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Indeks reguł fIskalnych jako mIara jakoścI  
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(Streszczenie)
Celem artykułu jest analiza ewolucji narodowych reguł fiskalnych w Unii Europejskiej w latach 
2000–2014, przede wszystkim w zakresie zmian jakości tych reguł. Do realizacji zdefiniowanego 
powyżej celu wykorzystano indeksy reguł fiskalnych skonstruowane dla 28 krajów Unii Europejskiej 
dla każdego roku okresu 2000–2014. Indeksy te mierzą jakość reguł fiskalnych w poszczególnych 
krajach, pozwalając jednocześnie obserwować zmiany jakości reguł w analizowanym okresie. 
Sformułowana została hipoteza, że w okresie 2000–2014 w krajach Unii Europejskiej rosły wartości 
indeksów reguł fiskalnych, co znaczy, że ulegała poprawie jakość reguł, zwłaszcza po rozpoczęciu 
kryzysu ekonomicznego. Przeprowadzone analizy pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawio-
ną hipotezę. Jednocześnie jednak stwierdzono, że cechy instytucjonalne reguł, decydujące o ich 
wysokiej lub niskiej jakości, wciąż znacząco różnią się pomiędzy krajami.

Słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny; polityka fiskalna; reguły fiskalne narodowe i ponadnaro-
dowe; indeks reguł fiskalnych

Klasyfikacja JEL: H30, H39, H62, H63

1. wstęp

Światowy kryzys ekonomiczny zapoczątkowany w latach 2007–2008 przyniósł 
wiele negatywnych skutków ekonomicznych. Jednym z nich było drastyczne 
pogorszenie kondycji sektora finansów publicznych w większości krajów. 
W rezultacie rządy wielu państw baczniejszą uwagę zaczęły zwracać na wy-
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korzystywanie reguł fiskalnych, które stanowią istotny czynnik wpływający na 
efektywność prowadzonej w danym kraju polityki fiskalnej. 

Celem artykułu jest analiza empiryczna ewolucji narodowych reguł fiskalnych 
w krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2014, ze szczególnym uwzględnie-
niem zmian jakości tych reguł w czasie. Uzasadnieniem podjęcia problematyki 
reguł fiskalnych w niniejszym artykule jest to, że są one jednym z ważniejszych 
instrumentów wpływających na efektywność prowadzonej w danym kraju po-
lityki fiskalnej. W okresie kryzysu ekonomicznego podstawowym celem reguł 
fiskalnych jest konsolidacja sektora finansów publicznych, przede wszystkim 
ograniczenie deficytu budżetowego i długu publicznego.

Aby zrealizować tak zdefiniowany cel badawczy, przeprowadzono wyczerpujące 
i krytyczne studia literaturowe oraz analizę źródeł prawnych. Zastosowano metodę 
analizy opisowej i komparatywnej, w wyniku której przedstawiony został proces 
ewolucji reguł fiskalnych w krajach UE w badanym okresie. Skonstruowane zostały 
także indeksy reguł fiskalnych dla 28 krajów Unii Europejskiej dla lat 2000–2014. 
Indeksy te mierzą jakość reguł fiskalnych przy wykorzystaniu różnych kryteriów 
(oraz cech w ramach każdego kryterium), jakimi charakteryzują się reguły w po-
szczególnych krajach. Różne wartości indeksów odzwierciedlają zróżnicowaną 
jakość reguł fiskalnych wykorzystywanych w badanych krajach w analizowanym 
czasie. Sformułowana została hipoteza, że w okresie 2000–2014 w krajach Unii Eu-
ropejskiej rosły wartości indeksów reguł fiskalnych, co znaczy, że ulegała poprawie 
ich jakość, zwłaszcza po rozpoczęciu kryzysu ekonomicznego. 

2. rodzaje reguł fiskalnych

Reguły fiskalne definiowane są zwykle jako ilościowe ograniczenia nakładane 
na poziom deficytu budżetowego, długu publicznego, wydatków rządowych 
lub jako narzędzie wpływające na alokację przychodów budżetowych. Reguły 
fiskalne najczęściej posiadają umocowanie prawne w postaci zapisu w konstytucji 
lub odpowiedniej ustawie2. W tym znaczeniu reguły fiskalne stanowią trwałe 
ograniczenie nakładane na realizację polityki fiskalnej. 

Istnieje kilka podstawowych przyczyn wprowadzania reguł fiskalnych. Jedną 
z nich jest ograniczenie swobody polityków w kształtowaniu polityki fiskalnej. 
Przedstawiciele nurtu ekonomii politycznej wskazują na nadmierną skłonność poli-
tyków do generowania deficytu budżetowego (deficyt bias) oraz na systematyczny 

2 A. Schick, Post-Crisis Fiscal Rules: Stabilising Public Finance while Responding to Economic 
Aftershocks, OECD Journal on Budgeting 2010/2, s. 23–49.
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wzrost długu publicznego niezależnie od wahań koniunkturalnych (debt ratchetig)3. 
Wystąpić może także tzw. pokusa nadużycia (moral hazard) i jazda na gapę (free 
ride), np. gdy silne gospodarczo i wiarygodne państwo członkowskie strefy euro 
zdecyduje się na zwiększenie ekspansywności polityki fiskalnej niezależnie od 
cyklu koniunkturalnego4. Ponadto, reguły fiskalne mają zapewnić wiarygodność 
prowadzonej polityki fiskalnej oraz redukcję nadmiernego deficytu budżetowego 
i długu publicznego. Zadaniem reguł fiskalnych jest również ograniczanie nega-
tywnych efektów zewnętrznych prowadzenia niezależnej polityki fiskalnej przez 
kraje należące do określonej federacji państw (np. kraje Unii Europejskiej).

Reguły fiskalne dzieli się zwykle na cztery grupy, biorąc pod uwagę kryte-
rium przedmiotowe:
• reguły deficytu,
• reguły długu publicznego,
• reguły wydatków,
• reguły przychodowe5.

Reguły deficytu definiują pewien graniczny poziom, którego w danym czasie 
(okresie fiskalnym) deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć. Najczęściej 
granica ta wyznaczona jest jako procent PKB danej gospodarki. Przykładem 
takiej reguły jest limit deficytu zapisany w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (tzw. Traktacie z Maastricht), według którego deficyt budżetowy 
w krajach członkowskich nie powinien przekroczyć 3% PKB6.

Reguły długu publicznego polegają na nałożeniu limitu na poziom długu 
publicznego w postaci relacji długu do PKB. Najbardziej znaną regułą długu pu-
blicznego jest ta zawarta w Traktacie z Maastricht, według której dług publiczny 
państw członkowskich UE nie może przekroczyć 60% PKB. Podobna reguła wy-
stępuje w Polsce i zapisana jest w Konstytucji RP: „nie wolno zaciągać pożyczek 
lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy 
dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto”7.

3 A. Alesina, R. Perotti, The Political Economy of Budget Deficit, NBER Working Paper 
1994/4637, s. 3–48.

4 K. Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, 
Difin, Warszawa 2011, s. 63.

5 C. Wyplosz, Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, artykuł prezentowany 
na konferencji NBER pt. Polityka fiskalna po kryzysie finansowym, Cambridge 1–15.07.2011.

6 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C115 z 9 maja 2008 r., www.europarl.
europa.eu/parliament/archive; stan na: 5.03.2016 r.

7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, 
art. 216, ust. 5.
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Reguły wydatkowe zwykle ustalają limit wzrostu wydatków, zgodnie z któ-
rym wydatki budżetowe mają rosnąć w określonym tempie, niezależnie od zmian, 
jakie zachodzą po stronie dochodów budżetu. Przykładem takiej reguły jest obec-
nie w Polsce stabilizująca reguła wydatkowa, która ma charakter antycykliczny 
i w sposób automatyczny wyznacza dopuszczalny poziom wydatków państwa, 
powodując w dłuższym okresie redukcję długu publicznego8.

Reguły przychodowe mają najczęściej na celu utrzymywanie stabilnych po-
datków i ograniczanie gwałtownych zmian ich wysokości. Mogą one także ustalać 
zasady alokacji nadwyżek dochodów, przede wszystkim w celu spłaty zadłużenia. 
Definiują również zasady przekazywania części przychodów budżetowych na 
specjalnie wydzielone państwowe fundusze stabilizacyjne. Przykładem takiej 
reguły w Polsce jest reguła przychodowa, która obliguje do przekazywania części 
przychodów z prywatyzacji do Funduszu Rezerwy Demograficznej9.

Z punktu widzenia kryterium zasięgu geograficznego reguł fiskalnych, dzieli 
się je na:
• reguły ponadnarodowe (dotyczące grupy państw, np. reguły fiskalne Unii 

Europejskiej),
• reguły narodowe, stosowane w poszczególnych krajach.

3. reguły fiskalne w unii europejskiej

reguły ponadnarodowe

Do momentu rozpoczęcia kryzysu gospodarczego najważniejszym mechani-
zmem koordynacji polityki fiskalnej w UE był Traktat z Maastricht (podpisany 
w 1992 roku), zawierający tzw. kryteria konwergencji, których wypełnienie było 
niezbędne, aby dany kraj mógł przystąpić do Unii Gospodarczej i Walutowej. 
Pierwsze z kryteriów zakłada, że deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 
3% PKB. Drugie kryterium odnosi się do poziomu długu publicznego i wskazuje, 
że poziom długu w relacji do PKB nie powinien przekroczyć 60%10.

Ponieważ Traktat z Maastricht nie definiował, jaką politykę fiskalną powin-
ny prowadzić kraje UE należące do Unii Monetarnej i Walutowej, w 1997 roku 
przyjęto nowe reguły fiskalne, zapisane w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Pakt 

 8 Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. z 2013 r., nr 28, poz. 1646.

 9 K. Marchewka-Bartkowiak, Reguły fiskalne, Biuro Analiz Sejmowych 2010/7(32).
10 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej…, s. 51.
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utrzymał w mocy reguły fiskalne wprowadzone przez Traktat z Maastricht, 
a ponadto wymagał także, aby budżet każdego z państw posiadających wspólną 
walutę był w średnim okresie bliski zrównoważenia lub wykazywał nadwyżkę 
(tzw. średniookresowy cel budżetowy, MTO, oparty na wskaźniku strukturalne-
go salda budżetu w zakresie od 1,5% PKB deficytu strukturalnego do 1% PKB 
nadwyżki budżetowej)11. 

W 2010 roku, już w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego, podjęto 
działania zmierzające do dalszej reformy zapisów PSW, aby lepiej dostosować go 
do istniejących realiów gospodarczych. Reformy te kontynuowano w kolejnych 
latach (tzw. Pakt Fiskalny, sześciopak, dwupak)12. W ich rezultacie nastąpiło 
zwiększenie znaczenia kryterium długu publicznego, którego przekroczenie 
może być przyczyną nałożenia procedury nadmiernego deficytu. Dotychczasowy 
unijny system dyscyplinowania krajowych finansów dotyczył tylko nadmierne-
go deficytu budżetowego (powyżej 3% PKB). Nie było natomiast instrumentu 
pozwalającego reagować na zwiększający się dług publiczny państw UE. Dzięki 
nowym rozwiązaniom UE może podejmować działania przy deficycie budżeto-
wym nieprzekraczającym 3% PKB, ale gdy dług publiczny wyniesie powyżej 
60% PKB. Wprowadzono także nową, złotą regułę salda budżetowego, według 
której strukturalny deficyt budżetowy nie może przekroczyć 0,5% nominalne-
go PKB danego kraju. Zastosowano również nową regułę wydatkową, której 
zadaniem jest wspomaganie realizacji MTO. Według tej reguły roczny wzrost 
wydatków budżetowych w państwie członkowskim UE nie powinien przekra-
czać długookresowej stopy nominalnego wzrostu PKB tego kraju. Jednocześnie 
MTO został zaostrzony dla państw stery euro i uczestniczących w ERM II (saldo 
strukturalne budżetu ma być zrównoważone lub wykazywać nadwyżkę)13. 

reguły narodowe

Narodowe reguły fiskalne należy traktować jako narzędzie komplementarne 
w stosunku do reguł ponadnarodowych zapisanych w Traktacie z Maastricht 
i Pakcie Stabilności i Wzrostu. Reguły fiskalne na poziomie narodowym mają 

11 Pakt Stabilności i Wzrostu, http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/
index_pl.htm; stan na: 15.03.2016 r.

12 Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, 2012,  
www.european-council.europa.eu/media/639235/st00tscg26_en12.pdf; stan na: 13.02.2016 r. Ze 
względu na ograniczoną objętość artykułu wspominano jedynie o najważniejszych reformach.

13 K. Marchewka-Bartkowiak, Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, 
Ekonomia i Prawo 2012/X/3, s. 47–59.
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być instrumentem ułatwiającym prowadzenie polityki fiskalnej zgodnie z naj-
ważniejszymi przesłankami zapisanymi w regulacjach unijnych. 

Od roku 2000 rosła liczba narodowych reguł fiskalnych w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Szczególnie dynamicznie rosło wykorzystanie reguł wydatkowych, 
prawdopodobnie dlatego, że reguły te oddziałują bezpośrednio na wydatkową stro-
nę budżetu, są przejrzyste i potencjalnie łatwo egzekwowalne. Ponadto sytuację 
tę można tłumaczyć faktem, że w krajach UE reguły długu publicznego i reguły 
zrównoważonego budżetu (deficytu) stosowane są jako reguły ponadnarodowe; 
z kolei reguły przychodowe są generalnie bardzo rzadko wykorzystywane. Od roz-
poczęcia kryzysu gospodarczego władze poszczególnych krajów członkowskich 
UE rozpoczęły proces reformowania dotychczas stosowanych reguł fiskalnych. 
Wiele krajów członkowskich stosujących reguły narodowe złagodziło kryteria 
(często na określony czas) spełniania tych reguł. Niektóre kraje wprowadziły także 
nowe reguły fiskalne. Działania te miały na celu skorygowanie nierównowagi 
fiskalnej i przywrócenie zaufania do gospodarki. 

4. Indeks reguł fiskalnych

Syntetyczną miarą oceny jakości14 reguł fiskalnych jest indeks reguł fiskalnych, 
który może uwzględniać różne instytucjonalne cechy reguł fiskalnych. W ni-
niejszym opracowaniu do konstrukcji indeksów narodowych reguł fiskalnych 
stosowanych w 28 krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2014 przyjęto wy-
mienione niżej kryteria: 
• forma prawna reguły,
• umocowanie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie stosowania reguły,
• umocowanie instytucji odpowiedzialnej za egzekwowanie zapisów określo-

nych w regule,
• mechanizmy egzekwujące stosowanie reguły,
• przejrzystość stosowania reguły fiskalnej (rola mediów i opinii publicznej)15.

W przypadku wszystkich wymienionych kryteriów stosuje się skalę od 
1 do 4 punktów (w zależności od liczby możliwych odpowiedzi). Maksymalna 
punktacja występuje w sytuacji, gdy dana cecha uważana jest za najbardziej 

14 W niniejszym artykule wysoka jakość reguł fiskalnych utożsamiana jest z ich relatywnie silną 
restrykcyjnością, która, w założeniach teoretycznych, przyczyniać się ma do konsolidacji 
finansów publicznych.

15 Kryteria te przyjęto za: Fiscal Rules Database, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indi-
cators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm; stan na: 3.03.2016 r.
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sprzyjającą wysokiej jakości reguły fiskalnej. Im niższa liczba punktów, tym 
niższa jakość analizowanej cechy reguły w ramach danego kryterium. Poniżej 
przedstawiona jest szczegółowa punktacja dla wymienionych wyżej kryteriów 
konstrukcji indeksu reguł fiskalnych.

kryterium 1. forma prawna reguły
Punktacja w przypadku tego kryterium liczona jest jako średnia arytmetyczna 
dwóch poniżej wymienionych elementów: 

Podstawa prawna reguły:
a) reguła fiskalna zapisana w konstytucji lub traktacie międzynarodowym  

(4 punkty),
b) reguła fiskalna zapisana w ustawie (3 punkty),
c) reguła oparta na umowie koalicyjnej i niezapisana w akcie prawnym  

(2 punkty),
d) reguła oparta na zobowiązaniu politycznym danego rządu (1 punkt).

Zakres swobody ustalania/zmieniania zapisów reguły (wielkości docelowej, 
np. limitu deficytu, długu)
a) brak możliwości zmieniania zapisów reguły (3 punkty),
b)  ograniczone możliwości zmieniania zapisów (2 punkty),
c) pełna swoboda zmieniania zapisów (1 punkt).

kryterium 2. umocowanie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie stosowa-
nia reguły
a) monitorowanie przez niezależną instytucję (3 punkty),
b) monitorowanie przez Ministerstwo Finansów lub inną instytucję rządową 

(2 punkty),
c) brak regularnego monitorowania reguły (1 punkt).

kryterium 3. umocowanie instytucji odpowiedzialnej za egzekwowanie zapisów 
określonych w regule (stosowanie sankcji za niewypełnienie reguły)
a) egzekwowanie przez niezależną instytucję (3 punkty),
b) egzekwowanie przez Ministerstwo Finansów lub inną instytucje rządową 

(2 punkty),
c) brak regularnego egzekwowania reguły (1 punkt).
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kryterium 4. mechanizmy egzekwujące stosowanie reguły
a) istnienie automatycznych mechanizmów korygujących regułę w przypadku 

jej niestosowania oraz sankcjonujących jej niestosowanie (4 punkty),
b) istnienie automatycznych mechanizmów korygujących regułę w przypadku 

jej niestosowania oraz możliwość nakładania sankcji (3 punkty),
c) istnienie konieczności podjęcia przez rząd działań korygujących regułę 

w przypadku jej niestosowania lub konieczności zaproponowania parlamen-
towi (lub innemu organowi) stosownych korekt reguły (2 punkty),

d) brak zdefiniowanych ex-ante działań dotyczących reguły w przypadku jej 
niewypełniania (1 punkt).

kryterium 5. przejrzystość stosowania reguły fiskalnej (rola mediów i opinii publicznej)
a) reguła szeroko monitorowana przez media, co pozwala opinii publicznej na 

bieżąco śledzić jej stosowanie (4 punkty),
b) reguła jest przedmiotem zainteresowania mediów, lecz jej ewentualne niewy-

pełnienie prawdopodobnie nie wywoła szerokiej debaty publicznej (3 punkty),
c) reguła nie jest zbyt popularna w mediach (2 punkty),
d) reguła nie jest przedmiotem zainteresowania mediów (1 punkt).

Po przydzieleniu punktów wszystkim regułom fiskalnym w ramach ocenia-
nych kryteriów i cech następuje zagregowanie poszczególnych punktów w celu 
uzyskania jednego indeksu, tzw. indeksu siły reguły fiskalnej. Indeks ten podlega 
standaryzacji tak, aby jego mediana wynosiła 0, a odchylenie standardowe 1. Ze 
względu na brak silnych teoretycznych podstaw dotyczących wag, jakie należy 
przypisać poszczególnym kryteriom, zastosowana jest technika wag losowych, 
wykorzystująca zestaw 10 000 losowo wygenerowanych wag, na podstawie 
których oblicza się 10 000 indeksów16. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń powstaje indeks mierzący siłę od-
działywania każdej reguły. Następnie indeksy siły reguły obliczone dla każdej 
z nich dla każdego roku badanego okresu zostają zagregowane w celu uzyskania 
jednej punktacji dla danego kraju i roku, czyli indeksów reguł fiskalnych dla 
poszczególnych krajów UE w kolejnych latach badanego okresu. Procedura 
obliczania tych indeksów jest następująca. Każdy indeks siły reguły fiskalnej 
mnożony jest przez procentowy wskaźnik zakresu oddziaływania danej reguły 

16 Więcej na ten temat zob. D. Sutherland, R. Price, I. Joumard, Fiscal rules for sub-central level 
of governments: design and impact, OECD Economics Department Working Paper 2005/465, 
OECD, Paris.
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(aby uwzględnić fakt, iż np. dana reguła może dotyczyć tylko sektora samorzą-
dowego, a nie dotyczyć budżetu centralnego, lub odwrotnie). Uzyskane wyniki 
są następnie sumowane, w rezultacie czego otrzymuje się indeks reguły fiskalnej 
dla każdego kraju i każdego roku analizowanego okresu.

W tabeli 1 ukazano wartości indeksów reguł fiskalnych w 28 krajach Unii 
Europejskiej w wybranych latach okresu 2000–2014. W krajach, dla których 
wartość tego indeksu jest równa –1, nie stosowano żadnej reguły fiskalnej. Im 
wyższa wartość indeksu, tym wyżej oceniona została jakość reguł fiskalnych 
stosowanych w poszczególnych krajach. Ponadto kraje z wysoką wartością tego 
indeksu stosują reguły fiskalne na podstawie uregulowań prawnych obejmujących 
szeroki zakres sektora finansów publicznych.

TABELA 1: Indeks reguł fiskalnych w krajach UE w wybranych latach okresu 2000–2014

Kraj 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Austria 0,0533 0,1833 0,1833 0,0738 0,0282 0,6110 0,8942 0,8942
Belgia –0,0375 –0,0375 –0,0375 –0,0375 –0,0375 –0,0375 –0,0061 1,5480
Bułgaria –1,0081 –1,0081 0,6295 1,1555 1,1555 1,1555 1,8056 3,5475
Chorwacja –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 0,1211 1,6232 1,6232
Cypr –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 0,5117
Czechy –0,5528 –1,0081 –0,4644 0,1096 0,1096 –0,1299 –0,1299 –0,1299
Dania 0,4145 1,1896 1,1896 1,1896 1,2856 1,2856 –0,3859 1,9054
Estonia 0,7805 0,7805 0,7805 0,7805 0,7805 0,9011 0,4443 0,7618
Finlandia 0,8365 0,8974 0,8572 0,8572 0,4718 0,0896 0,2547 0,2514
Francja –0,0879 –0,0879 –0,0879 0,3190 0,4423 0,5734 1,2059 3,0472
Grecja –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 0,7091 0,8175
Holandia 1,4338 1,4338 1,4338 1,4338 1,4338 1,4338 1,4999 2,9776
Hiszpania –0,3946 1,1665 1,3628 1,2096 1,2096 1,2096 2,6901 3,0439
Irlandia –0,9850 –0,9850 –0,7824 –0,7824 –0,7824 –0,7824 –0,7904 2,4094
Litwa –0,1039 –0,1039 –0,1039 –0,0454 0,5402 0,5402 0,5595 0,5595
Luksemburg 0,7510 0,7510 1,5924 1,5924 1,5924 1,0088 1,0175 2,1531
Łotwa –0,0725 –0,0725 –0,0725 –0,0725 –0,0725 –0,0725 –0,0725 2,8405
Malta –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 –1,0081 1,4360
Niemcy 0,2781 0,2781 0,2781 0,2781 0,2781 0,5633 1,0017 2,8274
Polska 0,9072 0,9072 0,9072 1,6841 0,9072 1,3130 1,6103 1,7633
Portugalia –1,0081 –0,3759 –0,2221 –0,2221 –0,1720 –0,1720 –0,0251 1,5497
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Kraj 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Rumunia –0,6183 –0,6183 –0,6183 –0,6183 –0,6183 –0,6183 –0,6183 2,0679
Słowacja –1,0081 0,1119 0,1119 0,1119 0,1119 0,0895 2,1516 2,9496
Słowenia 0,2430 0,2430 0,2430 0,2430 0,2430 0,2584 –0,8242 –0,8242
Szwecja 1,7450 1,7450 1,7450 1,7450 1,8534 1,9969 1,9969 1,9969
Wielka 
Brytania 1,6101 1,6101 1,6101 1,6101 1,6101 1,3386 1,2844 1,3764

Węgry –0,8011 –0,8011 –0,8011 –0,8011 0,2947 0,0643 0,7780 0,7780
Włochy –0,5585 –0,0638 –0,0638 –0,0638 –0,2806 –0,2893 –0,2784 2,8547

Ź r ó d ł o: Fiscal Rules Database, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_go-
vernance/fiscal_rules/index_en.htm; stan na: 3.03.2016 r.

Analiza indeksów reguł fiskalnych zawartych w tabeli 1 pozwala stwierdzić, 
iż Bułgaria, Dania, Hiszpania, Luksemburg, Polska, Szwecja i Wielka Brytania 
charakteryzują się relatywnie restrykcyjnymi regułami fiskalnymi w całym ana-
lizowanym okresie, podczas gdy Belgia, Cypr, Czechy, Grecja, Irlandia, Łotwa, 
Malta, Portugalia, Rumunia i Włochy stosują znacznie łagodniejsze reguły. Jest 
też grupa krajów, które początkowo nie stosowały reguł lub też jakość tych reguł 
była niska, a dopiero w ostatnich kilku latach znacznie zwiększyły restrykcyjność 
stosowanych reguł (Chorwacja, Francja, Litwa, Niemcy, Słowacja i Węgry).

Interesująca wydaje się obserwacja, że trudno jest, przynajmniej bez głębszych 
analiz, zauważyć konkretny „klucz”, według którego kraje trafiały do poszcze-
gólnych grup. W grupie krajów stosujących wysokiej jakości reguły fiskalne 
znalazły się zarówno bogate, wysoko rozwinięte kraje strefy euro (Luksemburg, 
Hiszpania), bogate kraje nienależące do strefy euro (Szwecja, Dania, Wielka 
Brytania) oraz dwa dawne kraje komunistyczne (Bułgaria i Polska). W grupie 
krajów, które w ostatnich latach poprawiły jakość stosowanych reguł fiskalnych, 
również nie można dostrzec żadnych prawidłowości. Są tu zarówno bogate kraje 
unijne, stosujące wspólną walutę (Francja i Niemcy), jak i dawne kraje post-
komunistyczne (Chorwacja, Litwa, Słowacja i Węgry), z których dwa (Litwa 
i Słowacja) znajdują się w strefie euro. Jedynie w grupie krajów, które w całym 
badanym okresie nie stosowały reguł lub też posiadają reguły niskiej jakości, 
znajdują się cztery z pięciu (bez Hiszpanii) krajów tzw. PIIGS (Grecja, Irlandia, 
Portugalia, Włochy), czyli krajów o złej kondycji finansów publicznych, to zna-
czy o bardzo wysokim deficycie budżetowym oraz długu publicznym. Można 
domniemywać, iż jedną z przyczyn złej sytuacji budżetowej w tych krajach może 
być niska jakość reguł fiskalnych, która przekłada się na niską dyscyplinę fiskalną. 
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Jednak formułowanie tego typu wniosków wymaga dalszych analiz dotyczących 
wpływu indeksu reguł fiskalnych na sytuację budżetową poszczególnych krajów.

WYKRES 1: Indeks reguł fiskalnych w krajach UE w roku 2000 i 2014

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Fiscal Rules Database, http://ec.europa.eu/economy_finance/
db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm; stan na: 3.03.2016 r.

Wykres 1 przedstawia wartości indeksów reguł fiskalnych w badanych krajach 
w pierwszym i ostatnim roku badanego okresu (2000 i 2014). Uzupełniając powy-
żej sformułowane wnioski stwierdzić można, iż w większości krajów występuje 
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tendencja do stosowania coraz bardziej restrykcyjnych reguł fiskalnych. Niektóre 
nowe kraje członkowskie UE (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Litwa, Łotwa, Malta, 
Rumunia, Słowacja i Węgry) oraz stare kraje (Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, 
Portugalia i Włochy) na początku badanego okresu stosowały łagodne reguły fiskalne, 
podczas gdy w ostatnim roku posiadały reguły najbardziej restrykcyjne. Występują 
także wyjątki od tego trendu, na przykład Estonia, a zwłaszcza Finlandia, Słowenia 
i Wielka Brytania stosowały mniej restrykcyjne reguły w roku 2014 niż w roku 2000.

Powyższe dane należy jednakże analizować i interpretować z pewną dozą 
ostrożności. Chociaż obliczone indeksy reguł fiskalnych uwzględniają podstawę 
prawną reguł, monitorowanie stosowania reguły, egzekwowanie zapisów określo-
nych w regule czy też przejrzystość stosowania reguły, to jednak nie informują, 
czy reguła była w praktyce stosowana, czy też nie. Z drugiej strony, niektóre kraje 
posiadające niezbyt restrykcyjne reguły fiskalne jednocześnie charakteryzują się 
stabilną sytuacją finansów publicznych (np. Austria, Dania). Może to znaczyć, że 
wysoka jakość reguł fiskalnych nie jest wystarczającym czynnikiem osiągnięcia 
długookresowej stabilizacji finansów publicznych. Równie ważna jest wiary-
godność reguły i determinacja w jej stosowaniu. Co więcej, istniejąca zależność 
(jeśli taka zależność występuje) pomiędzy restrykcyjnymi regułami fiskalnymi 
a dobrą kondycją finansów publicznych może jedynie odzwierciedlać fakt, że 
kraje i rządy bardziej zorientowane na zapewnienie długookresowej stabilizacji 
finansów publicznych są skłonne stosować bardziej restrykcyjne reguły fiskalne. 
Znaczyłoby to, że równie dobrze może istnieć odwrotna zależność pomiędzy 
jakością reguł fiskalnych a kondycją finansów publicznych: dobra kondycja 
finansów publicznych sprzyja stosowaniu wysokiej jakości reguł fiskalnych.

Wykres 2 przedstawia zmiany indeksów reguł fiskalnych w analizowanym 
okresie w dwóch grupach krajów. Górny wykres pokazuje zmiany indeksów dla 
krajów PIIGS, zaś na dolnym wykresie przedstawione są informacje dotyczące 
krajów, które miały najbardziej restrykcyjne reguły w ostatnim roku badanego 
okresu (2014). 

Analiza informacji zaprezentowanych na wykresie 2 pozwala zaobserwować 
następującą prawidłowość: w obu grupach krajów indeksy reguł fiskalnych gwał-
townie wzrosły około roku 2009, co oznacza istotne zaostrzenie reguł fiskalnych 
w tych krajach. Prawdopodobnie było to skutkiem kryzysu ekonomicznego, 
którego pierwsze sygnały zaobserwowano w roku 2008, a które, między innymi, 
przejawiały się pogorszeniem kondycji finansów publicznych. Tylko w Słowenii 
nastąpiła odwrotna sytuacja, w roku 2009 reguły fiskalne tam stosowane uległy 
wyraźnemu „poluzowaniu”.
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WYKRES 2: Zmiany indeksu reguł fiskalnych w wybranych krajach w okresie 2000–2014

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Fiscal Rules Database, http://ec.europa.eu/economy_finance/
db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm; stan na: 3.03.2016 r.

Biorąc pod uwagę kraje PIIGS, stwierdzić można, że wszystkie oprócz 
Hiszpanii do roku 2009/2010 stosowały mało restrykcyjne reguły. Hiszpania, 
mimo że od początku analizowanego okresu stosowała raczej restrykcyjne reguły 
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fiskalne, nie uniknęła kryzysu finansów publicznych. Świadczyć to może o tym, 
że reguły fiskalne są tylko jednym z czynników wspierających konsolidację 
finansów publicznych.

5. wnioski

Wiele krajów stosuje reguły fiskalne (zarówno narodowe, jak i ponadnarodo-
we) przede wszystkim w celu poprawy wiarygodności prowadzonej polityki 
fiskalnej i redukcji nadmiernego deficytu budżetowego. W okresie kryzysu 
ekonomicznego Unia Europejska jako całość oraz poszczególne państwa 
członkowskie rozpoczęły proces reformowania dotychczas wykorzystywanych 
reguł fiskalnych, a także wprowadziły nowe reguły. Działania te miały na 
celu przede wszystkim skorygowanie nierównowagi fiskalnej i przywrócenie 
zaufania do gospodarki. 

Jednym z istotnych czynników mających wpływ na skuteczność stosowa-
nych reguł fiskalnych jest ich jakość, którą można określić obliczając indeks 
reguł fiskalnych, uwzględniający różne instytucjonalne cechy reguł fiskalnych. 
Analiza indeksów reguł fiskalnych w poszczególnych krajach UE w całym ba-
danym okresie 2000–2014 pozwala stwierdzić, że cechy instytucjonalne reguł, 
decydujące o ich wysokiej lub niskiej jakości, wciąż znacząco różnią się pomiędzy 
krajami. Jednocześnie trudno jest określić konkretny wzorzec, według którego 
kraje trafiały do poszczególnych grup. Na przykład w grupie krajów stosujących 
wysokiej jakości reguły fiskalne znalazły się zarówno bogate, wysoko rozwinięte 
kraje strefy euro, bogate kraje nienależące do strefy euro oraz dwa dawne kraje 
komunistyczne. 

Jednak analizując kierunek ewolucji jakości narodowych reguł fiskalnych 
w Unii Europejskiej w badanym okresie, stwierdzić można, iż w większości 
krajów występuje tendencja do stosowania coraz bardziej restrykcyjnych reguł fi-
skalnych. Zaobserwowano także, że indeksy reguł fiskalnych w krajach UE gwał-
townie wzrosły około roku 2009, co oznacza istotne zaostrzenie reguł fiskalnych 
w tych krajach. Prawdopodobnie było to skutkiem kryzysu ekonomicznego, 
a bardziej restrykcyjne reguły miały na celu ograniczenie deficytu budżetowego 
i długu publicznego.

Należy pamiętać, że chociaż przedstawione indeksy reguł fiskalnych dotyczą 
instytucjonalnych ram reguł decydujących o ich jakości, to jednak nie informują, 
czy reguła była w praktyce stosowana, czy też nie. Z drugiej strony, niektóre kraje 
posiadające łagodne reguły fiskalne jednocześnie charakteryzują się stabilną sytu-
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acją finansów publicznych. Może to znaczyć, że wysoka jakość reguł fiskalnych 
nie jest wystarczającym czynnikiem sprzyjającym dobrej kondycji finansów 
publicznych. Ponadto istniejąca zależność pomiędzy restrykcyjnymi regułami 
fiskalnymi a niskim deficytem i długiem może jedynie odzwierciedlać fakt, że 
kraje i rządy bardziej zorientowane na zapewnienie długookresowej stabilizacji 
finansów publicznych są skłonne stosować bardziej restrykcyjne reguły fiskalne. 
Innymi słowy, może to także znaczyć, że dobra kondycja finansów publicznych 
sprzyja stosowaniu wysokiej jakości reguł fiskalnych, a nie odwrotnie.
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fIscal rules Index as a measure of QualIty of fIscal rules

( S u m m a r y )

The aim of the paper is to analyse the evolution of national fiscal rules in the European Union 
in the period 2000–2014, with particular emphasis put on changes in the quality of these rules in 
time. To achieve such a defined goal, indices of fiscal rules were constructed for 28 countries of 
the European Union for the years 2000–2014. These indices measure the quality of fiscal rules 
using various criteria (and the features within each criterion), which characterize the rules in use in 
different countries. Various levels of those indices reflect the diverse quality of fiscal rules used in 
the EU countries in the period of investigation. The hypothesis was formulated that in the analysed 
period in the European Union countries the indices of fiscal rules were increasing systematically, 
which means that those countries were improving quality of fiscal rules in use, especially after the 
beginning of economic crisis. The investigation gave evidence that the hypothesis could be proved.

Keywords: economic crisis; fiscal policy; national and sub-national fiscal rules; fiscal rules index


