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Streszczenie 

Głównym celem niniejszego opracowanie jest przedstawienie problemu dotyczącego długu 

publicznego i deficytu budżetowego zarówno w ujęciu historycznym (z punktu widzenia 

różnych szkół ekonomicznych) jak i z perspektywy prawa. Przedstawiono definicje i 

klasyfikacje tych pojęć. Deficyt budżetowy i dług publiczny są zjawiskami o naturze 

ekonomicznej, finansowej i prawnej. W zależności od tego, jaka naturę tych zjawisk mamy na 

uwadze, wyłaniają się odmienne ich pojęcia i funkcje oraz problemy i sposoby ich 

rozwiązywania. Problematyka deficytu budżetowego wynika z podejścia do równowagi 

budżetowej. Z kolei zagadnienia długu publicznego są pochodną problematyki deficytu 

budżetowego, finansowanego kredytem publicznym tworzącym dług publiczny. Deficyt 

budżetowy oraz źródła i formy jego finansowania wynikają z przyjętej organizacji sektora 

finansów publicznych oraz podlegają planowaniu i ustalaniu przez wyznaczone organy i 

według prawnie określonych reguł. Nie powinny być więc traktowane jako zdarzenia 

nieprzewidziane lub przypadkowe. Prawo tj. przepisy konstytucyjne oraz przepisy ustaw 

dotyczących finansów publicznych, a także ustalenia międzynarodowe obowiązujące państwa 

członkowskie OECD i Unii Europejskiej, określają podział kompetencji w zakresie ustalania 

deficytu budżetowego, zapewniając w tym względzie wyłączność rządu, w określaniu górnego 

poziomu deficytu budżetowego. Obecnie wydaje się, że zarówno rządy, jak i władze 

niezależnych banków centralnych doszły do wniosku, iż niemożliwe jest trwałe 
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zrównoważenie budżetów państw, jak i likwidacja długu publicznego. Można się nawet 

spotkać z opiniami, że jest to zło konieczne dla trwałego zapewnienia funkcjonowania państw 

demokratycznych. Przegląd teorii odnoszących się do deficytów budżetowych pozwala na 

wyodrębnienie różnych jego rodzajów. Zaproponowane  podziały stanowią pewną próbę 

systematyzacji omawianego zagadnienia, umożliwiające nie tylko rachunkowe uchwycenie 

wyniku prowadzonej przez państwo polityki budżetowej, ale bliższe przyjrzenie się 

przyczynom ich powstawania. 

Słowa kluczowe: prawo podatkowe, deficyt budżetowy, dług publiczny, kredyt publiczny, 

sektor finansów publicznych, finanse publiczne, budżet państwa, polityka podatkowa, saldo 

 
Abstract 
The paper is of descriptive character and its aim is to present a problem regarding public debt 

and budget deficits both in historical terms (from the point of view of various economic 

schools) and the perspective of law. The definitions and classifications of these concepts are 

presented. The budget deficit and public debt are phenomena of economic, financial and legal 

nature. Depending on the nature of these phenomena we have in mind, their different concepts 

and functions emerge as well as problems and ways to solve them. The issue of the budget 

deficit results from the approach to budget balance. In turn, the issues of public debt are a 

derivative of the budget deficit problem, financed by a public loan that creates public debt. The 

budget deficit and sources and forms of its financing result from the adopted organization of 

the public finance sector and are subject to planning and decision by designated authorities and 

according to legally defined rules. They should not be treated as unforeseen or accidental 

events. The law, ie constitutional provisions and provisions of public finance laws, as well as 

international arrangements binding on OECD member states and the European Union, 

determine the division of powers in determining the budget deficit, ensuring in this respect the 

government's exclusivity in determining the upper budget deficit.At present, it seems that both 

the governments and the authorities of the independent central banks have concluded that it is 

impossible to permanently balance the state budgets and liquidate public debt. One can even 

come across opinions that this is a necessary evil for the permanent assurance of the 

functioning of democratic states. An overview of theories relating to budget deficits allows for 

the separation of its various types. The proposed divisions constitute a certain attempt to 

systematize the discussed issue, enabling not only an accounting capture of the result of the 

budgetary policy conducted by the state, but a closer look at the causes of their formation. 

Keywords: tax law, budget deficit, public debt, public loan, public finance sector, public 

finances, state budget, tax policy, balance 

 

Wprowadzenie 

 Na przestrzeni ostatnich 200-stu lat poglądy różnych szkół zmieniały się ale 

rzeczywisty dług publiczny czy deficyt specjalnie nie chciały się podporządkować 
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tym szkołom. Bez względu na to jak zmieniały się poglądy teorii ekonomicznych 

deficyt występował, występuje, a dług był i jest. Problematyka deficytu budżetowego 

wynika z podejścia do równowagi budżetowej. Równowagą budżetową jest stan 

budżetu, w którym wydatki znajdują pokrycie w dochodach, tzn. że wielkość docho-

dów i wydatków jest taka sama. Równowaga budżetowa rozumiana dosłownie wy-

stępuje wyjątkowo.  

 Do końca lat 20-tych XX w. w krajach świata równowaga budżetowa była 

przestrzegana dość ściśle, a odstępstwa od niej uznawano za uzasadnione tylko w 

okresach wojen, dominowały Ortodoksyjne teorie finansów publicznych (zwane 

również klasycznymi bądź konserwatywnymi), które opierały się na tezie, iż: deficyt 

i dług publiczny są złem z każdego punktu widzenia: gospodarczego, politycznego, 

moralnego, religijnego – należy dążyć do zrównoważenia budżetu. Dług publiczny 

powinien być eliminowany, a przynajmniej redukowany. Przyczyną długu i deficytu 

publicznego są nadmiernie rozbudowane wydatki. Aby uniknąć deficytu i długu 

należy robić małe budżety, państwo powinno ograniczyć się do realizacji czterech 

funkcji: obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości, 

administracja. Konserwatyści uważali, że bez względu na okoliczności, dług pu-

bliczny dla sytuacji państwa jest zawsze szkodliwy (Ziółkowska W., 2005 s. 32). 

 Klasyczna teoria finansów (skarbowości) została ukształtowana przez J. B. 

Saya (1767-1832) stała się podstawą polityki fiskalnej w państwach kapitalistycz-

nych. Dominowała w ekonomii i polityce gospodarczej w ciągu XIX w., a w wielu 

krajach nawet do wielkiego kryzysu (1929-1933).  

 Podstawowe założenia ortodoksyjnej doktryny liberalnej w zakresie finan-

sów publicznych (skarbowości) to: 

1. Budżet państwa powinien być jak najmniejszy i realizować należy tylko jego 

absolutnie niezbędne zadania; wg J. B. Saya, „najlepszy plan finansowy polega 

na tym, aby wydawać mało, a najlepszy ze wszystkich podatków jest podatek 

najbardziej umiarkowany”. Podatek jest złem koniecznym. 

2. Polityka podatkowa powinna być neutralna, nie może być wykorzystana dla in-

nych celów niż fiskalne, tzn. nie może zmieniać rozkładu dochodów w społe-
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czeństwie powstałego w wyniku działania mechanizmu rynkowego ("zabierać 

bogatym i dawać biednym"). 

3. Ciężary podatkowe nie powinny hamować aktywności gospodarczej i ograniczać 

zdolności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do oszczędzania; ponieważ 

oszczędności są motoremgospodarki.  

4. System podatkowy powinien obciążać również pracowników najemnych, co 

pozwoli zwiększyć możliwości oszczędzania i inwestowania przedsiębiorców 

(wówczas podatki płacili tylko właściciele). 

5. Budżet państwa - poza okresami wojen - powinien być bezwzględnie i stale 

zrównoważony; pożyczki mogą być przeznaczane jedynie na finansowanie roz-

woju gospodarki. 

 Konsekwencją teorii ortodoksyjnych jest teza o braku odpowiedzialności 

państwa za wykorzystanie zdolności wytwórczych, w tym za bezrobocie, bowiem 

ingerencja państwa w te dziedziny zwiększa wydatki państwa. Wydatki publiczne 

muszą być - wg tych koncepcji - co najmniej tak produktywne jak wydatki podmio-

tów prywatnych, gdyby zamiast płacenia podatków mogły te pieniądze zainwesto-

wać. Państwo powinno ponosić tylko wydatki klasyczne (obrona narodowa, porządek 

publiczny, administracja państwowa). Wielki kryzys ekonomiczny (1929-1933) 

obalił przekonanie, że gospodarkę może kształtować samoczynny mechanizm ryn-

kowy. Prowadzi on do kryzysów, a przebieg naturalnych procesów gospodarczych 

ma charakter cykliczny. Konieczna jest więc interwencja państwa, rewizja poglądów 

o neutralności państwa wobec gospodarki. 

 Teoretyczne podstawy interwencjonizmu państwowego stworzył J. M. Key-

nes w latach 30-tych XX w (koncepcja ta była realizowana, w Europie Zachodniej w 

ograniczonym zakresie już od końca XIX w. zwłaszcza w Niemczech, a od lat 30-

tych XX w., również niektórych państwach świata). Wraz z tą koncepcją zaczęto 

odchodzić od żelaznej zasady zrównoważenia budżetu, a na pierwszy plan wysunęła 

się jego funkcja regulacyjna, zwłaszcza łagodzenia cykli koniunkturalnych i ograni-

czania bezrobocia. Od wielkiego kryzysu lat 1929-1933 deficytu budżetowego nie 

traktuje się jako przejawu złej polityki władz państwowych, chociaż nadal uważa się 
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deficyt za zjawisko niekorzystne, jeśli ocenia się go jako wysoki i jeśli trwa w ciągu 

wielu lat. 

 Keynes wykazał że możliwe jest występowanie deficytu budżetowego jeśli 

wzrastające wydatki publiczne pobudzają gospodarkę przynosząc większe korzyści 

niż ujemne skutki związane z wystąpieniem deficytu budżetowego, ponieważ chodzi 

o uchwycenie zależności miedzy wydatkami państwa a popytem oraz wielkością 

produktu narodowego i dochodu narodowego (tzw. mnożnik inwestycyjny) (Kosi-

kowski C., 2003, s. 282). 

 Według Keynesa gospodarka kapitalistyczna nie może funkcjonować bez 

zakłóceń: braku równowagi, niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych i 

bezrobocia. Istotną przyczyną jest niedostateczna skłonność przedsiębiorców do 

inwestowania. Finanse publiczne muszą stać się głównym narzędziem interwencji 

państwa w gospodarkę w celu: 

1) pobudzenia efektywnego popytu warunkującego rozwój inwestycji, a w rezultacie 

wzrostu produkcji i spadku bezrobocia; 

2) łagodzenia wahań koniunktury, głównie poprzez automatyczne stabilizatory ko-

niunktury (zwłaszcza konstrukcję skali podatkowej w zależności od fazy cyklu i 

zasiłki dla bezrobotnych) (Polarczyk K., 1997, s. 29). 

Uzupełnienie efektywnego popytu stało się w tej teorii ważniejsze niż zachowanie 

równowagi budżetowej jako celu samego w sobie. Keynes i jego zwolennicy wyja-

śniali deficyt budżetowy jako naturalne zjawisko okresów kryzysu i recesji. Łago-

dzenie deficytu poprzez cięcie wydatków pogłębia kryzys, bo zmniejsza efektywny 

popyt. Wyjście na drogę wzrostu wymaga zwiększenia wydatków państwa. Deficyt 

jest więc uzasadniony wtedy gdy służy powrotowi gospodarki do równowagi, do 

wykorzystania zdolności wytwórczych, ograniczenia bezrobocia. Ocena długu pu-

blicznego powinna zależeć od aktualnej sytuacji. Zaciąganie długu publicznego w 

okresie recesji jest przejawem zdrowej polityki finansowej, a koncepcje teorii orto-

doksyjnej w tym względzie zmierzają do pogłębienia depresji. W okresie nadmierne-

go wzrostu gospodarczego aktywność gospodarczą należy hamować zwiększając 

podatki dochodowe. Zmniejszenie długu publicznego powinno być realizowane w 

okresie dobrej koniunktury pozwalającej uzyskać nadwyżki budżetowe. Kryterium 
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oceny polityki finansowej powinna być jej skuteczność w realizacji założonych ce-

lów, takich jak np.: wysoki, ale stabilny wzrost gospodarczy, pełne zatrudnienie, 

niska inflacja. 

 Idea keynesowskiej stabilizacyjnej polityki fiskalnej, która opierała się na 

założeniu kształtowania popytu globalnego przez państwo w zależności od fazy cy-

klu koniunkturalnego dopuszcza do powstania deficytu budżetowego w okresach 

recesji, który zostanie wyrównany nadwyżkami z okresu wzrostu gospodarczego. 

Pod wpływem teorii Keynesa uległa zmianie praktyka finansowa wobec równowagi 

budżetowej. Zaczęto bowiem zwracać większą uwagę na równowagę całego systemu 

(sektora) finansów publicznych. Problem uważano za rozwiązany, gdy sektor ten był 

zrównoważony. Gdy jednak i on nie osiągnął równowagi, problem przenosił się na 

szczebel tzw. deficytu sektora finansów publicznych. Wtedy też okazało się, że braku 

równowagi budżetowej nie należy lekceważyć, skoro deficyt sektora finansów pu-

blicznych staje się stanem chronicznym i jego równowagi nie można osiągnąć ani w 

wydłużonym przedziale czasu, ani w skali całego sektora finansów publicznych (Ko-

sikowski C., 2003, s. 281). 

 Do doktryny J. M. Keynesa o roli państwa w gospodarce odnosiła się teoria 

systematycznego budżetu (Gradoń W., 2003, s. 40), która w niezrównoważonym 

budżecie upatrywała receptę na przezwyciężanie kryzysów gospodarczych. Teoria ta 

została oparta na tezie, ze deficyt budżetowy staje się nie tylko dopuszczalny, ale - w 

określonych okolicznościach - wręcz pożądany. Większy wolumen wydatków, który 

przekroczy sumę dochodów, poprzez zwiększenie krajowego popytu globalnego, 

będzie istotnym bodźcem do pobudzenia  gospodarki. Przedstawiciele tego poglądu 

podkreślali, iż dla stabilności gospodarki kraju zagrożenie stanowi nie deficyt budże-

towy, a deficyt bilansu płatniczego, będący wyrazem ucieczki bogactwa za granicę. 

Deficyt budżetowy oznacza jedynie przesunięcie środków dokonujące się w grani-

cach kraju, wobec czego nie wpływa ujemnie na zubożenie państwa. Głosiciele teorii 

systematycznego deficytu nie ustrzegli się jednak od pewnych uproszczeń i uogól-

nień, które stały się podstawą jej krytyki. Mianowicie, fakt występowania spektaku-

larnego deficytu budżetowego zmusza do pokrywania go ze źródeł nadzwyczajnych - 

pożyczki zaciągnięte przez państwo od obywateli  lub w sektorze bankowym, 
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względnie dodatkowa emisja pieniądza (monetaryzacja długu) co w konsekwencji 

oznaczać może albo wzrost stóp procentowych na rynku finansowym albo inflację, 

która prowadzi zarówno do wzrostu cen jak i dewaluacji (deprecjacji) waluty krajo-

wej. Chroniczny deficyt, obciążając w coraz to większym stopniu gospodarkę kraju 

kosztami  obsługi rosnącego długu publicznego, ostatecznie prowadzi do zmniejsze-

nia pozycji konkurencyjnej państwa w wymiarze międzynarodowym. W wyniku 

tych, jak się wydaje, oczywistych mankamentów, teoria ta nie znalazła szerszego 

zastosowania praktycznego (Gaudemet P. M., Molinier J., 2000, s. 182). 

 Na bazie obiekcji jakie zrodziła teoria deficytu systematycznego, zaczęto 

poszukiwać koncepcji mniej radykalnych. Ich efektem było pojawienie się teorii 

budżetu cyklicznego, która dopuszcza pojawienie się deficytu w budżecie państwa w 

okresach recesji pod warunkiem, że zostanie on skompensowany nadwyżkami po-

wstałymi w latach wzrostu gospodarczego. Koncepcja ta zakłada tworzenie nadwy-

żek w czasie boomu gospodarczego, które stanowiłyby źródło pokrycia deficytów w 

okresach recesji gospodarczej. Rozwiązanie to daje możliwość wykorzystania cyklu 

koniunkturalnego do optymalnego rozwoju gospodarczego. W okresie wzrostu two-

rzenia nadwyżek ma zapobiegać nadmiernemu "przegrzaniu" gospodarki, podczas 

gdy deficyt finansowany tymi nadwyżkami ma za zadanie pobudzić popyt globalny 

w czasie recesji, przyczyniając się do ożywienia gospodarczego. 

 Z uwagi na swoje założenia teoria budżetów cyklicznych jest tyleż samo 

atrakcyjna, co trudna do zrealizowania. Do wysuwających się na plan pierwszy  

problemów zaliczyć należy praktyczny brak możliwości  dokładnego przewidzenia 

długości trwania pełnego cyklu koniunkturalnego (w ty boomu i recesji), a co za tym 

idzie - określenia wielkości nadwyżki potrzebnej do sfinansowania deficytów. Kolej-

ny problem związany jest z zagospodarowaniem nadwyżek przez ich dysponentów. 

Zachodzi bowiem zagrożenie "podporządkowania"  nadwyżek realizacji celów poli-

tycznych elit rządzących, chcących pozyskiwać sympatię elektoratu wyborczego na 

długi okres poprzez głoszenie często populistycznych dotyczących przeznaczenia 

owych nadwyżek oraz późniejsza ich realizacje. Konieczne w tym miejscu jest pod-

kreślenie, że w swych założeniach teoria budżetów cyklicznych w długim okresie 
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(obejmującym cały przebieg cyklu koniunkturalnego) nie stanowi naruszenia zasady 

równowagi budżetowej długookresowej. 

 Teorią, która również zrodziła się na wątpliwościach, jakie budziła koncep-

cja deficytów systematycznych, jest teoria impasu, dopuszczająca deficyt w pewnych 

granicach i pod pewnymi warunkami (Gaudemet P.M., Molinier J. 2000 s. 185). Jej 

istota zasadza się na określonym przekonaniu co do kształtowania się koniunktury 

gospodarczej w przyszłości. Zgodnie z tą koncepcja termin "impas" należy rozumieć 

jako nadwyżkę całości obciążeń nad całością wpływów przewidzianych na dany rok 

budżetowy, podczas gdy deficyt, określa nadwyżkę obciążeń definitywnych nad 

wpływami definitywnymi, tj. z wyłączeniem różnicy wynikających z tzw. operacji 

czasowych, a więc różnego rodzaju pożyczek. Owe warunki, które dopuszczają po-

wstanie deficytu budżetowego, można natomiast określić następująco: 

1. w celu uniknięcia ryzyka inflacji i deprecjacji waluty krajowej, emisja dodatko-

wego pieniądza (w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych wydatków) 

stanie się możliwa, jeżeli będzie kompensowana zwiększona produkcja. W ten 

sposób ustala się bezpieczną granicę owego impasu, który implikuje określone 

założenie co do kształtowania się przyszłego tempa wzrostu gospodarczego. 

2. wysokość impasu, jeżeli nadwyżka wydatków finansuje produkcję, jest określona 

przez przyrost oszczędności, jakie osiągnie państwo, które pozwolą na pokrycie 

tych dodatkowych wydatków. 

Zastosowanie teorii impasu w praktyce (była ona realizowana przez Francję w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia), pozwoliło na zdemaskowanie jej słabych 

stron. Po pierwsze uwidocznione zostało to, że bardzo trudno jest określić wysokość 

impasu w powiązaniu z przewidywanym stanem gospodarki. Innymi słowy nie ma 

żadnej pewności, że dodatkowa emisja pieniądza będzie skompensowana odpowied-

nim wzrostem podaży dóbr i usług. Po wtóre - stosowanie impasu w okresie inflacji 

okazało się bardzo ryzykowne, bowiem jej tempo może wzrosnąć wskutek dodatko-

wej emisji pieniądza. Tak więc, skutkiem błędnej oceny projektowanych zdarzeń 

może być wyższa inflacja, a w skrajnym przypadku nawet hiperinflacja. W związku 

z powyższym wysunięto więc postulat, aby impas był stosowany w okresie recesji 

jako czynnik pobudzający gospodarkę, natomiast podczas inflacji powinno się go 
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zakazać (Gradoń W. 2003, s. 40). Na gruncie rewolucji Keynesowskiej powstały 

teorie Neokeynsowskie. Szczególny wkład wniósł w pierwszej połowie XX w. Ar-

win Hansen (Ziółkowska W. 2005 s. 33). Ekonomista ten przedstawia zmianę argu-

mentacji co do założeń teorii keynesowskiej. Główne założenia jego koncepcji to: 

Brak istnienia uzasadnienia do absolutyzowania zasady równowagi budżetowej. 

Deficyt może i powinien być wykorzystywany jako instrument oddziaływania na 

gospodarkę ale w rozsądnych granicach i uzasadnionych przypadkach. Odmienność 

finansów publicznych i finansów prywatnych, dług państwowy i prywatny nie traktu-

je jako te same kategorie. Postuluje budowanie dwóch budżetów: bieżącego i mająt-

kowego. Równowaga w budżecie bieżącym, poziom jej związany z koniunkturą 

gospodarcza, a budżecie majątkowym inaczej – duże inwestycje powinny być finan-

sowane z podatków. Teorie te popularne były w latach 30-70 (XX wieku), lata 70- 

kryzys. W latach 70-tych XX w. w krajach zachodnich deficyt stał się wręcz zjawi-

skiem normalnym, a uzyskanie nadwyżki budżetowej do niedawna było wyjątkiem. 

Wynikało to zarówno z trudności zrównoważenia budżetu, głównie ze względu na 

rozwijające się wydatki społeczne w ramach budowy państwa opiekuńczego, jak i z 

poglądu ukształtowanego w teorii Keynesa, że deficyt budżetowy w określonych 

warunkach jest korzystny dla rozwoju gospodarczego. 

 Do teorii Postkeynsowskich można zaliczyć również koncepcję finansów 

funkcjonalnych A. Lernera (Kosikowski C. 2003, s.149), który głosił, iż zadaniem 

państwa jest realizacja wszystkich jego funkcji, w tym społecznych i gospodarczych. 

Zadania te powinny być realizowane przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych 

środków: deficytu publicznego oraz emisji i wycofywania pieniądza z obrotu. Zatem 

finanse publiczne, w tym deficyt budżetowy powinny być podporządkowane funkcji 

państwa – stąd nazwa finanse funkcjonalne. 

 Obserwacja funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej od wielkiego kry-

zysu do lat 70-tych XX w. w zasadzie potwierdzała skuteczność teorii Keynesa doty-

czącej interwencjonizmu państwowego. Jednak praktyka państw zmuszała do dyna-

micznego wzrostu wydatków publicznych wywołując negatywne zjawiska w postaci 

stagnacji gospodarczej, wzrostu bezrobocia, wysokiej inflacji, wysokiego długu 

publicznego. Doprowadziło to w latach 80-tych do rewizji koncepcji interwencjoni-

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://ijols.com/resources/html/article/details?id=175719


International Journal of Legal Studies    № 1 (3) 2018  ISSN 2543-7097 

 

 

 

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   

© 2018 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska 

 This is an open access article under the CC BY-NC license       

    (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 
 

Szybowski D., (2018). Public Debt and Budget Deficit in Economic and Legal Terms.  

International Journal of Legal Studies, 1(3)2018: 179-214 

DOI 10.5604/01.3001.0012.2167 
 

188 

stycznych stosowanych w krajach kapitalistycznych. Teoria interwencjonizmu pań-

stwowego, stała się przedmiotem krytyki jako naruszająca filozofię mechanizmu 

rynkowego. Proponowano ograniczyć interwencję państwa w gospodarkę i wycofać 

się z instrumentów fiskalnych na rzecz instrumentów monetarnych. 

Wśród ekonomistów popularność znów uzyskały koncepcje klasyczne, ale w formie 

złagodzonej w stosunku do teorii ortodoksyjnej, z przyjęciem części rozwiązań in-

terwencjonistycznych zwane Neoliberalizmem. 

 Do głównych założeń neoliberalizmu (zwanego również jako nowy konser-

watyzm fiskalny) należą: 

1. Należy ograniczać poziom redystrybucji PKB przez Finanse Publiczne, wrócić do 

koncepcji możliwie najniższego budżetu zmniejszając wydatki gospodarcze i so-

cjalne państwa, bowiem redystrybucja „wypycha” zasoby gospodarcze poza 

obieg efektywny, prowadzi do nieprodukcyjnego wykorzystania środków. 

2. Należy dążyć do zrównoważenia finansów publicznych w ciągu roku fiskalnego, 

a nie w okresie cyklu koniunkturalnego, jak zalecała doktryna interwencjonizmu, 

a także zdecydowanie obniżać dług publiczny zwiększający koszty funkcjonowa-

nia państwa (Polarczyk K., 1997, s.28) 

3. Należy zmniejszać ciężary podatkowe. 

Pierwsze prace dotyczące tych teorii przypadają na lata 50-te XX w., ale popularne 

były w latach 80-tych, i są aż do dnia dzisiejszego. 

Począwszy od lat 80-tych XX w. podejście doktrynalne do braku równowagi budże-

towej oraz do skutków deficytu budżetowego i długu publicznego uległo zmianie. 

Pojawiły się nowe poglądy, wśród których hipotezę neutralności długu publicznego 

(tzw. rikardiański teoremat ekwiwalencji), zapoczątkowaną przez Roberta J. Barro, 

uznano za naiwną, chociaż niewinną koncepcję (Gradoń W., 2003, s.43). 

 Współcześnie w nauce finansów publicznych dominuje przeświadczenie o 

wielkości czynników, które kształtują równowagę budżetową (ekonomiczne, organi-

zacyjne, techniczne, polityczne) (Owsiak S., 2000, s. 223). Z ekonomicznego punktu 

widzenia rozróżnia się czynniki wpływające na stronę dochodową i stronę wydatko-

wą budżetu (Fedorowicz Z., 2000, s. 20).  
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 Nie są one jednak jednolite, a przez to dążenie do równowagi budżetowej 

obejmuje inne działania skierowanie na kształtowanie strony dochodowej i strony 

wydatkowej budżetu. Czynniki te są kształtowane w danym roku przez procesy go-

spodarcze, których w szczegółach nie da się przewidzieć z uwagi na ich żywiołowość 

i uzależnienie od procesów zachodzących za granicą. Przykładowo, na wielkość 

wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych w danym roku wpływ ma przyjęty zakres 

płatności (sytuacje, w których bezrobotny ma prawo do zasiłku), ale także rzeczywi-

sta sytuacja na rynku pracy, która może być inna niż założona w planie finansowym. 

Z kolei na wielkość dochodów mają wpływ nie tylko decyzje dotyczące struktury i 

stawek różnych źródeł środków publicznych, ale także rzeczywiste procesy gospo-

darcze decydujące o wielkości dochodów z tych źródeł. Pod względem organizacyj-

nym dążenie do równowagi budżetowej może kształtować się w różnych warunkach. 

Wszystko zależy od organizacji sektora finansów publicznych, struktury wydatków 

finansów publicznych i możliwości przepływu środków między jego segmentami. 

Przykładowo, jeśli w strukturze finansów publicznych nie są rozbudowane stałe i 

gwarantowane wydatki społeczne, to łatwiej jest uniknąć deficytu budżetowego niż 

w sytuacji silnie rozwiniętych świadczeń społecznych. Znaczenie mają też techniki 

planowania, gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, tzn. sposób w 

jaki urzędnicy różnego szczebla realizują różne etapy procedury budżetowej. Przy-

kładowo, przeszacowanie wielkości inflacji i wzrostu gospodarczego na etapie pla-

nowania budżetu (jeśli wielkości te okażą się niższe, to dochody będą mniejsze niż 

założone) albo mało efektywne techniki wymierzania i poboru podatków, mogą spo-

wodować powstanie deficytu budżetowego większego niżby to wynikało z założeń 

władz i rzeczywistych procesów gospodarczych. Natomiast z politycznego punktu 

widzenia na równowagę budżetowa należy patrzeć jak na realizacje określonej stra-

tegii państwa. Organy państwa są w stanie w sposób stosunkowo łatwy osiągnąć 

równowagę budżetową , jednakże w tym celu musza dokonać selekcji zachowań 

dotyczących strony  dochodowej lub wydatkowej budżetu. To zaś oznacza również 

względność wagi, jaka przywiązano do równowagi budżetowej. Takie podejście 

przekłada się zresztą na ujęcie normatywne zasady względnego zrównoważenia bu-

dżetu (Zubik Z., 2001, s. 138). Czynniki polityczne  mają uwarunkowania obiektyw-
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ne albo subiektywne. Uwarunkowania obiektywne dotyczą przyjętej polityki gospo-

darczej. Przykładowo, polityka pobudzenia wzrostu gospodarczego wymaga zwięk-

szenia popytu globalnego, co prowadzi do ograniczania wielkości podatków i utrzy-

mywania wysokich wydatków, zwłaszcza na dziedziny, które również kreują popyt. 

Prowadzi to do zamierzonego deficytu budżetowego. Odwrotna sytuacja, tzn. zało-

żona z góry nadwyżka budżetowa, może wystąpić wtedy, gdy władze państwa zmie-

rzają do zmniejszenia wysokiego długu publicznego i ograniczenia wysokiej inflacji 

ograniczając wydatki albo zwiększając podatki albo jedno i drugie. Uwarunkowania 

subiektywne dotyczą sytuacji, w których rządzący biorą pod uwagę interes swojego 

ugrupowania politycznego. Władze demokratyczne zwracają dużą uwagę na odbiór 

społeczny decyzji budżetowych, zwłaszcza przed wyborami parlamentarnymi. Aby 

nie pogarszać nastrojów społecznych, nie podejmuje się decyzji o zwiększeniu po-

datków mimo zwiększania wydatków na cele społeczne i ekonomiczne korzystne dla 

dużych grup społecznych. Prowadzi to do deficytu FP. Oczywiście tendencja taka ma 

swoje granice również ze względu na interes ugrupowania rządzącego: nadmierny 

deficyt może przynieść szybko widoczne negatywne skutki, które podważyłyby 

kompetencje tego ugrupowania do sprawowania władzy. 

 W nauce o finansach publicznych słusznie zwrócono tez uwagę (Owsiak S., 

2000, s. 223) na to, że dla pełnej oceny znaczenia równowagi budżetowej lub jej 

braku należy uwzględnić wiele okoliczności, np. rodzaj i skalę odchyleń od stanu 

równowagi, kierunek ewolucji budżetu (do czy od równowagi), przedmiot braku 

równowagi (bieżącej lub finalnej), przyczyny braku równowagi, poziom równowagi, 

źródła finansowania deficytu, relacje miedzy równowagą całego sektora finansów 

publicznych a równowagą budżetu.  

 W budżetach współczesnych państw odchylenie od równowagi jest regułą, a 

jeśli jest ono nieznaczne, to taki budżet uznaje się za zrównoważony. Analogicznie 

określamy równowagę finansów publicznych ogółem, przy czym na wielkość salda 

finansów publicznych dominujący wpływ ma wielkość salda budżetu państwa. 

Saldo (wynik) finansów publicznych jest różnicą między dochodami publicznymi a 

wydatkami  publicznymi. Dodatnia różnica stanowi nadwyżkę sektora finansów 

publicznych, zaś ujemna jest deficytem sektora finansów  publicznych. Różnicę 
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między dochodami a wydatkami w budżecie nazywamy saldem budżetowym albo 

wynikiem budżetu (nadwyżka budżetowa albo deficyt budżetowy). Najczęściej roz-

różnia się następujące rodzaje sald (Ziółkowska W., 2005, s. 242-243): 

- sektora finansów publicznych i poszczególnych jego segmentów, 

- pierwotne i bieżące, 

- ogólne i krajowe, 

- realne i nominalne, 

- memoriałowe i kasowe. 

W pierwszym przypadku podział jak sama nazwa wskazuje dotyczy całego sektora 

finansów publicznych i jego segmentów np. budżetów samorządowych, funduszy 

celowych.  Ujęcie całościowe jest konieczne dla oceny rzeczywistej skali redystrybu-

cji i alokacji zasobów. Taką interpretację przyjęły kraje OECD i Unia Europejska. 

Salda poszczególnych segmentów są niezbędne dla szczegółowej analizy przyczyn 

powstawania nadwyżek i deficytów w ujęciu globalnym. 

 Saldo pierwotne jest różnie interpretowane. Liczone jest jako różnica mię-

dzy dochodami a wydatkami pomniejszonymi o koszt obsługi długu. Takie ujęcie 

salda pozwala na ocenę, jak kształtowała by się równowaga budżetu państwa, gdyby 

nie zachodziła konieczność obsługi długu.  

 Saldo bieżące stanowi różnicę miedzy dochodami budżetowymi, pomniej-

szonymi o dochody kapitałowe a wydatkami budżetu pomniejszonymi o wydatki 

kapitałowe. Takie ujęcie salda wiąże się z podziałem dochodów i wydatków budże-

towych na bieżące (służące realizacji podstawowych funkcji państwa a także zabez-

pieczeniu finansowania potrzeb społecznych w danym roku budżetowym) i mająt-

kowe (dotyczące nabycia lub zbycia niefinansowanych aktywów kapitałowych takich 

jak np.: ziemia, środki trwałe, zapasy). 

 Saldo ogólne uwzględnia wszystkie obciążenia budżetowe, wynikające z 

zaciągniętych i spłacanych kredytów oraz dochody z tytułu udzielonych pożyczek i 

kredytów zagranicznych. Saldo krajowe natomiast to różnica między saldem ogól-

nym a saldem rozliczeń budżetowych z zagranicą. 

Następny podział związany jest z występowaniem zjawisk inflacyjnych w gospodar-

ce. Saldo nominalne nie uwzględnia zjawisk inflacyjnych, a saldo realne obliczane 
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jest przy zastosowaniu deflatorów, pokazujących zmiany cen w dochodach i wydat-

kach budżetowych. 

 Saldo kasowe jest różnicą między strumieniem dochodów i wydatków środ-

ków publicznych w roku budżetowym. Saldo memoriałowe jest natomiast wynikiem 

budżetu, w którym po stronie dochodów ewidencjonuje się wszystkie należności 

podatkowe i niepodatkowe, bez względu na termin wpłaty, a po stronie wydatków 

zaś, rejestruje się wszelkie zobowiązania , a nie tylko faktycznie dokonane.  

 

Rodzaje, metody liczenia, problemy interpretacyjne deficytu oraz uwarunko-

wania prawne deficytu. 
Deficyt budżetowy definiuje się jako nadwyżkę wydatków nad dochodami 

danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia w 

dochodach. 

Nauka finansów publicznych dostrzega że pod względem ekonomicznym 

treść deficytu budżetowego nie jest jednorodna (Ziółkowska W., 2000, s. 233). Defi-

cyt budżetowy może być bowiem: 

- rzeczywisty (faktyczna różnica między dochodami a wydatkami), 

- cykliczny (odniesiony do danej fazy cyklu koniunkturalnego), 

- strukturalny (symulowany). 

W każdym wypadku inaczej trzeba zatem oceniać przyczyny i skutki występowania 

deficytu budżetowego oraz dostosować do nich instrumenty finansowania deficytu. 

Poważnym dylematem stał się przy tym wybór optymalnej metody obliczania roz-

miarów deficytu budżetowego (Wernik A., 2000, s. 95). 

Deficyt rzeczywisty stanowi faktyczną różnicę między dochodami i wydat-

kami budżetowymi w danym roku (początek okresu to t0, a koniec - t1), który ra-

chunkowo w najprostszej formie można zapisać według następującej formuły (Gra-

doń W. 2003 s.44): 

  

Defrz t0, t1  =   D t0, t1  -   W t0, t1 
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gdzie: 

Dfrz  -  deficyt rzeczowy, 

D  -  dochody budżetowe, 

W  -  wydatki budżetowe. 
  

Jest to typowo rachunkowe ujęcie deficytu. Nie uwzględnia ono bowiem 

szeregu zasadniczych kwestii, a mianowicie wpływu na wielkość deficytu cykli ko-

niunkturalnych, czy też zjawisk inflacyjnych. Nie bierze także pod uwagę charakteru 

realizowanej przez rząd polityki fiskalnej, która może przewidywać cechy restryk-

cyjności czy ekspansywności. Z uwagi na okoliczność, że w budżecie państwa znaj-

dują odbicie zarówno zmiany koniunktury w gospodarce jak i efekty zamierzonej 

polityki fiskalnej prowadzonej przez państwo, można w nim dostrzec w każdym roku 

wpływ poziomu aktywności gospodarczej oraz strukturalna różnicę miedzy docho-

dami i wydatkami państwa. Zdaniem P. A. Samuelsona i W. D. Nordhausa jednym z 

najważniejszych rozróżnień w dziedzinie współczesnych finansów publicznych jest 

właśnie rozróżnienie deficytu koniunkturalnego (cyklicznego) i strukturalnego (Sa-

muelson P.A., Nordhaus W.D., 1999, s. 526). Podstawą takiego podziału jest wyjście 

z założenia, że część budżetu kształtowana jest pod wpływem aktywnej (dyskrecjo-

nalnej) polityki fiskalnej, a część wynika z cyklów koniunkturalnych, które mają 

bezpośrednie przełożenie na działanie tak zwanych automatycznych stabilizatorów 

koniunktury. Celowe zatem wydaje się różnicowanie zmian stany budżetu wynikają-

cych z dyskrecjonalnych posunięć państwa od zmian wynikających z działania auto-

matycznych stabilizatorów. Stąd też tworzy się budżety cykliczne, które, uwzględ-

niając wpływ cyklu koniunkturalnego (recesja lub ożywienie) na budżet mierzą 

zmiany zachodzące w dochodach i wydatkach budżetowych znajdując swe odbicie w 

wielkości deficytu (lub nadwyżki). Deficyt budżetowy będący rezultatem oddziały-

wania cyklów koniunkturalnych w gospodarce określany jest więc jako deficyt cy-

kliczny i stanowi konsekwencję działania automatycznych stabilizatorów koniunktu-

ry. Nie można jednak generalizować stwierdzając, ze deficyt budżetowy pojawia się 

wyłącznie w czasie recesji gospodarczej. 

Doświadczenia lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 

wystawiły koncepcję Keynesa na ciężka próbę, bowiem w tym okresie można było 
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zaobserwować występowanie wysokich deficytów budżetowych niezależnie od stanu 

koniunktury gospodarczej, co umocniło przekonanie o strukturalnych charakterze 

nierównowagi budżetowej. W celu wyeliminowania z budżetu cykliczności, wynika-

jącej z wahań koniunktury gospodarczej, podjęto próbę jego obliczania dla sytuacji w 

której gospodarka osiąga produkt potencjalny. Wyodrębnienie wpływu przyczyn 

strukturalnych doprowadziło do sformułowania koncepcji strukturalnego deficytu 

budżetowego lub deficytu budżetowego przy pełnym zatrudnieniu (ang. Structuralde-

ficit, highemploymentdeficit). Pionierem  w zakresie poszukiwania odpowiedniej 

miary deficytu, która pokazywałaby obraz budżetu po wyeliminowaniu cyklicznych 

wahań koniunktury był E.C. Brown, który w latach pięćdziesiątych XX wieku anali-

zował stan budżetu i koniunktury w Stanach Zjednoczonych Ameryki lat trzydzie-

stych owego stulecia. Deficyt strukturalny jest wielkością hipotetyczną, która poja-

wia się przy założeniu pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych gospodarki i 

stopie bezrobocia odpowiadającej, według uznawanych w danym czasie kryteriów, 

sytuacji pełnego zatrudnienia (Gradoń W., 2003, s. 43). Jest on miarą, która daje 

większe możliwości wyboru właściwego oddziaływania na gospodarkę za pomocą 

polityki fiskalnej w porównaniu z dwoma pozostałymi rodzajami deficytów, które 

nie pozwalają właściwie odczytać kierunku zmian zachodzących w gospodarce (wy-

wołanych decyzjami podejmowanymi przez władzę fiskalną) i, w swej istocie, ogra-

nicza się jedynie do prezentacji zmian zachodzących w dochodach i wydatkach bu-

dżetu w skutek recesji lub wzrostu gospodarczego. Koncepcja budżety strukturalne-

go, poprzez wyeliminowanie wpływu automatycznych stabilizatorów koniunktury, 

pozwala określić zakres realizowanej przez rząd aktywnej polityki fiskalnej, która w 

zależności od stanu gospodarki może być ekspansywna lub restrykcyjna. 

Innym podziałem jaki należałoby przedstawić jest również podział deficy-

tów budżetowych, który wynika z metod jego liczenia. Zgodnie z przyjętymi w tym 

zakresie standardami międzynarodowymi wyróżnia się metodę stosowana przez 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Unię Europejską (Gradoń W., 2003, s. 

43). Bazując na pierwszej z wymienionych metod wyróżnić można: 

deficyt konwencjonalny (inaczej oficjalny, klasyczny) oraz jego modyfikacje: 

- skorygowany inflacyjne (inaczej operacyjny), 
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- pierwotny (czyli wyjściowy)(Chojna-Duch E. 2000 s.110). 

Ogólnie stan niezrównoważonego budżetu został wyrażony algebraicznie 

(dla badanego okresu o początku t0 i końcu t1) następująco: 

 

Deft0,t1 = D t0,t1 - W t0,t1 
gdzie: 

Def - deficyt budżetu, 

D  - dochody budżetowe (ang. revenues), 

W  - wydatki budżetowe (ang. outlays). 
  

Miara ta, określająca wielkość deficytu konwencjonalnego, jest zgodna z 

koncepcją MFW, która zawarta została w Manual on Government Finance Statistics 

(tzw. metoda GFS) w 1986 roku. Definiuje ona deficyt budżetowy jako ujemną róż-

nicę między dochodami a wydatkami budżetowymi, czyli cześć wydatków nie znaj-

dujących pokrycia w dochodach. Zgodnie z przyjętym standardem MFW, deficyt 

budżetowy to łączny deficyt całego sektora finansów publicznych (generalgovern-

ment (Wernik A., 2000, s. 95), która to kategoria obejmuje budżet państwa, budżety 

samorządowe, system finansowania ubezpieczeń społecznych, a także przedsiębior-

stwa resortowe oraz instytucje niekomercyjne finansowane głównie i faktycznie 

kontrolowane przez organy rządowe i samorządowe), sumę dochodów tworzy kate-

goria "dochody i dotacje otrzymane" (wszystkie bezzwrotne przychody ekwiwalent-

ne, nie ekwiwalentne, bieżące i kapitałowe), natomiast wydatki określone są przez 

sumę wszystkich (ekwiwalentnych, nie ekwiwalentnych, bieżących i kapitałowych) 

rozchodów jednostek sektora finansów publicznych, dotacji udzielonych (Jeżeli do-

tacje udzielone są innym jednostkom sektora finansów publicznych, to w ramach 

konsolidacji zostają one wyeliminowane z rachunku łącznego deficytu) oraz pożycz-

ki udzielone minus spłaty, określane jako tzw. pożyczki netto. Pożyczki te stanowią 

kwoty wydatkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w celu realizacji 

założeń własnej polityki, a nie zarządzania płynnością finansową. Wykazywanie ich 

po stronie wydatków umożliwia rozgraniczyć celową politykę rządu od jej potrzeb 

pożyczkowych związanych z finansowaniem deficytu. Ponadto do kategorii pożyczki 

"netto" należy zgodnie z koncepcją GFS - zaliczyć transakcje związane z nabywa-
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niem lub sprzedażą bądź cesją akcji lub udziałów kapitałowych w różnych podmio-

tach gospodarczych oraz dotację inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Jeżeli więc przy-

chody z prywatyzacji są znaczne, to pozycja "pożyczki netto" może być ze znakiem 

ujemnym, co oznacza, że zmniejsza rozmiary deficytu budżetowego sposób definio-

wania i liczenia deficytu w Polsce odpowiada w zasadzie założeniom metody GFS. 

Różnicą jest jednak sposób traktowania przychodów z prywatyzacji. W Polsce środki 

uzyskane ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa stanowią jedno ze źródeł pokrycia 

deficytu, a nie - jak to ma miejsce w metodzie GFS - wpływają na zmniejszenie jego 

rozmiaru).  

Za podstawową wadę prezentowanego wskaźnika deficytu konwencjonalne-

go uważa się nieuwzględnienie struktury zadłużenia (dług w walucie krajowej i ob-

cej, oprocentowany według stopy stałej lub zmiennej stopy procentowej) i jej wpły-

wu na wielkość wydatków na obsługę długu. Zarzut ten można jednak uznać za bez-

podstawny, jeśli w odpowiedni sposób rozwinie się różnicę między dochodami a 

wydatkami. Otóż algebraicznie deficyt konwencjonalny możemy zapisać w sposób 

następujący (wszystkie w wyrażeniu nominalnym):  

 

Dk = (G + H + rB) - T 
gdzie: 

Dk - deficyt konwencjonalny, 

G   - wydatki państwa na dobra i usługi, 

H  - transfery 

r   - stopa oprocentowania długu publicznego (stała lub/i zmienna), 

B   - wielkość długu publicznego (w walucie krajowej lub/i obcej), 

T   - podatki. 

 

Miara ta zwraca uwagę na zależność jaka zachodzi miedzy deficytem budże-

towym i długiem publicznym. Takie ujęcie deficytu pokazuje wpływ obciążeń bu-

dżetu wynikających z konieczności obsługi długu (wypłaty odsetek), a także konse-

kwencje dla budżetu wynikające z ryzyka walutowego, występującego w przypadku 

finansowania deficytów w drodze zaciągania pożyczek denominowanych w walutach 

obcych. Natomiast w warunkach nie inflacyjnych miara deficytu konwencjonalnego 
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ukazuje wpływu sektora rządowego na zagregowany popyt i sytuację na rynkach 

finansowych a pośrednio również służy jako wskaźnik oceny jego wpływu na bilans 

obrotów bieżących. 

Deficyt budżetowy określany w taki sposób nie uwzględnia jednak po stro-

nie wydatków budżetowych spłaty samego długu, jako wydatków nie zwiększają-

cych wielkość zadłużenia. Ponadto występowanie zjawisk inflacyjnych implikuje 

wzrost obciążenia budżetu, które stanowią konsekwencję obsługi długu. W warun-

kach inflacyjnych cześć wpłat odsetkowych stanowi w istocie spłatę kapitału. W celu 

określenia , jaką część wydatków budżetowych kreuje efektywny popyt, należy wy-

łączyć ze wskaźnika deficytu konwencjonalnego inflacyjny składnik płatności odset-

kowych. Chcąc poznać realną wartość deficytu budżetowego, w pełni uzasadnione 

jest więc wyłącznie z wydatków budżetowych tych obciążeń, które pojawiają się 

jako rezultat zjawisk inflacyjnych, otrzymując w ten sposób tzw. deficyt skorygowa-

ny inflacyjnie lub operacyjny.  

W sposób algebraiczny można go przedstawić następująco: 

 

D' = G + H + ( r - i) B - T 
gdzie: 

D'  - deficyt skorygowany inflacyjnie, 

i     - stopa inflacji  

G   - wydatki państwa na dobra i usługi, 

H   - transfery 

r   - stopa oprocentowania długu publicznego (stała lub/i zmienna), 

B   - wielkość długu publicznego (w walucie krajowej lub/i obcej), 

T   - podatki. 
 

Po uproszczeniu deficyt operacyjny ostatecznie przyjmuje następującą postać: 

 

D' = D - Ib 
 

Powyższa formuła pozwala uchwycić zależność zachodzącą między deficytem mie-

rzonym konwencjonalnie i operacyjnie, która wynika ze sposobu oprocentowania 

długu publicznego. Otóż, jeżeli dla całości długu ustalono zmienną stopę procento-
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wą, to wraz ze spadkiem realnej wartości długu, który spowodowany jest wzrostem 

inflacji rośnie poziom oprocentowania długu w wysokości równej stopie inflacji. W 

efekcie rozmiary deficytu operacyjnego są takie jak deficytu konwencjonalnego, 

mierzonego w warunkach stabilnych cen, ponieważ wzrost oprocentowania długu 

jest równy stopie inflacji. Odmiennie przedstawia się owa relacja w przypadku, gdy 

dla całości długu ustalono stałą stopę procentową. W tym wypadku inflacja wpływa 

na spadek realnej wartości zobowiązania państwa wobec posiadaczy papierów skar-

bowych (występuje tzw. erozja długu), który nie jest kompensowany wzrostem wy-

płacanych odsetek. Wierzyciele budżetu państwa ponoszą więc straty na jego ko-

rzyść. Rozmiary deficytu mierzonego konwencjonalnie będą takie same, jak w wa-

runkach bez inflacyjnych, podczas gdy deficyt operacyjny będzie malał lub nawet 

może przekształcić się w nadwyżkę. Wyłączenie wielkości korekty monetarnej po-

zwala więc uniknąć błędu, polegającego na przeszacowaniu wpływu sektora publicz-

nego na zagregowany popyt na podstawie analizy wielkości deficytu konwencjonal-

nego.  Ponadto deficyt operacyjny lepiej nadaje się do analizowania długookresowej 

stabilności fiskalnej niż deficyt konwencjonalny. Jednak w przypadku, gdy inwesto-

rzy mają trudności w dokładnym oszacowaniu wysokości inflacji (gdy np. jej stopa 

jest zmienna i na niskim poziomie, jest zjawiskiem nowym lub gdy jej poziom spada 

w skutek polityki antyinflacyjnej) wyłączenie składnika inflacyjnego z wielkości 

deficytu konwencjonalnego powoduje zaniżenie wpływu sektora publicznego na 

zagregowany popyt w gospodarce. Miara deficytu operacyjnego nie uwzględnia 

również informacji o zmianach popytu na walory skarbowe w warunkach inflacyj-

nych, których emisja służy finansowaniu niedoboru budżetowego. Posługiwanie się 

tą miarą może sugerować kontynuację bieżącej polityki fiskalnej w sytuacji, kiedy to 

właśnie nierównowaga budżetowa jest źródłem zjawisk inflacyjnych. Z drugiej stro-

ny posługiwanie się kategorią deficytu konwencjonalnego mogłoby nieść groźbę 

wyolbrzymienia zakresu niezbędnych dostosowań fiskalnych. 

Oszacowanie deficytu operacyjnego może rodzić pewne trudności technicz-

ne, bowiem wymaga dokładnego określenia tej części wydatków budżetowych na 

obsługę długu, która stanowi ową "premię inflacyjna", będąc rekompensatą za obni-

żenie realnej wartości długu. Podstawowe problemy związane są z wyborem odpo-
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wiedniego wskaźnika inflacji do określenia realnej stopy procentowej, z oszacowa-

niem oczekiwań inflacyjnych, czy też z korygowaniem stanu budżetu, w warunkach 

ujemnych realnych stóp procentowych, o wielkość większą niż wartość odsetek fak-

tycznie wypłacanych w związku z obsługą długu. Ponadto nadmierne skupienie się 

nad analizą deficytu skorygowanego o wpływ inflacji, w sytuacji, gdy wzrost ogól-

nego poziomu cen wywołany został ekspansywną polityką fiskalną, grozi nasileniem 

tej ekspansji skutkując przyśpieszeniem tempa inflacji. W świetle powyższych uwag 

celowe wydaje się konstruowanie zarówno konwencjonalnej, jak i operacyjnej miary 

deficytu ze względu na okoliczność, że obie z omówionych metod zakładają skrajne 

zachowanie się posiadaczy długu państwowego, a wybór tej, która lepiej przedstawia 

rzeczywisty stan budżetu, powinien uwzględniać, nie tylko źródła finansowania defi-

cytu ale również główną przyczynę inflacji (Gradoń W., 2003, s. 46-47). 

Celowa jest również analiza deficytu pierwotnego, która pozwala odpowie-

dzieć na pytanie jak kształtowałoby się saldo budżetu, gdyby nie zachodziła koniecz-

ność sfinansowania kosztów związanych z istniejącym długiem publicznym. Alge-

braicznie można go przedstawić następująco: 

 

D = G + H - T 
gdzie: 

G   - wydatki państwa na dobra i usługi, 

H   - transfery 

T   - podatki. 

 

Kategoria ta pomija odsetki wypłacane w związku z jego obsługą, których 

wysokość w znacznym stopniu zależy od kształtowania się rynkowych stóp procen-

towych i klauzul indeksacyjnych, a nie od decyzji władz rządu. Pominięcie ich w 

konstrukcji budżetu konwencjonalnego stanowi odzwierciedlenie bieżącej polityki 

rządu, ponieważ daje możliwość przyjrzenia się tym pozycjom budżetu, które znaj-

dując się (do pewnego stopnia) pod kontrolą władzy fiskalnej, określają kierunek 

polityki fiskalnej oraz jej wpływ na rozmiary deficytu. Zaznaczyć wypada, że w 

praktyce wyłączeniu podlegają tylko płatności odsetkowe, natomiast wskazane było-

by wykluczenie płatności netto, czyli od zobowiązań odsetkowych należałoby odjąć 
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należności odsetkowe. 

Od zaprezentowanej metody GFS liczenia deficytu budżetowego (i wyod-

rębnionych na jej podstawie dwóch jego odmian) różni się sposób wyznaczania nie-

doboru budżetowego stosowany przez Unię Europejską (tzw. metoda brukselska). 

Deficyt budżetowy, stanowiąc podobnie w metodzie GFS łączny deficyt całego sek-

tora finansów publicznych, rozumiany jest w tym wypadku jako przyrost zadłużenia 

netto, czyli przyrost zadłużenia pomniejszony o przyrost należności. Na równi z 

należnościami traktuje się w metodzie brukselskiej wszelkie aktywa finansowe, jak 

posiadane przez podmioty sektora finansów publicznych akcje i udziały w przedsię-

biorstwach i bankach oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych (Wernik A., 

2000, s. 98). Przyrost zadłużenia netto, czyli deficyt budżetowy, występuje w przy-

padku ujemnej różnicy miedzy zmianami w należnościach (aktywach) i zobowiąza-

niach (pasywach) podmiotów sektora finansów publicznych, z tym że pojęcie akty-

wów obejmuje: gotówkę i depozyty na rachunkach bankowych, dłużne papiery war-

tościowe, udzielone pożyczki, akcje i udziały kapitałowe, pozostałe aktywa (zaliczki, 

należności z tytułu podatków i innych danin publicznych, składek ubezpieczenio-

wych i inne), podczas gdy pasywa to wyemitowane dłużne papiery wartościowe, 

pożyczki otrzymane i pozostałe pasywa (kredyt, zaliczki i inne) (Gradoń 2003, s. 48). 

Nietrudno zauważyć, że obydwie metody służące wyznaczeniu deficytu bu-

dżetowego - GFS i brukselska - definiują go w różny sposób, a posługiwanie się nim 

daje odmienne wielkości ekonomiczne. O ile metoda GFS określa sumę pożyczek 

potrzebnych do "domknięcia" budżetu, to sposób ustalania deficytu przez Unię Euro-

pejską daje odpowiedź na pytanie jak zmieni się sytuacja finansowa (stan aktywów i 

pasywów) jednostek sektora finansów publicznych w wyniku zaciągania owych 

pożyczek oraz innych operacji finansowych prowadzonych przez te jednostki (Wer-

nik A. 2000 s.98). Innymi słowy, metoda brukselska ma charakter majątkowo-

kredytowy (memoriałowy) i dotyczy zmian w stanie majątku, zobowiązań i należno-

ści sektora budżetowego powstałych w wyniku operacji budżetowych. Akcentuje się 

tu przyrost długu, niezależnie od tego, czy jest on spowodowany operacjami budże-

towymi, czy też w inny sposób (np. przejęciem przez państwo zadłużenia podmiotów 

państwowych lub kapitalizacja odsetek w następstwie wstrzymania bieżącej obsługi 
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długu). Metoda GFS ma natomiast charakter kasowy i odzwierciedla bieżące groma-

dzenie dochodów i dokonywanie wydatków, a zaciąganie i późniejsze spłacanie 

pożyczek i kredytów przez budżet nie wpływa na wielkość deficytu, lecz jest środ-

kiem służącym zamknięciu powstałej luki dochodowej. Trudno jest więc mówić o 

występujących sprzecznościach miedzy nimi, jednak wysokość sald budżetowych 

wykazywanych przy ich zastosowaniu mogą się różnić. Nasuwa się wiec pytanie, 

która z metod jest lepsza do prezentacji zjawiska deficytu budżetowego. Próbą roz-

strzygnięcia owego dylematu może być odpowiedź na pytanie, która z nich jest bar-

dziej podatna na manipulacje rachunkowe. W literaturze panuje pogląd, że "słabszą" 

pod tym względem jest metoda brukselska. Otóż, stosując metodę GFS pożyczki 

udzielane podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych są traktowane 

na równi z wydatkami i - powiększając ich sumę - wpływają negatywnie na saldo 

budżetu (mogą powiększyć deficyt), podczas gdy w metodzie brukselskiej spowodu-

ją one powiększenie należności i przyczynia się do zmniejszenia deficytu (W przy-

padku pożyczek udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicz-

nych, w ramach konsolidacji danych zostałyby one wyeliminowane z rachunku salda 

budżetowego). Biorąc tę okoliczność pod uwagę, rządy państw, w których obowiązu-

je metoda brukselska, mogą wykorzystywać ją do zaniżania rachunkowego wielkości 

deficytu, udzielając jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych 

pożyczek w miejsce dotacji. Do słabych stron metody stosowanej przez Unię Euro-

pejską można również zaliczyć jej pozorną przejrzystość w prezentacji wielkości 

deficytu budżetowego. Uwzględnia ona bowiem zmiany nie tylko po stronie pasy-

wów, ale i po aktywach. Otóż o ile zobowiązania jednostek sektora publicznego są 

wielkością jednoznaczną i nie dają one większego pola manewru, to ich należności są 

obarczone pewnym ryzykiem (za wyjątkiem środków na rachunkach bankowych), 

czego przykładem mogą być zaległości podatkowe. Uwzględnienie w rachunku cało-

ści wątpliwych dochodów budżetowych może podważyć jego wiarygodność i sens 

ekonomiczny, a wzięcie pod uwagę tylko ich części oznacza podjęcie arbitralnej 

decyzji w tym zakresie, co stwarza pole ewentualnych manipulacji (Wernik A., 2000, 

s. 99). 

Podsumowując rozważania na temat dylematów jakie rodzą się podczas in-
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terpretacji salda budżetowego należy skonstatować, że nie jest to zadanie łatwe. Wy-

daje się to tym bardziej trudne i skomplikowane, że ogólnie obowiązujące metody 

jego liczenia są na tyle odmienne, że dla danego kraju i okresu dają różne wielkości 

numeryczne, nawet o przeciwstawnych znakach (jedna metoda może wykazać nad-

wyżkę, a druga deficyt w budżecie).  

Różnice dotyczą nie tylko metody liczenia deficytu ale również zakresu ca-

łego sektora (Ziółkowska W., 2005, s. 253-254). W UE stosuje się system ESA 95 - 

European System of Accounts, który określa jednolite zasady rejestracji przepływu i 

stanu środków publicznych oraz granice sektora generalgovernment. Zgodnie z nim - 

w przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych w Polsce - do tego sektora nie zalicza 

się: Agencji Rynku Rolnego i jednostek badawczo - rozwojowych.  

Inna różnica w metodologii liczenia sprowadza się do kasowego ujęcia w 

Polsce (tzn. transakcje są rejestrowane w momencie faktycznego przepływu środków 

pieniężnych i memoriałowej jego prezentacji) tzn. transakcje są prezentowane w 

momencie ich powstawania) w państwach UE. Dostosowanie metodologiczne będzie 

więc obejmować: 

a) dostosowanie do memoriału, polegające na uwzględnieniu: 

- zmiany stanu zobowiązań z tytułu wielkości narosłych w danym roku, 

- zmiany stanu należności możliwych do ściągnięcia w przyszłości (z tytułu podat-

ków, ubezpieczeń społecznych, poręczeń itp.), 

- kosztów obsługi długu Skarbu Państwa netto, jako różnicy między kosztami na-

rosłymi a zapłaconymi, 

b) korekty transakcyjne, sprowadzające się głównie do: 

- wyłączenia z dochodów budżetowych części zysku NBP wynikającego z przesza-

cowania rezerw oraz z tytułu różnic kursowych, Deficyt budżetu państwa (w tym: 

budżetu samorządu terytorialnego) w Polsce może być sfinansowany, tzn. pokry-

ty przychodami pochodzącymi: 

1) ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa (sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę sa-

morządu terytorialnego); 

2) z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i zagranicznych (j.s.t. – tylko 
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krajowych); 

3) z pożyczek; 

4) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa (majątku j.s.t.); 

5) z nadwyżki budżetu państwa (budżetu j.s.t.) z lat ubiegłych. 

Podstawowym źródłem finansowania deficytu budżetowego jest emitowanie papie-

rów wartościowych i zaciąganie pożyczek w bankach. W ustawie o finansach pu-

blicznych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa upo-

ważniono Ministra Finansów. Minister Finansów dokonuje też spłaty zaciągniętych 

zobowiązań i jest upoważniony do przeprowadzania innych operacji finansowych 

związanych z zarządzaniem długiem. Łatwym instrumentem zaciągania pożyczek 

przez Skarb Państwa są skarbowe papiery wartościowe. Skarb Państwa jest dłużni-

kiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia okre-

ślonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Mogą 

być emitowane lub wystawiane w granicach limitu zadłużenia, określonego w usta-

wie budżetowej, wyłącznie przez Ministra Finansów. Skarb Państwa odpowiada 

całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych lub wystawionych 

skarbowych papierów wartościowych. Prawo krajowe i unijne wprowadzają specjal-

ny reżim prawny dotyczący planowania i ustalania deficytu budżetowego (podział 

kompetencji i formy ich realizacji) oraz jego finansowania (źródła, metody, formy). 

W Polsce wymogi te określa Konstytucja RP (zwłaszcza art. 220), jak i przepisy 

ustawy o finansach publicznych (w szczególności art. 64, 86-87, 91, 101 oraz 11-

12,36-60). Na straży przestrzegania tych reguł stoją organy właściwe dla autoryzacji 

budżetu i jego kontroli, jak i organy kontrolujące przepisy ustawy budżetowej lub 

uchwał budżetowych (Kosikowski C., 2003, s. 285). Państwa UE, przygotowując się 

do utworzenia unii monetarnej, wprowadziły wiele bardzo szczegółowych wytycz-

nych i ustaleń w zakresie: polityki pieniężnej, kursowej, wspólnej waluty, stopy 

inflacji, tempa wzrostu dochodu narodowego, poziomu długu publicznego i deficytu 

budżetowego, salda transakcji bieżących. Według tych wytycznych, współczynnik 

długu publicznego nie może przekraczać 60% PKB, a deficyt budżetowy 3% PKB. 

Kwestia poziomu długu publicznego i poziomu deficytu , a w szczególności dyscy-

pliny budżetowej, należy do najtrudniejszych do rozwiązania w ramach Unii, ponie-
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waż jest to ograniczenie kompetencji władz krajowych na rzecz organów wspólnoty 

(Marczakowska-Proczka J., 2003, s. 259). Przekroczenie progu 3% jest naruszeniem 

Paktu na rzecz stabilizacji i wzrostu – strażnika wspólnej waluty europejskiej. Zgod-

nie z wymienionym paktem kraje, których deficyt budżetowy przekracza 3% PKB 

przekazują do Komisji Europejskiej depozyt w wysokości 0,2% PKB plus 1/10 róż-

nicy między poziomem deficytu a wskaźnikiem deficytu 3% (maksymalny depozyt 

nie może przekroczyć 0,5% PKB). Gdy w ciągu 2 lat kraj nie poprawił stanu finan-

sów, to powyższy depozyt przekształca się w przychód budżetu Komisji Europejskiej 

(Marczakowska-Proczka J. 2003 s.260). 

 

Rodzaje długu publicznego, klasyfikacja i instrumenty jego zaciągania 

Pojęcie długu publicznego nie jest zdefiniowane w sposób jednoznaczny. 

Spostrzeżenie to odnosi się do teorii finansów publicznych, która nie daje jednolitej 

odpowiedzi na to czym jest dług publiczny. Pojęcie to wiąże się bowiem definityw-

nie z podmiotami zobowiązań, z przyczynami ich powstawania lub z formami w 

jakich są one zaciągane. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że dług publiczny to 

zobowiązania jednostek sektora finansów publicznych powstałe w związku z finan-

sowaniem ich deficytu (Kosikowski C., 2003, s. 286). Jednostki sektora finansów 

publicznych są to zarówno jednostki jedynie utrzymujące się z funduszy publicznych 

(np. szkoły publiczne, publiczne przychodnie zdrowia, komisariaty policji), jak i 

takie, które ponadto zajmują się gromadzeniem i rozdysponowaniem środków pu-

blicznych (np. urzędy skarbowe, ministerstwa).  

Dług publiczny występuje zawsze w związku z podjęciem decyzji dokona-

nia wydatków publicznych w rozmiarze przekraczającym możliwości sfinansowania 

ich dochodami publicznymi. Dług publiczny występuje więc na ogół z powodu tych 

samych przyczyn co deficyt budżetowy. Nieco inaczej jest tylko w jednostkach sek-

tora finansów publicznych, które mogą finansować swe wydatki również z kredytów 

bankowych. Powstały w ich planach finansowych deficyt wynika przede wszystkim z 

decyzji inwestycyjnych, których realizacja przekracza normalny i bieżący napływ 

przychodów (Kosikowski C., 2003, s. 287). 

Dług publiczny klasyfikuje się wg różnych kryteriów, z których najważniej-
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sze są cztery: geograficzne, czasowe, ewidencyjne i poziomu terytorialnego. Ma to 

znaczenie dla określenia rozmiarów, form, skutków powstawania długu publicznego 

i dla strategii zarządzania nim.Według kryterium geograficznego globalny dług pu-

bliczny dzieli się na: 

- dług wewnętrzny (krajowy), 

- zagraniczny dług publiczny.  

Podział ten pozwala się zorientować, w jakim stopniu ponoszone przez władze pu-

bliczne koszty obsługi długu są dochodem podmiotów krajowych, a w jakim zagra-

nicznych. Dochody te mogą bowiem stwarzać dodatkowy popyt w gospodarce i 

sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, mogą także być czynnikiem inflacjogennym. 

Podział długu na krajowy i zagraniczny pozwala również na określenie faktycznego 

zapotrzebowania władz publicznych na krajowe środki finansowe (Ziółkowska W., 

2005, s. 258).  

Przyjmując kryterium czasu dług publiczny dzieli się na: 

- krótkoterminowy (płynny), 

- średnioterminowy (1 - 5 lat), 

- długoterminowy (fundowany). 

Ma to znaczenie ze względu na to, że dług krótkoterminowy zaciąga się dla zrówno-

ważenia budżetu, służy zabezpieczeniu płynności finansowej władz publicznych, 

natomiast dług długoterminowy finansuje wydatki majątkowe. 

Według kryterium ewidencyjnego tj. względu na fakt, że władze publiczne nie tylko 

zaciągają dług publiczny, lecz mogą także udzielić zwrotnej pomocy innym podmio-

tom, należy wyróżnić: 

- dług publiczny brutto (łączne zobowiązania władz wobec podmiotów spoza sek-

tora finansów publicznych), 

- dług publiczny netto.  

Ten ostatni to wielkość oznaczająca stan zobowiązań po odjęciu od nich należności z 

tytułu udzielonej pomocy inny podmiotom.  

Według kryterium poziomu terytorialnego (z punktu widzenia "kogo dotyczy", w 

zależności od szczebla władzy) w Polsce dzielimy dług publiczny na: 

- dług globalny - dotyczący całego sektora finansów publicznych, 
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- dług Skarbu Państwa, 

- długi jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek sektora finansów pu-

blicznych. 

Ponadto można jeszcze wyróżnić podział długu na: 

- długu nominalnego (wartość nominalna zobowiązań), 

- długu realnego (wartość nominalna zobowiązań skorygowana przez uwzględnie-

nie inflacji). 

Dług publiczny może być również: 

- rzeczywisty (wymagalne zobowiązania finansowe), 

- potencjalny, czyli taki, który wiąże się z udzielonymi przez władze publiczne 

poręczeniami i gwarancjami. 

Z punktu widzenia ekonomicznej treści długu publicznego dzieli się go według 

(Ziółkowska W., 2005, s. 259): 

- rodzajów zobowiązań (skarbowe papiery wartościowe, kredyty bankowe i inne), 

- wierzycieli (banki komercyjne, sektor poza bankowy, inwestorzy zagraniczni), 

- terminów spłaty. 

Państwowy dług publiczny jest liczony według wartości nominalnej. 

Wartość wyemitowanych papierów wartościowych oblicza się według ich wartości 

nominalnej, rozumianej jako: 

- kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, 

należna do zapłaty w dniu ich wykupu, 

- kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, 

w których  zobowiązania finansowe są indeksowane lub kapitalizowane z 

uwzględnieniem przyrostu kapitału, wynikającego ze sposobu indeksacji lub ka-

pitalizacji danego papieru wartościowego,naliczona na koniec okresu sprawoz-

dawczego.(24) 

 Konstytucja RP posługuje się pojęciem państwowego długu publicznego 

(Konstytucja RP z 27 kwietnia 1997 r., art. 216 ust. 5), a ustawa o finansach publicz-

nych definiuje to pojęcie jako "nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów 

publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy pod-

miotami należącymi do tego sektora". W zestawieniu z katalogiem podmiotów zali-
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czonych do sektora finansów publicznych (tj. ustawa o finansach publicznych Dz. U. 

Nr. 155, poz. 1014 z późn. zm. art. 5) oznacza to że, "państwowy dług publiczny" to 

dług całego sektora finansów publicznych, a więc wszystkich podmiotów zaliczo-

nych do tego sektora, jak np. jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów nie 

wymienionych w tym katalogu imiennie, jak np. Skarb Państwa. Przy czym, przez 

dług Skarbu Państwa (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241) ustawa o finansach publicznych 

rozumie nominalne zadłużenie Skarbu państwa.  

Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z 

następujących tytułów (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 ujednolicony przez Dz. U. z 

2017 r. poz. 2077 ): 

1. wyemitowanych papierów wartościowych, opiewających na wierzytelności pie-

niężne, 

2. zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

3. przyjętych depozytów, 

4. wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych oraz zobowiązań wynikają-

cych z ustaw iorzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz z innych ty-

tułów. 

a)  wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub osta-

tecznych decyzji administracyjnych, 

b)  uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych 

będącą dłużnikiem. 

Z kolei zgodnie z art. 212 ust.2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2009 nr 157, poz. 1240) zarząd jednostek samorządu terytorialnego uprawniony 

jest do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na 

wskazane wyżej cele wyłącznie w przypadku stosownego upoważnienia w uchwale 

budżetowej. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego stanowi nadwyżkę albo deficyt budżetu jednostek samorządu teryto-

rialnego. Deficyt ten może być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprze-

daży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek, 

prywatyzacji majątku komunalnego, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oraz wol-

nych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
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jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych pa-

pierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (Reśko D., Wołowiec 

T., Gwoździewicz S., 2016, s. 227-232).  

 Dług ten może mieć charakter krajowy i zagraniczny. W pierwszym wypad-

ku obejmuje zadłużenie powstałe w stosunku do sektora finansów publicznych, ban-

ku centralnego, banku komercyjnego, innego wierzyciela. Natomiast w drugim wy-

padku jest to zadłużenie powstałe w stosunku do międzynarodowej instytucji finan-

sowej, rządu zagranicznego lub innego wierzyciela (np. zagranicznego banku komer-

cyjnego). Podział ten ma znaczenie gdy chodzi o zasady posługiwania się instrumen-

tami długu krajowego i zagranicznego.Ustawa o finansach publicznych ustaliła na-

stępujące zasady i tryb emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i 

pożyczek przez Skarb Państwa. 

Skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym 

„Państwo” stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje 

się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter 

pieniężny lub niepieniężny. Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub 

wystawiane w granicach limitu zadłużenia, określonej w ustawie budżetowej. Skar-

bowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne  mogą być emito-

wane lub wystawiane wyłącznie przez Ministra Finansów. Skarbowe papiery warto-

ściowe mogą być emitowane lub wystawiane jako papiery o pierwotnym terminie 

wykupu: 

1) krótszym niż jeden rok (do 364 dni włącznie), do których zalicza się w szczegól-

ności bony skarbowe, 

2) nie krótszym niż 365 dni (rok), do których zaliczamy obligacje skarbowe. 

Skarbowe papiery wartościowe powinny zostać zbyte na rynku pierwotnym - odpłat-

nie. Realizacja emisjinastępuje z datą rozliczenia pieniężnego zadeklarowanego na-

bycia skarbowych papierów wartościowych a także w kwocie wynikającej z rozli-

czenia. 

Skarbowe papiery wartościowe występują w następującej formie: 

1. bonów skarbowych, 

2. obligacji skarbowych, 
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3. skarbowych papierów oszczędnościowych. 

Bon skarbowy jest krótkoterminowym papierem wartościowym oferowanym do 

sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym według war-

tości nominalnej, po upływie okresu na jaki został wyemitowany. 

Obligacja skarbowa jest papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju 

lub za granica, oprocentowanym w postaci dyskonta lub odsetek. Obligacja skarbowa 

sprzedawana jest na rynku pierwotnym: 

- z dyskontem, 

- według wartości nominalnej, 

- powyżej wartości nominalnej i wykupywana po upływie określonego terminu, nie 

krótszego niż jeden rok. 

Skarbowy papier oszczędnościowy jest skarbowym papierem wartościowym ofero-

wanym do sprzedaży wyłącznie osobom fizycznym. Skarbowy papier oszczędno-

ściowy może być wyłączony z obrotu na rynku wtórnym, albo może być przedmio-

tem obrotu tylko pomiędzy osobami fizycznymi, jeżeli ogólne warunki emitowania 

tak stanowią. 

Skarb państwa może zaciągać pożyczki i kredyty wyłącznie na finansowanie 

potrzeb budżetu państwa. W imieniu Skarbu Państwa pożyczki i kredyty może zacią-

gać wyłącznie Minister Finansów. W przypadku zaciągania pożyczki lub kredytu w 

drodze umowy międzynarodowej, w której wymagane jest, aby organem działającym 

w imieniu pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) był rząd, Rada Ministrów upoważnia 

Ministra Finansów do podpisywania umowy i określa warunki jej wykonania. Kwota 

zaciągniętych pożyczek i kredytów nie może przekroczyć limitu przyrostu zadłużenia 

określonego w ustawie budżetowej. Na wniosek Rady polityki Pieniężnej, Skarb 

Państwa może zaciągnąć średnioterminowe pożyczki i kredytu od Wspólnoty Euro-

pejskiej i jej państw członkowskich w celu wsparcia bilansu płatniczego.  

 
Podsumowanie 

System zarządzania długiem publicznym powinien mieć cele główne i dodatkowe. W 

ramach celów głównych mieści się nie tylko zaspokojenie popytu na pieniądz nie 

pochodzący z dochodów publicznych i sfinansowanie deficytu, lecz także koniecz-
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ność wspierania przez rząd polityki monetarnej centralnego banku państwa (np. przez 

sprzedaż papierów dłużnych rządu sektorowi poza bankowemu), umocnienie pań-

stwowych rezerw walutowych i zaciąganie pożyczek zagranicznych (Kosikowski C., 

2003, s. 291). Natomiast wśród celów dodatkowych wymienia się: zapewnienie sta-

łego dostępu władz publicznych do rynków finansowych, efektywne zarządzanie 

nowymi emisjami papierów wartościowych, minimalizacja kosztów pozyskania i 

obsługi długu publicznego, promowanie oszczędności, zapewnienie sprawnego funk-

cjonowania wtórnego rynku skarbowych papierów wartościowych. Ustawa o finan-

sach publicznych powierza zarządzanie państwowym długiem publicznym Ministro-

wi Finansów. Zobowiązuje go do opracowania strategii zarządzania długiem pu-

blicznym oraz trzyletniej strategii oddziaływania na dług sektora finansów publicz-

nych. Są to dwa odrębne dokumenty. 

Strategia zarządzania długiem publicznym odnosi się do okresu rocznego. Obejmuje 

w szczególności: 

1) stabilność makroekonomiczną gospodarki i jej zdolność do rozwoju, 

2) bezpieczeństwo finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, 

3) koszty obsługi długu Skarbu Państwa, 

4) kształtowanie struktury zadłużenia, 

5) wpływ prowadzonych operacji dłużnych na krajowy rynek finansowy. 

Dokument ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Ministrów, a następnie jest przez 

nią przedstawiany Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej. 

W związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa Minister Finansów jest upo-

ważniony do: 

1. zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu skarbu Państwa, w szczególności 

w drodze emisji papierów wartościowych, oraz zaciągania pożyczek i kredytów, 

2. spłaty ww. zaciągniętych zobowiązań, 

3. przeprowadzania innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem dłu-

giem, w tym operacji związanych z finansowymi instrumentami pochodnymi. 

Minister Finansów realizuje zadania wynikające z zarządzania długiem Skarbu Pań-

stwa w szczególności poprzez: 

1) dokonywanie wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z : 
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a) pozyskiwaniem zwrotnych środków finansujących potrzeby pożyczkowe budżetu 

państwa, 

b) obsługę zobowiązań Skarbu państwa z tytułu wyemitowanych papierów warto-

ściowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

2) zarządzania wolnymi środkami budżetu państwa, oraz zarządzanie aktywami 

finansowymi Skarbu Państwa. 

Zarządzanie wolnymi środkami obejmuje w szczególności ich lokowanie na rynku 

finansowym, natomiast zarządzanie aktywami finansowymi obejmuje w szczególno-

ści wykonywanie operacji i działań na rynkach finansowych, które wpływają na 

zmianę struktury zadłużenia skarbu państwa, w celu: 

1. zwiększenia bezpieczeństwa finansowego potrzeb pożyczkowych budżetu pań-

stwa, 

2. obniżenia ryzyka i kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, 

3. realizacji innych celów zarządzania długiem Skarbu Państwa, określonych w 

strategii. 

W Konstytucji RP postanowiono, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwa-

rancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny 

przekroczy 3/5 (60%) wartości PKB (Konstytucja RP z dnia 27 kwietnia 1997 r. art. 

216). Ustawa natomiast, wyposaża Ministra Finansów także w kompetencje kontrol-

ne w zakresie stanu długu Skarbu Państwa i określa w tym celu tzw. procedury 

ostrożnościowe i sanacyjne - upoważnia Ministra Finansów do kontroli ich prze-

strzegania. 

Do głównych normatywów prawnych, zgodnie z którymi funkcjonuje w Polsce sys-

tem bankowy z podziałem na bankowość centralną i komercyjną należą:  

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (Art.227 Konstytucji RP 

z dnia 2 kwietnia 1997), 

- Ustawa o Narodowym Banku Polskim (Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o NBP), 

- Ustawa Prawo bankowe (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) 

(Prokopowicz D., Gwoździewicz S., 2017, s. 102-103). 

Zdarza się, że podczas kryzysu gospodarczego państwa prowadzą politykę interwen-

cjonistyczną, co może oznaczać znaczne zwiększenie deficytu budżetowego. Np. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://ijols.com/resources/html/article/details?id=175719


International Journal of Legal Studies    № 1 (3) 2018  ISSN 2543-7097 

 

 

 

ISSN 2543-7097 / E-ISSN 2544-9478   

© 2018 /Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska 

 This is an open access article under the CC BY-NC license       

    (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 
 

Szybowski D., (2018). Public Debt and Budget Deficit in Economic and Legal Terms.  

International Journal of Legal Studies, 1(3)2018: 179-214 

DOI 10.5604/01.3001.0012.2167 
 

212 

Stany Zjednoczone podczas zwalczania kryzysu finansowego od 2007, w roku 2009 

zaplanowały deficyt budżetowy na poziomie 12,9% PKB (1,84 bln USD) a w 2010 

planują deficyt w wysokości 10,6% PKB (1,56 bln USD). Procesy transformacji 

systemowej polskiej gospodarki, tj. ich marketing i komercjalizacja, były skorelowa-

ne z kluczowymi aspektami globalizacji gospodarczej, a mianowicie z transgranicz-

nym przepływem towarów i kapitału, które są coraz ważniejsze. Istotnym wsparciem 

tych procesów jest dostosowanie przepisów prawnych i standardów instytucjonal-

nych regulujących funkcjonowanie systemu finansowego w Polsce (Gwoździewicz 

S., Prokopowicz D., 2017, s. 60-75). Jest to szczególnie ważna kwestia w kontekście 

tworzenia warunków dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w kolej-

nych latach po jednomyślnym skonsolidowaniu gospodarki globalnej przez proces 

odbudowy po ostatnim kryzysie finansowym i może wejść w fazę znacznie wyższą 

niż obecnie wzrost, biorąc pod uwagę kwestię okresowości klimatu biznesowego. 

Poza tym, pomimo konieczności reformowania finansów publicznych w wielu euro-

pejskich gospodarkach, ekonomiści wskazują na potrzebę usprawnienia przepisów 

bezpieczeństwa (Gwoździewicz S., Prokopowicz D., 2017, s. 27-42). W 2011 roku 

decyzją KE państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do raportowania wielko-

ści długu i deficytu publicznego według ujednoliconej metody obliczania, co miało 

na celu ograniczenie wpływu rozmaitych zabiegów fiskalnych stosowanych w celu 

jego ukrycia. Według tej metody dług publiczny Polski wynosił w 2011 roku 56,3% 

PKB, zaś deficyt – 5,1% PKB (23). 
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