padła Grecja, państwo ze szczególnie wysokim poziomem 
długu publicznego i tradycyjnie o nienajlepszej reputacji na rynkach finansowych. Później 
trudności doświadczyły inne państwa – Portugalia, Irlandia, Islandia itd.

Taki obrót rzeczy sprawił, iż problem długu publicznego państw Unii Europejskiej, jego 
poziomu i skali refinansowania znalazł się w centrum zainteresowania. Zwłaszcza, że za-
łamanie koniunktury spowodowało gwałtowny wzrost deficytów, a w konsekwencji szybki 
wzrost poziomu długu publicznego w poszczególnych państwach. Wzrost deficytów czę-
ściowo wynikał z normalnej w warunkach recesji wrażliwości dochodów publicznych na 
spadek PKB przy ograniczonych możliwościach odpowiedniego redukowania wydatków, 
a częściowo z pomocy finansowej rządów dla banków i przedsiębiorstw „zbyt dużych, by 
mogły upaść”3. Średni deficyt państw Unii Europejskiej wzrósł z 0,9% PKB w 2007 roku do 
6,9% w 2009 roku, a w następnych latach wprawdzie obniżył się do 3,9%, ale nadal znacznie 
przekraczał poziom referencyjny. Średni poziom długu wzrósł z 59% na koniec 2007 roku 
do 81,9% na koniec 2012 roku, zaś w strefie euro nawet do 90,6% PKB.

Biorąc to pod uwagę władze Unii w porozumieniu z rządami państw członkowskich 
zaczęły szukać nowych rozwiązań w prawie unijnym, które w drodze wzmocnienia dys-
cypliny fiskalnej zapobiegałyby powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości. Równolegle 
podejmowano działania zmierzające do przyjścia z pomocą – doraźnie, ale także systemowo 
– państwom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Sprawy te są jednak poza 
zakresem naszych tutaj zainteresowań.

Praktyczne działania zmierzające do uporządkowania zarządzania finansami publiczny-
mi – po długim okresie dyskusji – zapoczątkowało spotkanie Rady Europejskiej w dniach 
24-25 marca 2011 roku. Przyjęto wówczas kompleksowy pakiet środków, które miały 
umożliwić przezwyciężenie kryzysów i kontynuowanie kursu na stabilny i trwały wzrost. 
Wyrazem tego był podpisany przez przedstawicieli 23 państw, w tym Polskę (nie podpi-
sały Wielka Brytania, Szwecja, Czechy i Węgry) Pakt Euro-plus. Między innymi państwa 
uczestniczące w Pakcie zobowiązały się do odzwierciadlenia unijnych zasad fiskalnych, 
określonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, w swoim ustawodawstwie krajowym.

Jednak Pakt Euro-plus był raczej deklaracją intencji i prezentacją ogólnych kierunków 
zmian, wymagał więc konkretyzacji, przekształcenia ogólnych treści w sformalizowane 
zapisy prawne. Nastąpiło to przez przyjęcie w listopadzie 2011 roku tzw. „sześciopaku”. 
W skład pakietu weszły 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii, 1 rozpo-
rządzenie Rady i 1 dyrektywa Rady.

3  Określenie to nabrało ironicznego posmaku, ale należy zauważyć, że bankructwa tych banków i przedsiębiorstw wywołałoby 
efekt kaskadowy, czyli kolejne bankructwa na ogromną skalę. Spowodowałoby to znacznie większe straty dla gospodarki 
niż koszty pomocy. Trzeba brać pod uwagę, że w szczytowym punkcie recesji spadek PKB w krajach rozwiniętych nie 
przekroczył 5,1% (tylko w Japonii wyniósł 6,7%). Podczas gdy w czasie wielkiego kryzysu lat 1929-1933, gdy takich pomocy 
nie zastosowano, PKB spadł w głównych krajach rozwiniętych nawet o ponad 40%.
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Zasadniczym problemem, który próbuje rozwiązać „sześciopak” jest zapewnienie re-
spektowania przez państwa członkowskie ustalonych reguł dyscypliny fiskalnej. Służyć 
temu ma urealnienie sankcji finansowych, które do tej pory istniały tylko teoretycznie. 
Nastąpić to ma w drodze wprowadzenia takiego sposobu głosowania w Radzie, który utrud-
ni odrzucanie wniosków Komisji Europejskiej o zastosowaniu sankcji. Rozszerzono także 
zakres stosowania sankcji. Wprowadzono możliwość nałożenia sankcji, gdy dane państwo 
nie podjęło działań zgodnie z zaleceniem Rady, a więc na etapie zapobiegawczym, zanim 
nastąpił nadmierny deficyt. Wprowadzono też możliwość nałożenia sankcji za manipulowa-
nie przez państwa danymi statystycznymi.

Sprecyzowano pojęcie średniookresowego celu budżetowego. Powinien on być ustala-
ny w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne i po skorygowaniu o działania tymcza-
sowe i jednorazowe. Oznacza to, że cel średniookresowy stanowi tzw. saldo strukturalne 
finansów publicznych, czyli saldo rzeczywiste pomniejszone o skutki zmian wynikających 
z dekoniunktury, z reguły oznaczające wzrost deficytu. Osiągnięcie celu średniookresowego 
powinno zapewnić poszczególnym państwom margines bezpieczeństwa w stosunku do war-
tości odniesienia 3% PKB w sytuacji zakłóceń koniunkturalnych. Dużą wagę przywiązuje 
się do przebiegu drogi dostosowawczej w dochodzeniu do celu średniookresowego. Wysiłek 
dostosowawczy powinien wynosić rocznie 0,5% PKB, z tym, że w warunkach złej koniunk-
tury może nie mieć miejsca.

Nowością było wprowadzenie wymogu wobec państw członkowskich, w których dług 
publiczny przekracza wartość odniesienia 60% PKB, systematycznego obniżania deficy-
tu. Przyjęto zasadę, że nadwyżka długu ponad wartość odniesienia powinna się zmniejszać 
w tempie jednej dwudziestej tej nadwyżki corocznie. Zasada ta od razu wzbudziła wąt-
pliwości, gdyż przy długu wynoszącym 80% czy 90% PKB – nie mówiąc o państwach, 
w których gdzie znacznie przekracza 100%, jak Grecja, Włochy, Portugalia – stanowiłoby 
to nadmierne obciążenie dla danego państwa. Wymagałoby bowiem zbyt wysokich nadwy-
żek finansów publicznych. Przekładałoby się to na zahamowanie wzrostu gospodarczego 
i stagnację. Byłby to efekt całkowicie odmienny. I rzeczywiście, do tej pory nie nastąpiła 
znacząca redukcja zadłużenia państw Unii Europejskiej.

Ważnym składnikiem „sześciopaku” jest dyrektywa Rady w sprawie wymogów dla ram 
budżetowych państw członkowskich. Zobowiązuje ona w pierwszej kolejności państwa 
członkowskie do wprowadzenia numerycznych reguł fiskalnych sprzyjających wywiązy-
waniu się przez nie z zobowiązań traktatowych i wynikających z ustawodawstwa unijnego, 
a dotyczących wysokości deficytu i długu. Numeryczne reguły fiskalne powinny mieć wy-
raźnie określone cele wraz z mechanizmami skutecznego i terminowego ich monitorowania.

Reguły te powinny podlegać wiarygodnej i niezależnej analizie przeprowadzanej przez 
niezależne organy. Reguły powinny być umocowane w prawie krajowym państw człon-
kowskich, a ich nieprzestrzeganie powinno powodować określone konsekwencje, choćby 
polegające na uszczerbku reputacji danego państwa.
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Równie ważną sprawą ujętą w Dyrektywie jest przejrzystość finansów publicznych, 
która zapewnić ma spójność zasad procedur rachunkowych, a także spójności wewnętrz-
nych – stanowiąca ich podstawę – systemów gromadzenia i przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie powinny dysponować systemami rachunkowości publicznej komplekso-
wo i spójnie obejmującymi cały sektor finansów publicznych i zawierających informacje 
niezbędne do przygotowania danych opartych na standardach ESA (obecnie ESA 2010). 
Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia terminowego i regularnego udo-
stępniania publicznego danych budżetowych dotyczących wszystkich podsektorów publicz-
nych. W szczególności powinny publikować tabele korelacji przedstawiające metody przej-
ścia między danymi liczbowymi w ujęciu kasowym a danymi opartymi na standardach ESA.

Podpisany dnia 2 marca 2012 roku w Brukseli przez przedstawicieli 25 państw człon-
kowskich4 Unii Europejskiej Traktat o Stabilizacji, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii 
Gospodarczej i Walutowej, potocznie nazywany Paktem Fiskalnym nie wniósł wiele w sensie 
merytorycznym w stosunku do „sześciopaku”. Oznaczał natomiast przesunięcie na wyższy 
szczebel w hierarchii źródeł prawa wspólnotowego (unijnego) regulacji prawnych zawar-
tych w „sześciopaku”. Novum stanowi jedynie upoważnienie dla Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej do orzekania w sprawach reguł fiskalnych wprowadzonych przez państwo 
członkowskie do prawa kraju.

Pakt Fiskalny spotkał się z gwałtowną krytyką w niektórych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej – między innymi w Polsce – ze strony kół nastawionych sceptycznie wo-
bec Unii jako stanowiący ograniczenie suwerenności państw członkowskich. Jednak kry-
tyki tej nie można uznać za trafną. Po pierwsze, Pakt powtórzył jedynie regulacje zawarte 
w „sześciopaku”, a więc krytyka powinna być skierowana do przyjętego wcześniej „sześcio-
paku”. Po drugie, jeśli Pakt Fiskalny i „sześciopak” rzeczywiście ograniczają suwerenność 
państw członkowskich, to pod jednym względem, mianowicie suwerennego prawa do kata-
strofy finansowej, a nikt chyba nie uważa tego prawa za wartościowy składnik suwerenno-
ści. Zresztą państwa członkowskie zrezygnowały częściowo z suwerenności wstępując do 
Unii, z czym łączyła się akceptacja artykułu Traktatu mówiącego o warunkach nadmiernego 
deficytu. Pakt Fiskalny jest tylko konsekwencją tego artykułu.

Ostatnia sprawa, którą należy tutaj omówić, to reguły zarządzania finansami publiczny-
mi w Polsce. Mają one zarówno charakter numeryczny, jak i odnoszą się do spraw procedu-
ralnych. Pierwsza grupa reguł zawarta jest w Konstytucji RP. Są to mianowicie:
1. Zawarta w art. 219 zasada, że budżet państwa uchwalany jest przez Sejm w formie usta-

wy budżetowej.
2. Ujęty w art. 216 zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finan-

sowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczyłby 3/5 wartości 
rocznego produktu krajowego brutto.

4  Nie podpisały: Wielka Brytania i Czechy, natomiast Chorwacja nie będąca wówczas jeszcze członkiem Unii przyjęła Pakt 
z chwilą wejścia do Unii.
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3. Przyznana w art. 221 Radzie Ministrów wyłączność inicjatywy ustawodawczej w zakre-
sie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, ustawy o zaciąganiu długu 
publicznego oraz ustawy o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo.

4. Niedopuszczalność – zawarowana w art. 220, ust. 1 – zwiększania przez Sejm wydatków 
lub ograniczania dochodów zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej, mogących 
spowodować zwiększenie deficytu budżetowego przewidzianego w projekcie ustawy.

5. Niedopuszczalność – sformułowana w art. 220, ust. 2 – pokrywania deficytu budżetowe-
go przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa (to znaczy NBP).

Dalsze reguły zarządzania finansami publicznymi wprowadza ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych. W szczególności są to:
1. Procedury ostrożnościowe, przewidziane w art. 86, ust. 1, polegające na wprowadzeniu, 

w przypadku gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu 
krajowego brutto jest większa niż 55%, a mniejsza niż 60%, ograniczeń i restrykcji dla 
Rady Ministrów w planowaniu budżetu i szerzej, w zarządzaniu finansami publicznymi. 
Najważniejszy jest w tym obowiązek przyjmowania w projekcie ustawy budżetowej 
deficytu budżetu państwa w wysokości zapewniającej, że relacja długu Skarbu Państwa 
do produktu krajowego brutto przewidywana na koniec roku budżetowego, którego do-
tyczy projekt ustawy, była niższa niż w roku poprzednim..

2. Stabilizująca reguła wydatkowa, obowiązująca od 2014 roku, a sformułowana w art. 112 aa, 
która określa sposób obliczania dopuszczalnego limitu wydatków prawie wszystkich 
jednostek sektora finansów publicznych łącznie z funduszami zarządzanymi przez 
BGK. Przewidziane są dwa wyjątki: 1) wydatki budżetu środków europejskich oraz 
inne wydatki finansowane środkami z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej i EFTA, 
2) wydatki jednostek, które nie mają strukturalnej zdolności do generowania wysokich 
deficytów (wiele jednostek, ale znaczenie finansowe, nawet w ujęciu sumarycznym, nie-
wielkie). Sposób obliczania limitu jest wysoce skomplikowany i nie ma tutaj miejsca na 
szczegółowe jego omówienie.

Największą skuteczność mają reguły zarządzania finansami publicznymi zapisane 
w konstytucji. Zamieszczenie wiążących reguł w ustawie w rodzaju polskiej ustawy o finan-
sach publicznych ma ograniczoną skuteczność, zwłaszcza, gdy tak jak w Polsce, obowiązuje 
zasada równości wszystkich ustaw. Inaczej byłoby, gdyby w systemie źródeł prawa istniały 
ustawy wyższej rangi, w rodzaju francuskich ustaw organicznych, których zapisy byłyby 
obowiązujące dla parlamentu przy uchwalaniu ustaw zwykłych. W Polsce postanowienia 
ustawy o finansach publicznych nie są wiążące dla Sejmu, który może uchwalić ustawę bu-
dżetową naruszającą te postanowienia. Jednak postanowienia art. 220 i 221 Konstytucji RP, 
zastrzegające dla Rady Ministrów wyłączność inicjatywy ustawodawczej oraz zakazujące 
Sejmowi zwiększania deficytu budżetu państwa w stosunku do projektu rządowego, w pew-
nym stopniu zmniejszają możliwość naruszenia wspomnianych ograniczeń.
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Jednak skuteczność wszelkich reguł zarządzania finansami publicznymi jest ograniczo-
na, jeśli nie towarzyszy im wola polityczna „dobrego zarządzania” finansami publicznymi. 
Jeśli jakiś rząd chce realizować swoje cele budżetowe sprzeczne z regułami, to zawsze znaj-
dzie sposoby manipulacji, które to umożliwią.
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Some Issues of Good Governance as Regards Public Finance

Summary

In his article, the author undertook the issue of application of the good governance principles 
in pursue to draw up the state’s budget. In Poland, the implementation of the principles of specific-
ity, evidence and transparency is to be ensured by Art. 33-41 of the Public Finance Act setting forth 
a separate chapter entitled “Evidence and Transparency of Public Finance”. The author also discussed 
further principles related to more specific issues: annual basis, anteriority, material integrity, resource-
fulness both referred to the European Union and to Poland.
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