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W Polsce – z uwagi na specyficzne uwarun-
kowania w sferze dochodów i wydatków 

państwa – zrównoważenie finansów pu-
blicznych oraz odwrócenie tendencji do  
narastania zadłużenia publicznego może 
okazać się zadaniem trudniejszym niż 

Państwo 
i społeczeństwo

Stabilność  
finansów publicznych

Gospodarka Polski w warunkach spowolnienia

Problemy z  zapewnieniem równowagi sektora finansów publicznych, 
i w rezultacie narastający dług publiczny, stanowią jedną z cech przeobra-
żeń ekonomicznych i  społecznych, jakie dokonały się w Polsce w minio-
nym ćwierćwieczu. Podejmowane przez kolejne rządy próby uporania się 
z tym wyzwaniem nie przyniosły trwałych efektów i nawet w latach wy-
sokiego wzrostu gospodarczego wynik sektora finansów publicznych pozo-
stawał ujemny. W praktyce działania te sprowadzały się do poszukiwania 
prostych oszczędności w wydatkach oraz zwiększenia dochodów budżeto-
wych. W konsekwencji, dług publiczny systematycznie wzrastał, coraz wy-
raźniej ciążąc na perspektywach rozwojowych polskiej gospodarki.
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w wysoko rozwiniętych państwach UE, 
chociaż wskaźniki deficytu sektora finan-
sów publicznych oraz długu publicznego 
w odniesieniu do PkB są u nich wyższe niż 
w Polsce1. Działania w tym kierunku kom-
plikuje spowolnienie tempa wzrostu pol-
skiej gospodarki, które – mimo poprawy ko-
niunktury w 2013 r. – w najbliższych latach 
pozostanie niższe w porównaniu do stopy 
PkB w okresie 2006–2008 poprzedzającym 
światowy kryzys finansowy. stwarza to nie-
korzystne dla przebudowy sektora finan-
sów publicznych uwarunkowania makro-
ekonomiczne. również kalendarz wybor-
czy w Polsce w latach 2014–2015 nie będzie 
sprzyjał wprowadzaniu rozwiązań w dzie-
dzinie finansów publicznych, które mogą 
być niepopularne w odbiorze społecznym. 

Celem niniejszego artykułu jest próba 
odpowiedzi na pytanie, czy – w sytuacji 
wzrostu długu publicznego w Polsce, któ-
rego wskaźnik w 2013 r. zgodnie z progno-
zami Eurostat ma dojść do 58,2% PkB, 
a zarazem trudności, na jakie napotyka 
proces reformowania finansów państwa 
– stabilność tego sektora jest zapewniona 
w wystarczającym stopniu. stabilność tę 
wielokrotnie deklarował minister finan-
sów, na przykład przy okazji nowelizacji 
ustawy budżetowej na 2013 r. oraz zmia-
ny ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych2 (dalej także: „ufp”), jak 
również przedstawienia przez rząd projek-
tu ustawy budżetowej na 2014 r. 

W powyższym kontekście pomocne 
będą ustalenia w odniesieniu do czte-
rech następujących kwestii:
•	jaki	poziom	długu	publicznego	może	być	

uznany za bezpieczny dla finansów pu-
blicznych w Polsce, biorąc pod uwagę 
doświadczenia innych państw w tym 
zakresie;

•	jakie	specyficzne	czynniki	utrudniają	
zrównoważenie finansów publicznych 
w Polsce i w konsekwencji zahamowa-
nie tendencji do narastania długu pu-
blicznego; 

•	co	należy	zrobić,	aby	w sposób	trwały	
obniżyć deficyt sektora finansów pu-
blicznych do poziomu dopuszczonego 
przez prawo wspólnotowe; 

•	czy	określony	w ustawie	o finansach	
publicznych mechanizm zapobiegania 
nadmiernemu wzrostowi zadłużenia  
publicznego, bazujący na tak zwanych 
progach ostrożnościowych, sprawdza się 
w warunkach spowolnienia gospodar-
ki, kiedy wysiłkom na rzecz konsolidacji  
fiskalnej muszą towarzyszyć działania 
antycykliczne, wspierające koniunktu-
rę w Polsce. 

Mierniki stabilności  
sektora finansów publicznych
Powszechnie stosowanym od dawna in-
strumentem służącym ocenie stabilno-
ści fiskalnej państwa są wskaźniki defi-
cytu sektora finansów publicznych oraz 

1	 W	2012	r.,	zgodnie	z	danymi	Eurostat,	dług	publiczny	stanowił	w	przypadku	Polski	równowartość	55,6%	
PKB,	przy	średnim	poziomie	tego	wskaźnika	wynoszącym	86,6%	dla	wszystkich	28	państw	UE	oraz	92,6%	
dla	18	państw	strefy	euro.	Nawet	w	Niemczech,	które	uchodzą	za	orędownika	dyscypliny	finansów	pu-
blicznych,	 dług	publiczny	w	 relacji	 do	PKB	stanowił	 81%,	 a	więc	 był	 o	 przeszło	 25	pkt.	 proc.	wyższy	 
niż	w	Polsce.

2	 Tj.	DzU	z	2013	r.,	poz.	885	ze	zm.
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długu publicznego w odniesieniu do PkB3. 
Wykorzystanie tych wskaźników nie  
zawsze jednak daje pełny obraz kondy-
cji finansów publicznych, bowiem istot-
ne znaczenie ma tu także, na przykład, 
koszt pozyskania kapitału pożyczkowego. 
Wiele państw UE ma wyższy niż Polska 
dług publiczny w relacji do PkB, ale ponie-
waż są one w stanie zbywać papiery war-
tościowe o niższym oprocentowaniu niż 
papiery emitowane przez Polskę, ponoszą  
relatywnie mniejsze ciężary związane z ob-
sługą zadłużenia publicznego (mierzone  
wysokością wskaźnika kosztu obsługi 
długu w stosunku do PkB)4. Przykładowo, 
w Niemczech dług publiczny w 2012 r. sta-
nowił równowartość 81% PkB, a więc był 
znacząco wyższy niż w Polsce (55,6%), jed-
nak z uwagi na to, że obligacje niemieckie są 
niżej oprocentowane niż papiery polskie5, 
koszty obsługi długu w relacji do PkB wy-
niosły w tym roku w Polsce 2,64%6, pod-
czas gdy w Niemczech 1,8%7. 

Wskaźniki deficytu i długu publicznego 
w stosunku do PkB są obliczane w krajach 
UE na podstawie „Europejskiego systemu 
rachunków narodowych i regionalnych” 

z 1995 r. (Esa’95). Punkt odniesienia sta-
nowi tutaj sektor instytucji rządowych i sa-
morządowych (ang. general government), 
którego odpowiednikiem w Polsce jest sek-
tor finansów publicznych, zdefiniowany 
w art. 9 ufp. Mimo iż stosowany przez 
GUs oraz Ministerstwo Finansów system 
rachunków narodowych bazuje na Esa’95, 
to jednak w niektórych elementach me-
todyka krajowa odbiega od metodyki sto-
sowanej przez Eurostat8. 

Dotyczy to między innymi zakresu 
przedmiotowego sektora finansów pu-
blicznych. Zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym, sektor ten obejmuje instytuty 
naukowe PaN, zaś zgodnie z regulacjami 
wspólnotowymi, do sektora general govern
ment nie wlicza się jednostek badawczo-
-rozwojowych, natomiast uwzględnia się 
tego rodzaju fundusze, jakie zostały utwo-
rzone w Banku Gospodarstwa krajowego, 
w tym przede wszystkim krajowy Fundusz 
Drogowy oraz Fundusz kolejowy, które 
z kolei według prawa polskiego nie należą 
do sektora finansów publicznych. składki 
przekazywane do otwartych funduszy 
emerytalnych (oFE), według metodyki 

3	 P.	Włodarczyk:	Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykła-
dzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009,	NBP,	„Materiały	i	Studia”,	nr	256/2011,	s.	9.	
Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu,	Ministerstwo	Finansów,	Warszawa	2012,	s.	17-18.

4	 P.	Ciżkowicz,	K.	Michalska,	A.	Rzońca:	Determinanty bezpiecznego poziomu długu publicznego, Biuro 
Analiz	Sejmowych,	„Studia	BAS”,	nr	4/2011,	s.	50.

5	 W	przypadku	obligacji	10-letnich	rentowność	polskich	papierów	wynosiła	w	2012	r.	5%,	zaś	papierów	nie-
mieckich	tylko	1,5%.	Strategia Zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014–2017, 
Ministerstwo	Finansów,	Warszawa,	wrzesień	2013	r.,	s.	59.

6	 Tamże,	s.	4.
7	 T.	 Ettinger:	 Debt interest payments as a % of GDP and tax,	 <www.economicshelp.org>,	 dostęp	 od	

7.10.2012	r.
8	 Fakt,	 że	w	zakresie	definicji	 sektora	 finansów	publicznych	występują	 różnice	w	metodyce	stosowanej	

przez	Eurostat	oraz	GUS	 i	Ministerstwo	Finansów	osłabia	w	pewnym	stopniu	 restrykcyjność	obowią-
zujących	 w	 Polsce	 przepisów	 mających	 zapobiegać	 nadmiernemu	 wzrostowi	 zadłużenia	 publicznego.	 
W.	Gadomski:	Fiskalne kaftany bezpieczeństwa,	<www.obserwatorfinansowy>,	dostęp	od	8.07.2013	r.
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krajowej, nie wpływają na wynik sekto-
ra, natomiast zgodnie z metodyką Esa’95 
– pogarszają ten wynik9. 

Znajduje to wyraz w zróżnicowanej wy-
sokości wskaźników deficytu i długu pu-
blicznego w relacji do PkB, które w przy-
padku sektora finansów publicznych w uję-
ciu metodyki unijnej były na przestrze-
ni minionych kilku lat nieco wyższe od 
obliczanych przez GUs i Ministerstwo 
Finansów na podstawie metody krajowej 
(w 2012 r. różnica wynosiła 2,9 punktu 
procentowego). taka sytuacja występuje 
od połowy poprzedniej dekady i jest zwią-
zana ze zmianami w definiowaniu niektó-
rych wydatków i dochodów publicznych.

Bezpieczny poziom  
długu publicznego
stabilność sektora finansów publicznych 
kojarzona jest przede wszystkim z wiel-
kością i dynamiką długu publicznego, na 
który z kolei wpływa wynik sektora w po-
szczególnych latach. W aspekcie teore-
tycznym ważną rolę odgrywa tutaj kon-
cepcja stabilności fiskalnej (ang. fiscal 
sustainability), której podstawę stanowi 
zapewnienie optymalnego pułapu zadłu-
żenia publicznego. Pułap ten powinien być 
tak dobrany, aby w maksymalnym stop-
niu ograniczony został negatywny wpływ 
długu publicznego na rozwój gospodar-
czy, ale jednocześnie państwo zachowało 

możliwość skutecznego wypełniania zadań 
w dziedzinie obronności i bezpieczeń-
stwa, zabezpieczenia społecznego, edu-
kacji, ochrony zdrowia, a także wspiera-
nia koniunktury. Inaczej mówiąc, stabilna 
polityka fiskalna to taka, która nie zagraża 
wypłacalności (ang. solvency) państwa na 
skutek nadmiernej akumulacji długu pu-
blicznego, presji ograniczającej możliwości 
swobodnego kształtowania polityki mo-
netarnej oraz ogólnej destabilizacji syste-
mu gospodarczego. Prowadzenie ustabi-
lizowanej polityki fiskalnej nie wyklucza 
możliwości podejmowania działań słu-
żących kreowaniu dodatkowego popytu 
w celu ożywienia gospodarki. Jednak po 
okresie wspomagania koniunktury wydat-
kami państwowymi, konieczne jest unor-
mowanie sytuacji fiskalnej państwa tak, 
aby relacja dług/PkB ustabilizowała się 
lub nawet uległa zmniejszeniu10. 

Zdolność regulowania zobowiązań fi-
nansowych państwa uwarunkowana jest 
wieloma złożonymi czynnikami, wśród 
których trzeba wymienić zwłaszcza: sto-
pień rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
jakość polityki gospodarczej oraz instytu-
cji, które tę politykę prowadzą11, podatność 
gospodarki na wstrząsy na rynku, wielkość 
transferów pieniężnych z zagranicy oraz 
strukturę długu publicznego (w wymia-
rze walutowym i terminowym). Z tego po-
wodu próby empirycznego wyznaczenia 

9 Finanse publiczne…,	op.	cit.	s.	17-18.
10	 P.	Włodarczyk:	Stabilność fiskalna…,	op.	cit.,	s.	8.	K.	Marchewka-Bartkowiak:	Zarządzanie długiem pu-

blicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej,	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	Warszawa	 2008,	
s.	55.	P.	Ciżkowicz,	K.	Michalska,	A.	Rzońca:	Determinanty…,	op.	cit.,	s.	50.

11	 O	jakości	instytucji	(organów)	prowadzących	politykę	gospodarczą	świadczy	zwłaszcza	odporność	na	na-
ciski	polityczne,	podatność	na	nadużycia	władzy	oraz	korupcję,	a	także	skuteczność	zarządzania	powie-
rzonymi	im	funduszami.
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bezpiecznego poziomu długu publicznego  
dotychczas nie przyniosły jednoznacznych 
wyników – w rezultacie badań uzyskano 
bardzo zróżnicowane wartości progowe, 
po przekroczeniu których dług publiczny 
zaczyna oddziaływać hamująco na wzrost 
gospodarczy. Najczęściej przyjmuje się, że 
w krajach o niższym poziomie rozwoju po-
ziom zadłużenia nie powinien przekraczać 
równowartości 20-40% PkB, natomiast 
w krajach wysoko rozwiniętych wielkość 
długu publicznego może sięgać 70-90% 
PkB lub nawet przewyższać ten pułap12. 

tworząc strefę euro założono, że dla 
zapewnienia stabilności fiskalnej ob-
szaru wspólnej waluty wystarczy, aby 
wielkość deficytu i długu publiczne-
go każdego państwa członkowskie-
go nie przekraczała odpowiednio 3% 
i 60% PkB, co zostało sformalizowane 
w ramach tak zwanych kryteriów kon-
wergencji13, wzmocnionych następnie 
„Paktem na rzecz stabilności i wzrostu” 
z 1997 r. W miarę upływu czasu kryteria te 
były jednak traktowane przez kraje strefy 

euro oraz komisję Europejską coraz mniej 
rygorystycznie, w konsekwencji czego nie 
spełniły swojej roli14. liberalne podejście 
do polityki fiskalnej spowodowało, że po 
2008 r. wiele państw strefy nie było w sta-
nie utrzymać finansów publicznych w ry-
zach wyznaczonych przez kryteria konwer-
gencji, zaś niektóre z tych państw (kraje 
PIIGs15) stanęły nawet w obliczu realnej 
groźby bankructwa.

W Polsce, podobnie jak w państwach 
strefy euro przyjęto, że dopuszczalny pułap 
zadłużenia publicznego stanowi wielkość 
długu odpowiadającą 60% PkB. Zakaz 
przekraczania tej granicy został zapisany 
w art. 216 konstytucji rP, a ponadto – na 
mocy art. 86 ufp – obowiązują procedury 
ostrożnościowe i sanacyjne mające zapew-
nić stabilność fiskalną państwa. W oce-
nie Ministerstwa Finansów, aby polska  
gospodarka mogła być uznana za gospo-
darkę o wysokiej dojrzałości i stabilno-
ści, dług publiczny powinien pozostawać 
na poziomie nieprzekraczającym 40% 
PkB16. Dopiero wówczas będzie można 

12	 Patrz	np.	C.	Pattillo,	H.	Poirson,	L.	Ricci:	External debt and growth. International Monetary Fund.	„IMF	Working	
Paper”,	WP/02/69,	 April	 2002,	 s.	 19.	 T.	 Cordella,	 L.	 A.	 Ricci,	 M.	 Ruiz-Arranz:	Debt overhang or debt 
irrelevance? Revisiting the debt-growth link. International Monetary Fund,	„IMF	Working	Paper”,	WP/05/223,	
December	2005,	s.	8	i	22.	B.	Égert:	The 90% public debt threshold: the rise and fall of a stylised fact, Center 
for	Economic	Studies	&	IFO	Institute,	„CESifo	Working	Papers”,	No.	4242,	May	2003,	s.	2	i	n.

13	 Kryteria	konwergencji	(kryteria	zbieżności,	kryteria	z	Maastricht)	nie	są	w	żadnym	stopniu	zakotwiczo-
ne	w	teorii	ekonomii	i	nie	dają	się	z	niej	logicznie	wyprowadzić.	Zostały	wyznaczone	niejako	na	wyczucie	
i,	jak	się	okazało	w	praktyce,	ich	formalne	spełnienie	niekoniecznie	musi	świadczyć	o	wysokiej	dojrzałości	
i	stabilności	gospodarki.	J.	Osiatyński:	Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro,	„Ekonomista”	
nr	5/2011,	s.	662.

14	 M.	Gorynia,	 B.	 Jankowska,	M.	 Pietrzykowski,	 P.	 Tarka,	M.	Dzikowska:	Przystąpienie Polski do strefy 
euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorców,	 „Ekonomista”	
nr	4/2011,	s.	471-472.

15	 Chodzi	o	Portugalię,	Irlandię,	Włochy,	Grecję	oraz	Hiszpanię.	Akronim	tworzą	pierwsze	litery	nazw	wy-
mienionych	krajów	w	języku	angielskim.

16	 Wypowiedź	Jacka	Rostowskiego	podczas	debaty	„Europass	czy	euro	pas?”,	zorganizowanej	24.04.2013	r.	
przez	redakcję	„Gazety	Wyborczej”	oraz	Fundację	Schumana.	Zob.	P.	Maciejewicz	i	P.	Wroński:	Może za 
7-10 lat,	„Gazeta	Wyborcza”	z	25.04.2013	r.
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powiedzieć, że Polska w zakresie fiskal-
nych kryteriów konwergencji jest przy-
gotowana do członkostwa w strefie euro.

Deficyt i dług publiczny 
w Polsce w latach 2000–2012
W okresie 2000–2012 średnia wielkość 
deficytu sektora finansów publicznych 
w relacji do PkB wyniosła 4,8% i w po-
szczególnych latach kształtowała się na 
ogół wyraźnie powyżej 3%, z wyjątkiem 
roku 2000 i 200717 (tabela 1). Znaczny 
deficyt występował także w okresie 
boomu gospodarczego, gdy dynamika PkB 

przekraczała 5%. Zwraca uwagę skokowy 
przyrost deficytu z 3,7% w 2008 r. do 7,5% 
w 2009 r., a więc w początkowym okresie 
światowego kryzysu finansowego, kiedy 
Polska – w przeciwieństwie do zdecydo-
wanej większości państw UE utrzyma-
ła dodatnie, choć niskie, tempo wzrostu 
(1,6%), co jednak zostało okupione po-
większeniem nierównowagi sektora finan-
sów publicznych. Z jednej strony bowiem 
dochody budżetu państwa uległy zmniej-
szeniu (w efekcie obniżenia w 2007 r. nie-
których podatków), z drugiej zaś, wydatki 
budżetu państwa nie zostały ograniczone, 

Tabela 1. Deficyt oraz dług publiczny Polski jako procent PKB w latach 2000–2012 na tle 
stopy wzrostu gospodarczego

Wskaźnik	 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Deficyt  
sektora 
general  
government

3,0 5,1 5,0 6,3 5,7 4,1 3,6 1,9 3,7 7,5 7,9 5,0 3,9

Dług sektora 
general 
government 

36,8 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45,0 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6

Państwowy 
dług 
publiczny 

37,7 38,8 43,6 48,4 46,7 47,5 47,8 44,8 46,9 49,8 52,8 53,4 52,7

Stopa PKB 4,3 1,1 1,4 3,8 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9

Dane dotyczące deficytu i długu sektora general government zostały obliczone według metodyki 
rachunków narodowych stosowanej przez Eurostat (ESA’95), natomiast wysokość państwowego 
długu publicznego – według wykorzystywanej przez GUS oraz Ministerstwo Finansów krajowej  
wersji tej metody. 

Źródło:	Deficyt	i	dług	sektora	general government, “European	Economic	Forecast.	Autumn	2013”,	Euro-
pean	Commission,	s.	149	i	152.	Państwowy dług publiczny. Strategia zarządzania długiem sektora finan-
sów publicznych w latach 2014-2017,	Ministerstwo	Finansów,	Warszawa,	wrzesień	2013	r.,	s.	63.	Dyna-
mika	PKB	–	roczniki	statystyczne	GUS.

17	 Zejście	z	deficytem	sektora	finansów	publicznych	w	2007	r.	do	niskiego	poziomu	1,9%	PKB	stanowiło	
efekt	działań	na	rzecz	zacieśnienia	fiskalnego,	do	których	Polska	została	zobowiązana	w	związku	z	obję-
ciem	w	2004	r.	procedurą	nadmiernego	deficytu.
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a nawet wzrosły. skalę nierównowagi fi-
nansów publicznych udało się zmniejszyć 
dopiero w latach 2011–2012, w wyniku 
silnego zacieśnienia fiskalnego, ale popra-
wa w tym względzie okazała się nietrwała 
w związku z pogorszeniem się warunków 
makroekonomicznych na tle spowolnie-
nia stopy PkB do 1,9% w 2012 r. W ślad 
za występującym rokrocznie deficytem 
systematycznie wzrastał dług publiczny, 
który w 2012 r. stanowił równowartość 
52,5-55,6% PkB, w zależności od tego, czy 
zastosuje się metodykę Esa’95 wykorzy-
stywaną przez Eurostat, czy też stosowaną 
przez GUs oraz Ministerstwo Finansów 
krajową wersję tej metodyki. 

Prognoza na lata 2013–2026

Przewidywanie wielkości deficytu oraz 
długu publicznego w Polsce – w sytuacji 
spowolnienia wzrostu polskiej gospodarki, 

przy wolno rozwijającym się od 2013 r. oży-
wieniu koniunktury– jest bardzo utrud-
nione, co potwierdzają poważne różnice 
występujące w tym zakresie między da-
nymi Ministerstwa Finansów oraz komisji 
Europejskiej (tabela 2). 

Istotne zmiany w wysokości deficytu 
i długu publicznego w relacji do PkB po-
ciągnie za sobą przeniesienie aktywów 
oFE ulokowanych w papierach skarbo-
wych i obligacjach gwarantowanych przez 
skarb Państwa, których wartość rynkowa 
na koniec listopada 2013 r. wynosiła łącz-
nie około 127 mld  zł. Dzięki temu budżet 
państwa nie będzie zmuszony do uzupeł-
niania ubytku wynikającego z przekazy-
wania przez ZUs części składek do oFE. 
W 2012 r. dotacja dla ZUs z tego tytułu 
wyniosła 8,2 mld  zł, natomiast w 2013 r. 
będzie to już 11,3 mld  zł18. Zgodnie z sza-
cunkami Ministerstwa Finansów, w 2014 r. 

Tabela 2. Prognoza deficytu oraz długu publicznego Polski jako procent PKB w latach 
2013–2016

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016

Deficyt sektora finansów publicznych 3,5 3,3 2,7 1,6

Deficyt sektora general government 4,8  (+) 4,6 3,3 -

Państwowy dług publiczny 54,8 47,1 47,8 46,2

Dług sektora general government 58,2 51,0 52,5 -

Dane dotyczące deficytu i długu sektora general government zostały obliczone według metodyki 
rachunków narodowych stosowanej przez Eurostat (ESA’95), natomiast dane dotyczące deficy-
tu sektora finansów publicznych oraz państwowego długu publicznego – według wykorzystywanej 
przez GUS oraz Ministerstwo Finansów krajowej wersji tej metody. 

Źródło:	Strategia zarządzania długiem…, op. cit., s. 4; European economic forecast…, op. cit.

18	 Ze	 względu	 na	 wzrost	 części	 składki	 emerytalnej,	 która	 trafia	 do	OFE	 –	 z	 2,3%	 do	 2,8%	 (docelowo	
w	2017	r.	do	3,5%).	Por.	Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrów-
noważeniu,	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej	oraz	Ministerstwo	Finansów,	Warszawa,	czerwiec	
2013	r.,	s.	23.
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w efekcie wprowadzenia zmian w syste-
mie emerytalnym nastąpi skokowe obniże-
nie długu publicznego, wynikające przede 
wszystkim z jednorazowego umorzenia 
nabytych przez Ministra Finansów papie-
rów skarbowych. skala spadku wskaźni-
ka długu będzie zależała od liczby osób, 
które ostatecznie zdecydują się pozostać 
w oFE – przy założeniu, że połowa ubez-
pieczonych przejdzie do ZUs, relacja długu 
publicznego do PkB obniży się o około 
8 punktów procentowych. Potrzeby po-
życzkowe netto19 w 2014 r. zmniejszą się 
w porównaniu z 2013 r. z 66,6 mld  zł, jak 
przewiduje znowelizowana ustawa budże-
towa na 2013 r., do 55,4 mld  zł, zgodnie 
z ustawą budżetową na 2014 r.20. Zdaniem 
Ministerstwa Finansów oraz GUs, wejście 
w życie we wrześniu 2014 r. zmodyfikowa-
nego „Europejskiego systemu rachunków 
narodowych i regionalnych” (Esa’2010) 
będzie neutralne z punktu widzenia wpły-
wu zmian w systemie emerytalnym na 
dług publiczny21. 

Konsekwencje narastania  
długu publicznego
Finansowanie wydatków państwa w cię-
żar zadłużenia publicznego jest stałym ele-
mentem polityki gospodarczej większości 
współczesnych państw, zwłaszcza mają-
cych rozbudowaną sferę socjalną. Częstą 
konsekwencją takiej polityki jest narasta-
jący dług publiczny, który generalnie rzecz 

biorąc, szkodzi wzrostowi gospodarcze-
mu, nawet jeśli nie jest na tyle wysoki, że 
zaczyna zagrażać wypłacalności państwa. 

Wśród negatywnych skutków długu pu-
blicznego można wymienić22:
•	Wywoływanie	efektu	wypychania	(ang.	

crowding out effect) z rynku kredyto-
wego prywatnych inwestorów wsku-
tek wzrostu stopy procentowej i co za 
tym idzie, zwiększonego kosztu kapita-
łu spowodowanego rosnącymi potrze-
bami pożyczkowymi państwa. W rezul-
tacie, firmy muszą zrezygnować z czę-
ści projektów inwestycyjnych, które 
przy niższym koszcie kredytu byłyby 
rentowne, ale przy kredycie droższym 
stają się nieopłacalne. W długim okre-
sie wpływa to hamująco na stopę inwe-
stycji, a w konsekwencji przyczynia się 
do spowolnienia tempa wzrostu gospo-
darczego.
Dług publiczny jest równoznaczny 

z mniejszym majątkiem produkcyjnym 
także dlatego, że oszczędności prywat-
ne, które zostają ulokowane w obligacjach 
skarbu Państwa nie mogą jednocześnie być 
wykorzystywane do finansowania inwesty-
cji przedsiębiorców. Ponadto, po przekro-
czeniu pewnego poziomu dług publiczny 
zaczyna coraz silniej zagrażać stabilności 
fiskalnej państwa, co powoduje, że staje 
się źródłem niepewności przy podejmo-
waniu decyzji biznesowych. W tej sytuacji 
część firm wstrzymuje się z inwestycjami 

19	 Potrzeby	pożyczkowe	netto	stanowią	kwotę	rocznego	przyrostu	zadłużenia	Skarbu	Państwa	wynikające-
go	z	finansowania	deficytu	budżetowego	(oraz	innych	wskazanych	prawnie	pozycji),	z	wyłączeniem	refi-
nansowania	długu.

20 Ustawa budżetowa na 2014 r. Uzasadnienie,	Rada	Ministrów,	Warszawa,	wrzesień	2013	r.,	s.	167.
21 Strategia zarządzania długiem…, op. cit., s. 22.
22	 P.	Ciżkowicz,	K.	Michalska,	A.	Rzońca:	Determinanty…,	op.	cit.,	s.	52-54.
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do czasu, gdy sytuacja rynkowa stanie się 
bardziej przewidywalna.
•	Konieczność	ponoszenia	przez	Skarb	

Państwa kosztów obsługi długu publicz-
nego, które – wraz z narastaniem wiel-
kości długu – pochłaniają coraz większą 
część środków budżetowych będących 
w dyspozycji państwa. Przykładowo, 
w okresie 2012–2013 wydatki na ob-
sługę długu skarbu Państwa stanowiły 
13,1% ogólnej kwoty wydatków państwa 
w poszczególnych latach, pomniejsza-
jąc pulę środków budżetowych, które 
można byłoby wykorzystać do finanso-
wania inwestycji prorozwojowych oraz 
innych działań należących do domeny 
państwa.

•	Przyczynianie	się,	wraz	z rosnącym	dłu-
giem publicznym i wzrostem obaw in-
westorów o wypłacalność państwa, do 
ryzyka odpływu kapitału portfelowego, 
co rzutuje na kurs złotego. Przy silnie 
wahającym się kursie złotego trudno jest 
kalkulować opłacalność eksportu i im-
portu, w efekcie czego część przedsię-
biorców rezygnuje z udziału w wymia-
nie międzynarodowej.

•	Pogłębianie	nierówności	w dochodach	
między zamożnymi i ubogimi kręgami 

społeczeństwa. odsetki od obligacji 
skarbu Państwa trafiają wyłącznie do 
osób, które inwestując w te papiery, po-
życzyły państwu swoje pieniądze, a więc 
zazwyczaj do osób lepiej sytuowanych 
materialnie. Natomiast podatki, które 
państwo ściąga w celu między innymi 
sfinansowania wspomnianych odsetek, 
obciążają wszystkich podatników, w tym 
również osoby niezamożne.

Uwarunkowania stabilności 
finansów publicznych
Wymagania prawa polskiego 
w zakresie długu publicznego

Górną granicę zadłużenia publicznego, sta-
nowiącą równowartość 60% PkB, wyzna-
cza art. 216 konstytucji rP. Z kolei art. 86 
ufp przewiduje procedury ostrożnościowe 
i sanacyjne bazujące na określonych pro-
gach ostrożnościowych23, po przekroczeniu 
których rada Ministrów – przygotowując 
projekt budżetu na kolejny rok – jest zobo-
wiązana do uwzględnienia coraz bardziej 
rygorystycznych wymagań24, z konieczno-
ścią całkowitego zrównoważenia docho-
dów i wydatków budżetowych włącznie. 
W lipcu 2013 r. pierwszy próg ostrożno-
ściowy został czasowo zawieszony25. 

23	 Wyróżnikiem	kolejnych	progów	jest	rosnąca	wartość	relacji	długu	publicznego	do	PKB.	Pierwszy	próg	do-
tyczy	sytuacji,	w	której	ta	relacja	jest	większa	od	50%,	ale	nie	większa	od	55%,	drugi	próg,	gdy	wspomnia-
ny	wskaźnik	jest	większy	od	55%,	ale	mniejszy	od	60%	oraz	trzeci	próg,	gdy	dług	w	odniesieniu	do	PKB	
jest	równy	albo	przekracza	60%.

24	 Przepisy	prawa	polskiego	oraz	prawa	wspólnotowego,	mające	na	celu	zapewnienie	stabilności	finansów	
publicznych,	 inaczej	podchodzą	do	tego	problemu.	Prawo	wspólnotowe	koncentruje	się	na	procedurze	
unikania	nadmiernego	deficytu,	aby	w	ten	sposób	stworzyć	przesłanki	do	zahamowania	wzrostu	(zmniej-
szenia	poziomu)	zadłużenia	publicznego,	z	kolei	zasadniczym	elementem	prawa	polskiego	w	tym	zakresie	
są	progi	ostrożnościowe,	których	nieprzekroczenie	przez	dług	publiczny	w	relacji	do	PKB	jest	uwarunko-
wane	utrzymaniem	w	ryzach	deficytu	sektora	finansów	publicznych.

25	 Ustawa	z	26.07.2013	r.	o	zmianie	ustawy	o	finansach	publicznych	(DzU	z	2013	r.,	poz.	938).	Kwestia	pro-
gów	ostrożnościowych	i	zmian	systemowych	w	tym	zakresie	została	omówiona	w	dalszej	części	artykułu.
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Zgodnie z art. 86 ufp, w wypadku gdy 
wskaźnik długu publicznego w relacji do 
PkB jest większy od 50%, ale niższy od 
55%, relacja deficytu budżetu państwa do 
dochodów budżetu na rok następny nie 
może przekroczyć takiej relacji z roku bie-
żącego. W okresie wysokiej koniunktury, 
gdy dochody budżetu rosną, co umożli-
wia również odpowiedni wzrost wydat-
ków budżetowych, powyższa zasada ra-
czej nie stanowi czynnika hamującego ak-
tywność biznesową. Natomiast w sytu-
acji, gdy rytm działalności przedsiębior-
ców słabnie i spadają wpływy podatkowe, 
powodując zmniejszenie dochodów bu-
dżetowych, musi nastąpić obniżenie wy-
datków budżetowych (aby mogła zostać 
zachowana dotychczasowa relacja deficy-
tu do dochodów), co może skutkować po-
gorszeniem koniunktury. W praktyce, po 
przekroczeniu pierwszego progu ostroż-
nościowego i przy niskiej dynamice PkB, 
reguła zawarta w art. 86 ufp wymusza za-
cieśnienie polityki fiskalnej26, które powo-
duje procykliczne spotęgowanie trudno-
ści rynkowych, podczas gdy w tej sytuacji 
gospodarka potrzebuje wsparcia, a więc 
działań antycyklicznych. 

Przeważa opinia, że progi ostrożnościo-
we, w powiązaniu z tymczasową regułą wy-
datkową określoną w art. 112a i 112b ufp, 
sprzyjały ograniczeniu nierównowagi finan-
sów publicznych, ale działo się tak dopiero 
w momencie, gdy nierównowaga osiągała 
znaczne rozmiary, co na ogół miało miejsce 
w okresie złej koniunktury. tymczasem, 

w fazie boomu gospodarczego i – co za 
tym idzie – dobrej sytuacji dochodowej 
budżetu państwa, brakuje mechanizmu, 
który niejako automatycznie przygotowy-
wałby finanse publiczne na gorsze czasy, 
to jest powodował zmniejszenie deficytu 
w okresie wysokiej koniunktury. Z tego po-
wodu rząd wystąpił o nowelizację ustawy  
o finansach publicznych, zakładającą przej-
ściowe (dotyczące na razie 2013 r.) zawie-
szenie pierwszego progu ostrożnościowe-
go oraz wprowadzenie stabilizującej reguły  
wydatkowej w miejsce obowiązującej do-
tychczas tymczasowej reguły wydatkowej 
(art. 112a i 112b).

Unikanie nadmiernego deficytu  
– wymagania UE

W przypadku gdy deficyt sektora finan-
sów publicznych przekracza poziom 3% 
PkB, rada do spraw Gospodarczych 
i  Finansowych (ang. Economic and 
Financial affairs Council – ECoFIN) 
uruchamia wobec danego kraju procedurę 
nadmiernego deficytu (ang. excessive defi
cit procedure – EDP), wyznaczając ścież-
kę obniżenia deficytu do wielkości refe-
rencyjnej. Według stanu na koniec grud-
nia 2013 r., procedurze EDP podlegało 
16 państw UE (tabela 3), w tym od lipca 
2009 r. także Polska, która – zgodnie z re-
komendacjami komisji Europejskiej z li-
stopada 2013 r. – ma na likwidację nad-
miernego deficytu czas do 2015 r.

Podejmując w lipcu 2009 r. decyzję 
o objęciu Polski procedurą EDP, rada 

26	 Zgodnie	z	art.	112	a	i	112b	ufp,	wydatki	elastyczne	oraz	wydatki	sztywne	wynikające	z	nowych	ustaw	
w	okresie	obowiązywania	procedury	nadmiernego	deficytu	nie	mogłyby	rosnąć	szybciej	w	ujęciu	realnym	
niż	1%	w	skali	roku.
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(ECoFIN) zaleciła Polsce skorygowa-
nie nadmiernego deficytu najpóźniej do 
2012 r. W czerwcu 2013 r. rada oceniła, 
że Polska podjęła skuteczne działania na 
rzecz zrównoważenia finansów publicz-
nych, ale wobec wystąpienia niekorzyst-
nych zdarzeń gospodarczych wpływają-
cych na finanse publiczne (spowolnienie 
gospodarki) obniżenie deficytu okazało 
się niemożliwe w pierwotnie zakładanym 
czasie. Wobec tego rada przesunęła ter-
min uporania się Polski z nadmiernym de-
ficytem o dwa lata, do 2014 r. W listopa-
dzie 2013 r., po stwierdzeniu, że w 2013 r. 
deficyt w relacji do PkB nie tylko się nie 
zmniejszy, ale wzrośnie z 3,9% w 2012 r. do 
4,8%, rada uznała, iż działania podejmo-
wane przez Polskę w celu trwałej poprawy 
kondycji finansów publicznych są niewy-
starczające i wymagają zintensyfikowania. 
Jednocześnie komisja Europejska zareko-
mendowała przesunięcie terminu usunię-
cia nadmiernego deficytu do 2015 r., kiedy 
wartość deficytu nominalnego liczonego 
zgodnie z metodyką Esa’95 nie powinna 
przekraczać 2,8% PkB27.

Poszukując skutecznego sposobu prze-
zwyciężenia kryzysu zadłużeniowego, pań-
stwa UE uzgodniły szeroki wachlarz dzia-
łań zaradczych, które generalnie zmierzają 
do: lepszej koordynacji polityki fiskalnej 
poszczególnych państw28, poprawy sku-
teczności instrumentów wymuszających 
przestrzeganie dyscypliny finansów pu-
blicznych29, wzmocnienia nadzoru nad 
rynkami finansowymi oraz umożliwie-
nia pomocy finansowej państwom, które 
stanęły wobec groźby destabilizacji fi-
nansów publicznych.

W celu zapewnienia długofalowej sta-
bilności finansów publicznych państw UE 
oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa 
naruszenia reguł fiskalnych w sytuacji spo-
wolnienia wzrostu gospodarczego, państwa 
Unii zostały zobowiązane do osiągnięcia 
tak zwanego średniookresowego celu bu-
dżetowego (ang. mediumterm budgetary 
objective – Mto), zgodnie z którym de-
ficyt strukturalny30 sektora finansów pu-
blicznych nie powinien przekraczać 1% 
PkB. Dzięki tak niskiej wartości tego pa-
rametru ewentualny wzrost nierównowagi 

27	 Zalecenie	Rady	mające	na	celu	 likwidację	nadmiernego	deficytu	budżetowego	w	Polsce,	COM(2013)	
906,	final,	Bruksela,	15.11.2013	r.

28	 Służy	temu	zwłaszcza	obowiązujący	od	grudnia	2011	r.	pakiet	sześciu	aktów	prawnych	(tzw.	sześciopak)	
ukierunkowanych	na	wzmocnienie	„Paktu	na	rzecz	stabilności	i	wzrostu”	z	1997	r.	W	ramach	sześciopaku	
zmodyfikowano	istniejący	już	od	czasu	tego	paktu	system	zapobiegania	powstawaniu	nadmiernego	de-
ficytu	oraz	przywracania	względnej	równowagi	finansów	publicznych,	jak	również	wprowadzono	wspól-
ne	wymagania	dla	krajowych	ram	budżetowych,	a	także	ustanowiono	system	zapobiegania	i	korygowania	
równowagi	makroekonomicznej	na	bazie	rozbudowanego	zestawu	wskaźników	gospodarczych.

29	 Do	przestrzegania	dyscypliny	finansów	publicznych	ma	skłaniać	państwa	członkowskie	tzw.	złota	regu-
ła	wydatkowa,	określona	w	podpisanym	1.03.2012	r.	„Traktacie	o	stabilności,	koordynacji	i	zarządzaniu	
w	unii	gospodarczej	i	walutowej”,	w	skrócie	zwanym	paktem	fiskalnym.	Przewiduje	ona,	że	do	momen-
tu,	aż	dług	publiczny	spadnie	poniżej	60%	PKB,	deficyt	strukturalny	pod	groźbą	sankcji	finansowych	nie	
może	przekroczyć	0,5%	nominalnego	PKB.	Do	czasu	wejścia	do	strefy	euro	Polska	nie	musi	przestrzegać	
złotej	reguły.

30	 Deficyt	nominalny	skorygowany	o	cykliczne	wahania	koniunktury.	Inaczej	mówiąc,	jest	to	część	deficytu	
nominalnego	sektora	finansów	publicznych,	na	którą	rząd	ma	bezpośredni	wpływ	przez	realizowane	dzia-
łania	w	ramach	polityki	gospodarczej.
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sektora w następstwie pogorszenia się ko-
niunktury nie powinien doprowadzić do 
przekroczenia przez deficyt progu okre-
ślonego przez kryteria konwergencji  
(3% PkB). 

Strukturalny charakter nierównowagi 
sektora finansów publicznych

skala nierównowagi sektora finansów 
publicznych zależy, z jednej strony, od 
wielkości wydatków sektora, z drugiej 

Tabela 3. Deficyt oraz dług sektora general government jako procent PKB w państwach UE 
w latach 2010–2012 wraz z prognozą na lata 2013–2015

Państwo Nadmierny	
deficyt1)

Deficyt	sektora	 
general government	jako	%	PKB

Dług	sektora	 
general government	jako	%	PKB

2010 2011 2012 20132) 20142) 20152) 2010 2011 2012 20132) 20142) 20152)

Państwa	strefy	euro

Austria EDP/2013 -4,5 -2,5 -2,5 -2,5 -1,9 -1,5 72,3 72,8 74,0 74,8 74.5 73,5
Belgia EDP/2013 -3,7 -3,7 -4,0 -2,8 -2,6 -2,5 95,7 98,0 99,8 100,4 101,3 101,0
Cypr EDP/2016 -5,3 -6,3 -6,4 -8,3 -8,4 -6,3 61,3 71,5 86,6 116,0 124,4 127,4
Francja EDP/2015 -7,1 -5,3 -4,8 -4,1 -3,8 -3,7 82,4 85,8 90,2 93,5 93,3 96,0
Grecja EDP/2016 -10,7 -9,5 -9,0 -13,5 -2,0 -1,1 148,3 170,3 156,9 176,2 175,9 170,9
Hiszpania EDP/2016 -9,6 -9,6 -10,6 -6,8 -5,9 -6,6 61,7 70,5 86,0 94,8 99,9 104,3
Holandia EDP/2014 -5,1 -4,3 -4,1 -3,3 -3,3 -3,0 63,4 65,7 71,3 74,8 76,4 76,9
Irlandia EDP/2015 -30,6 -13,1 -8,2 -7,4 -5,0 -3,0 92,2 104,1 117,4 124,4 120,8 119,1
Malta EDP/2014 -3,5 -0,8 0,1 0,0 0,1 0,2 66,8 69,5 71,3 72,6 73,3 74,1
Portugalia EDP/2015 -9,8 -4,3 -6,4 -5,9 -4,0 -2,5 94,0 108,2 124,1 127,8 126,7 125,7
Słowacja EDP/2013 -7,7 -5,1 -4,5 -3,0 -3,2 -3,8 41,0 43,3 52,4 54,3 57,2 58,1
Słowenia EDP/2015 -5,9 -6,3 -3,8 -5,8 -7,1 -3,8 38,7 47,1 54,4 63,2 70,1 74,2
euro (średnia) - -6,2 -4,2 -3,7 -3,1 -2,5 -2,4 85,6 87,9 92,6 95,5 95,9 95,4

Państwa	z	derogacją

Chorwacja EDP/20163) -6,4 -7,8 -5,0 -5,4 -6,5 -6,2 44,9 51,6 55,5 59,6 64,7 69,0
Czechy EDP/2013 -4,7 -3,2 -4,4 -2,9 -3,0 -3,5 38,4 41,4 46,2 49,0 50,6 52,3
POLSKA EDP/2015 -7,9 -5,0 -3,9 -4,8 -4,6 -3,3 54,9 56,2 55,6 58,2 51,0 52,5

Państwa	z	klauzulą	opt-out

Dania EDP/2013 -2,5 -1,8 -4,1 -1,7 -1,7 -2,7 42,7 46,4 45,4 44,3 453,7 45,1
W. Brytania EDP/2015 -10,1 -7,7 -6,1 -6,4 -5,3 -4,3 78,4 84,3 88,7 94,3 96,9 98,6
UE (średnia) - -6,5 -4,4 -3,9 -3,5 -2,7 -2,6 80,0 82,9 86,6 89,7 90,2 90,0

Dane w tabeli zostały obliczone według metody rachunków narodowych (ESA’95) stosowanej przez 
Eurostat.
1)  EDP – rekomendacja ECOFIN w sprawie terminu korekty, czyli terminu likwidacji nadmiernego de-

ficytu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w tej kwestii w listopadzie 2013 r.
2) Prognozy Komisji Europejskiej (Autumn 2013).
3) W styczniu 2014 r. Chorwacja zostanie formalnie objęta procedurą EDP. Council recommendation 
with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in Croatia, COM(2013) 
914 final. Brussels, 10.12.2013.

Źródło:	European economic forecasts…, op. cit. 
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zaś – od tendencji w zakresie jego docho-
dów. W Polsce dochody sektora charak-
teryzują się wysoką procyklicznością i są 
bardziej wrażliwe na zmiany koniunktu-
ry niż wydatki. W okresie spowolnienia 
gospodarki dochody te najczęściej rosną 
wolniej niż produkt krajowy brutto lub 
wręcz spadają w wymiarze bezwzględ-
nym, przy czym dotyczy to zwłaszcza 
wpływów podatkowych31, które dodat-
kowo może pomniejszyć niska stopa  
inflacji32. Z kolei dynamika wydatków pu-
blicznych w niewielkim stopniu jest de-
terminowana zmianami w sytuacji makro-
ekonomicznej i w okresie dekoniunktury  
realne tempo wzrostu wydatków nie 
obniża się automatycznie wraz ze spad-
kiem stopy PkB, a nawet może wzro-
snąć (np. z tytułu wzrostu wypłat zasił-
ków dla bezrobotnych). W sumie oznacza  
to, że w Polsce deficyt sektora finansów 
publicznych charakteryzuje się bardzo 
niekorzystnym, w porównaniu z inny-
mi państwami UE, współczynnikiem 

elastyczności względem tempa wzrostu 
gospodarczego. relatywnie niewielkie 
obniżenie stopy PkB powoduje znaczą-
cy wzrost deficytu, głównie z uwagi na 
tendencję do spowalniania dynamiki czy 
wręcz zmniejszania się dochodów sekto-
ra finansów publicznych, przy jednocze-
snym wolniejszym spadku lub nawet po-
większaniu się wydatków ponoszonych 
w tym sektorze.

obecnie około 75% wydatków budżetu 
państwa stanowią wydatki prawnie zde-
terminowane33 (tzw. wydatki sztywne). 
Ponieważ wydatki te wynikają z zobowią-
zań państwa ujętych w ramy ustawowe, 
rząd w kształtowaniu polityki budżetowej 
ma ograniczony wpływ na ich wysokość, 
a nawet na tempo wzrostu. W sytuacji  
spadku wpływów podatkowych wydat-
ki sztywne łatwo mogą rozsadzić budżet, 
jak to się stało w 2013 r.

Wskazane wyżej czynniki utrudnia-
ją ograniczenie zadłużenia publiczne-
go, także w okresie szybkiego wzrostu 

31	 W	2012	r.,	kiedy	stopa	PKB	obniżyła	się	do	1,9%	(wobec	4,5%	w	2011	r.),	dochody	budżetowe	ogółem	
okazały	się	o	2,1%	niższe	od	dochodów	przewidywanych	w	ustawie	budżetowej,	w	tym	wpływy	z	VAT	
zmniejszyły	się	o	9,2%,	natomiast	dochody	z	tytułu	CIT	oraz	podatku	akcyzowego	spadły	odpowiednio	
o	5,6%	oraz	3,4%.	Analogiczna	sytuacja	wystąpiła	w	2013	r.	W	znowelizowanej	ustawie	budżetowej	na	
2013	r.	założono,	że	w	okresie	styczeń-wrzesień	dochody	budżetowe	wzrosną	w	porównaniu	do	poziomu	
przewidzianego	w	ustawie	budżetowej	na	2012	r.	o	1,9%.	W	rzeczywistości	dochody	te	okazały	się	we	
wskazanym	okresie	mniejsze	o	4,5%.	Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2012 r.,	Rada	Ministrów,	Warszawa	2013,	s.	36.	Sprawozdanie operatywne z wykonania 
budżetu państwa za styczeń-wrzesień 2013 r.,	Ministerstwo	Finansów,	Warszawa,	październik	2013	r.,	s.	11.

32	 Taka	sytuacja	wystąpiła	w	2013	r.	Zgodnie	z	danymi	GUS,	wskaźnik	cen	towarów	i	usług	konsumpcyjnych	
w	okresie	styczeń-październik	wyniósł	0,9%,	zaś	w	całym	roku	ma	wynieść	1,2%,	podczas	gdy	przy	pro-
jektowaniu	budżetu	na	2013	r.	Ministerstwo	Finansów	założyło	stopę	inflacji	w	2013	r.	na	średniorocznym	
poziomie	2,7%.	Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013,	Rada	Ministrów,	Warszawa,	czerwiec	
2012 r., s. 12.

33	 Do	najważniejszych	kategorii	wydatków	prawnie	zdeterminowanych	należą:	subwencje	dla	jednostek	sa-
morządu	terytorialnego,	dotacje	dla	FUS,	KRUS	i	FE-R,	wydatki	na	obsługę	długu	publicznego,	wydat-
ki	na	obronę	narodową	oraz	składki	do	budżetu	UE	i	organizacji	międzynarodowych.	Opinia o ustawie bu-
dżetowej na rok 2013,	„Opinie	 i	Ekspertyzy”,	OE-198,	Biuro	Analiz	 i	Dokumentacji	Kancelarii	Senatu,	
Warszawa,	grudzień	2012	r.,	s.	9-10.	Zob.	także:	P.	Russel:	Wydatki budżetowe w Polsce,	Biuro	Analiz	
Sejmowych,	„Studia	BAS”,	nr	3/2010	r.,	s.121-128.
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gospodarczego. Co prawda, deficyt w re-
lacji do PkB przejściowo ulegał obniżeniu 
– jak to miało miejsce w latach 2005–2007 
oraz 2011–2012 w efekcie zacieśnienia fi-
skalnego, do którego Polska została zmu-
szona w związku z procedurą EDP – ale 
wobec nieusunięcia systemowych przy-
czyn braku równowagi finansów spadek de-
ficytu okazał się krótkotrwały. W sytuacji 
zwolnienia tempa wzrostu polskiej gospo-
darki problemy ze zbilansowaniem wydat-
ków i dochodów publicznych nasilają się, 
co pokazał przykład 2013 r., kiedy założona 
w ustawie budżetowej na 2013 r. wielkość 
deficytu (35,6 mld  zł) musiała zostać po-
większona do 51,7 mld  zł. również usta-
wa budżetowa na 2014 r. przewiduje de-
ficyt (47,7 mld  zł) na poziomie przekra-
czającym pierwotny pułap nierównowagi 

z 2013 r. Ponieważ wskaźnik państwowe-
go długu publicznego w relacji do PkB 
przekracza 50%, możliwość zwiększenia 
deficytu uwarunkowana była zmianami 
w funkcjonującym na mocy art. 86 ufp 
systemie kontroli zadłużenia publiczne-
go, polegającym na zawieszeniu pierwsze-
go progu ostrożnościowego. 

Konieczność wspierania wzrostu 
polskiej gospodarki

o ile w 2011 r. produkt krajowy brutto  
powiększył się w Polsce o 4,5%, o tyle 
w 2012 r. stopa wzrostu wyniosła w ujęciu 
całorocznym już tylko 1,9%. Ministerstwo 
Finansów przewiduje, że w 2013 r. PkB 
wzrośnie o 1,5%, zaś zgodnie z innymi pro-
gnozami, stopa PkB może wynieść 1,3% 
(tabela 4).

Tabela 4. Prognozowana stopa PKB w Polsce w latach 2013–2014 (w %)

Instytucja	 
przedstawiająca	
prognozę

Stopa	PKB
Źródło	danych

2013 2014

Ministerstwo  
Finansów 1,5 2,5

Program konwergencji. Aktualizacja 2013, Rada Mini-
strów, kwiecień 2013 r., s. 23, 30 i 44 oraz Wieloletni plan 
finansowy państwa 2013-2016, Rada Ministrów, Warsza-
wa, kwiecień 2013 r., s. 7. Ustawa budżetowa na 2014 r. 
Uzasadnienie…, op. cit., tabela 1. 

NBP 1,3 2,9 Raport o inflacji, NBP, listopad 2013 r., s. 86. 

Instytut Badań 
nad Gospodarką 
Rynkową

1,3 2,5
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej w Polsce, 
IBnGR, „Kwartalne Prognozy Makroekonomiczne” nr 80 
(październik 2013 r.), s. 5. 

Komisja Europejska 1,3 2,5 European economic forecasts…, op. cit., s. 132.

Międzynarodowy 
Fundusz 
Walutowy 

1,3 2,4 World Economic Outlook, IMF, October 2013, s. 59.
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W 2014 r. koniunktura ma się popra-
wić, czego wyrazem będzie wzrost PkB 
w granicach 2,4-2,9%, co oznacza, że pol-
ska gospodarka nadal będzie się rozwijała 
stosunkowo wolno. spowolnienie dynami-
ki PkB stworzyło niekorzystny kontekst 
makroekonomiczny dla działań na rzecz 
konsolidacji sektora finansów publicznych, 
które w 2013 r., w porównaniu z okresem 
2011–2012, straciły na swej skuteczności. 
skłoniło to Ministerstwo Finansów do po-
szukiwania bardziej elastycznej formuły 
polityki fiskalnej, ukierunkowanej nie tylko 
na obniżenie deficytu, lecz także na sty-
mulowanie gospodarki w celu poprawy 
koniunktury. taką optykę przyjęło wiele 
krajów strefy euro, które odeszły od poli-
tyki polegającej głównie na głębokich cię-
ciach w wydatkach budżetowych, decy-
dując się także na pobudzanie gospodarki, 
nawet jeśli będzie to oznaczało wydłużenie 
ścieżki obniżania deficytu. Propagowany 
swego czasu przez Niemcy ascetyzm fiskal-
ny (ang. austerity) okazał się bowiem nie 
tylko mało efektywny w walce z zadłuże-
niem publicznym, ale – oddziałując procy-
klicznie na koniunkturę – wręcz utrudniał 
przezwyciężenie recesji i w konsekwencji 
nie sprzyjał konsolidacji finansów. 

Zaufanie rynków finansowych  
do Polski

Jak na razie, rynki finansowe są przekona-
ne o wiarygodności emitowanych w Polsce 

papierów wartościowych. W rezultacie 
rentowność obligacji skarbu Państwa deno-
minowanych w złotych oraz w euro utrzy-
muje się na relatywnie niskim poziomie, 
co powoduje, że koszty pokrycia potrzeb 
pożyczkowych Polski są obecnie najniż-
sze od wielu lat34. Nie zmienia to jednak 
faktu, że oczekiwane przez rynki finanso-
we oprocentowanie polskich papierów war-
tościowych nadal jest wyższe niż w zde-
cydowanej większości wysoko rozwinię-
tych państw UE35. W miarę wysoki kurs 
złotego do euro świadczy z kolei, że kapi-
tał zagraniczny płynie do Polski szerokim 
strumieniem, ułatwiając obsługę długu 
publicznego. agencje ratingowe (Fitch, 
Moody’s i s&P) oceniają Polskę lepiej 
niż niektóre wysoko rozwinięte państwa  
UE (PIIGs).

Zaufanie rynków finansowych do Polski 
wynika z umiarkowanej – w porównaniu 
z wieloma innymi krajami UE – wielko-
ści długu publicznego, a także z dekla-
rowanego przez polskie władze zamiaru 
przywrócenia względnej równowagi fi-
nansów publicznych, z perspektywą osią-
gnięcia około 2016 r. średniookresowego 
celu budżetowego. konieczność noweli-
zacji ustawy budżetowej na 2013 r. oraz 
zawieszenie pierwszego progu ostrożno-
ściowego, powiązane z zapowiedzią wpro-
wadzenia stabilizującej reguły wydatko-
wej, nie wywołało negatywnej reakcji ryn-
ków finansowych. Inwestorzy spodziewali 

34	 Wypowiedź	Jacka	Rostowskiego	w	Sejmie	23.10.2012	r.,	podczas	debaty	nad	projektem	budżetu	na	2013	r.
35	 Pod	względem	oprocentowania	np.	10-letnich	obligacji	Skarbu	Państwa	Polska	z	rentownością	tych	ob-

ligacji	wynoszącą	5%	 zajmuje	 dopiero	 10	miejsce	wśród	państw	UE,	wyprzedzając	 z	 grupy	 „starych”	
państw	UE	jedynie	Grecję	(22,5%),	Portugalię	(10,55%),	Irlandię	(6,17%)	i	Włochy	(5,49%).	Także	wiele	
nowych	państw	Unii	(z	wyjątkiem	Węgier,	Rumunii	i	Słowenii)	jest	w	stanie	sprzedawać	obligacje	o	niż-
szym	oprocentowaniu	niż	Polska.	Strategia zarządzania długiem…,	op.	cit.,	s.	59.
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się takich zmian i już wcześniej zdyskon-
towali je w wycenie polskich aktywów. 
Czynnikiem, który wzmacnia zaufanie 
rynków finansowych do Polski jest wy-
soki poziom rezerw dewizowych, które 
(według danych NBP) na koniec listopa-
da 2013 r. wyniosły 78,6 mld euro lub 
107 mld dolarów.

Z komunikatów agencji ratingowych 
wynika, że planowane przez rząd zmia-
ny w systemie emerytalnym nie wpły-
ną na ocenę wiarygodności kredytowej 
Polski, pod warunkiem, że progi ostroż-
nościowe zostaną dostosowane do spad-
ku długu publicznego wywołanego prze-
sunięciem części aktywów oFE do ZUs.

Kierunki przebudowy  
finansów publicznych
stabilność finansów publicznych w Polsce 
jest – i pozostanie – funkcją postępu w pro-
cesie konsolidacji tego sektora, którego 
wyrazem będzie trwałe obniżenie defi-
cytu do poziomu 2,8% PkB w 2015 r.36, 
uzgodnionego w ramach procedury EDP, 
docelowo zaś osiągnięcie średniookreso-
wego celu budżetowego. 

Zgodnie z zaleceniami ECoFIN z czerw-
ca i grudnia 2013 r., będzie temu służyć:
•	poprawa	jakości	finansów	publicznych,	

w szczególności przez dokonanie dokład-
nego przeglądu wydatków o charakterze 
socjalnym pod kątem ich efektywności, 
a także utrzymanie na możliwie wyso-
kim pułapie wydatków na inwestycje 

infrastrukturalne pobudzające wzrost 
gospodarczy; 

•	przekształcenie	systemu	podatkowego	
w system bardziej przejrzysty i przyjazny 
dla podatników, przy jednoczesnym po-
szerzeniu bazy podatkowej przez znie-
sienie różnego rodzaju ulg i zwolnień 
podatkowych, przy zwiększeniu stop-
nia przestrzegania prawa podatkowe-
go oraz ściągalności podatków, a także 
przy poprawie sprawności administra-
cji podatkowej;

•	wzmocnienie	instytucjonalnych	ram	
finansów publicznych, w tym przyję-
cie docelowej reguły wydatkowej, od-
sztywnienie niektórych wydatków pu-
blicznych, pełniejsze dostosowanie sto-
sowanej w Polsce metodyki rachunków 
narodowych do standardów Esa oraz 
usprawnienie monitorowania wykony-
wania budżetu.
Czynnikiem warunkującym powodze-

nie strategii konsolidacji finansów publicz-
nych jest realizacja reform strukturalnych 
ograniczających lukę między wydatka-
mi i dochodami państwa. Dotychczasowe 
działania w tym zakresie miały wybiór-
czy charakter i przyczyniły się jedynie do 
przejściowego zmniejszenia w 2012 r. de-
ficytu i długu publicznego w relacji do 
PkB37. W następstwie spowolnienia pol-
skiej gospodarki możliwości uporząd-
kowania finansów publicznych metodą 
małych kroków znacznie się zmniejszy-
ły. Dlatego niezbędne jest przyspieszenie 

36	 Licząc	według	metody	ESA’95.
37	 Największy	wpływ	na	to	miało	obniżenie	składek	do	OFE,	podniesienie	składki	płaconej	przez	pracodaw-

ców	oraz	ograniczenie	przywilejów	uprawniających	do	wcześniejszego	przejścia	na	emeryturę.	Finanse 
publiczne…,	op.	cit.,	s.	38-43.
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reform systemowych na miarę wprowadzo-
nych od 1 stycznia 2013 r. zmian w przepi-
sach emerytalnych, polegających zwłasz-
cza na stopniowym podwyższaniu wieku 
emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 
osiągnięcia jednakowego wieku 67 lat38. 
Złagodzi to negatywne dla budżetu pań-
stwa następstwa starzenia się społeczeń-
stwa, wyrażające się w wysokich dotacjach 
dla Funduszu Ubezpieczeń społecznych39, 
ale oczywiście nie wystarczy do zapewnie-
nia trwałej równowagi finansów państwa.

lista niezbędnych z punktu widzenia 
kondycji finansów publicznych zmian sys-
temowych została już dawno zdefiniowa-
na i zawiera między innymi40: 
•	Likwidację	przywilejów	emerytalnych	

górników i powrót do sytuacji sprzed 
2005 r., w którym górnicy uzyskali bez-
terminowe prawo przechodzenia na 
wcześniejsze emerytury bez względu 
na wiek. skutki budżetowe takiej zmiany 
szacowane są na 0,5 mld  zł w pierwszym 
roku, 2 mld  zł po 4 latach i 3,5 mld  zł 
po 10 latach.

	•	Objęcie	dochodów	lepiej	zarabiających	
rolników podatkiem PIt i składkami 
ubezpieczeniowymi na ZUs. roczne 
korzyści reformy krUs dla sektora 
finansów publicznych mogą wynieść 
1-3 mld  zł. 

•	Wprowadzenie	nowego	systemu	nalicza-
nia rent z tytułu niezdolności do pracy dla 
osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., po-
wiązanego z wysokością odprowadzanych 
składek. skutki fiskalne w pierwszym roku 
będą raczej skromne (50-60 mln  zł), ale 
w 2020 r. wyniosą już blisko 1 mld  zł. 

•	Dostosowanie	zasiłków	chorobowych	
dla służb mundurowych do zasad obo-
wiązujących w systemie pracowniczym. 
Dałoby to roczne oszczędności w wy-
sokości kilkudziesięciu mln złotych.

•	Likwidację	lub	znaczne	ograniczenie	
przywilejów z tytułu karty nauczycie-
la. Na samych kosztach wynagrodzeń 
nauczycieli możliwe byłyby oszczęd-
ności w kwocie 5-7 mld  zł rocznie.

•	Ujednolicenie	stawek	VAT	na	wszystkie	
towary i usługi objęte tym podatkiem. 
Zgodnie z wyliczeniami z 2009 r., przy 
zastosowaniu	18%	stawki	VAT	budżet	
państwa zyska na takiej operacji dodat-
kowo 18 mld  zł rocznie.
Wielkim wyzwaniem dla finansów pań-

stwa są koszty ochrony zdrowia, które 
w dodatku będą systematycznie wzrasta-
ły wraz ze starzeniem się społeczeństwa. 
NFZ na leczenie osoby w wieku produk-
cyjnym wydaje przeciętnie około 1,2 tys. zł 
rocznie (dane z 2011 r.), natomiast w przy-
padku osoby w wieku poprodukcyjnym 

38	 Ustawa	z	11.05.2012	r.	o	zmianie	ustawy	o	emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	Ubezpieczeń	Społecznych	
oraz	niektórych	innych	ustaw (DzU	z	2012	r.,	poz.	637). 

39	 W	znowelizowanej	ustawie	budżetowej	na	2013	r.	przewidziano	dla	ZUS	dotację	w	wysokości	45,4	mld		zł,	
zaś	ustawa	budżetowa	na	2014	r.	zakłada	na	ten	cel	dotację	w	kwocie	46,5	mld		zł.	Według	prognoz	ZUS,	
do	pokrycia	wydatków	FUS	w	latach	2015–2025	zabraknie	w	cenach	2012	r.	średniorocznie	od	50	do	
56	mld		zł	w	zależności	od	wariantu	prognozy,	co	będzie	odpowiadać	od	2,3	do	2,7%	PKB.	Prognoza wpły-
wów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku,	ZUS,	Warszawa,	maj	2013	r.,	s.	30	i	35.

40	 W.	Gadomski:	Problemem nie jest OFE, ale ponownie rosnący dług publiczny, 
	 <www.obserwatorfinansowy.pl>,	dostęp	od	25.04.	2013	r.,	s.	5.
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wydatki te sięgają 3,4 tys. zł. Ponieważ 
populacja osób 67plus będzie systema-
tycznie rosła, automatycznie zwiększy 
się również zapotrzebowanie na świad-
czenia zdrowotne, w konsekwencji czego 
udział wydatków publicznych z tym zwią-
zanych w PkB wzrośnie z 4,5% w 2011 r.41 
do 7,1% w 2060 r.42. Problem zabezpiecze-
nia potrzeb związanych z ochroną zdro-
wia może złagodzić wzrost prywatnych 
wydatków na ten cel w ramach systemu 
dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. 

Czynnikiem, który istotnie przyczyni 
się do poprawy kondycji finansów publicz-
nych w Polsce jest ograniczenie rozmiarów 
szarej strefy, stanowiącej w 2013 r. równo-
wartość 23,8% PkB, przy średniej dla UE 
wynoszącej 18,4%43. Według niektórych 
szacunków, likwidacja nierejestrowanej 
działalności gospodarczej zwiększyłaby 
wpływy do budżetu państwa nawet o kil-
kanaście mld złotych rocznie44.

Zmiany w systemie kontroli 
zadłużenia publicznego
Dokonana w lipcu 2013 r. modyfikacja 
procedury ostrożnościowej i sanacyjnej 
określonej w ustawie o finansach publicz-
nych – polegająca na zawieszeniu pierwsze-
go progu ostrożnościowego oraz zastąpie-
niu tymczasowej reguły wydatkowej przez 
stabilizującą regułę wydatkową – ma na 
celu powiązanie ścieżki schodzenia z nad-
miernego deficytu ze zmianami w dyna-
mice PkB, przy uwzględnieniu potrze-
by stymulowania gospodarki w okresie jej 
wolnego wzrostu, co zarazem będzie two-
rzyć sprzyjające warunki do konsolidacji 
finansów publicznych. takie rozwiąza-
nie jest zgodne z rekomendacjami komisji 
Europejskiej45 oraz Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego46. 

Zgodnie ze stabilizującą regułą wydatko-
wą, limit wydatków państwa na dany rok 
będzie wyznaczany na podstawie średniej 

41 Narodowy rachunek zdrowia za 2011 r.,	Notatka	informacyjna	GUS	przedstawiona	na	konferencji	praso-
wej	23.07.	2013	r.

42	 M.	Rozkręt:	Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku do-
datkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce,	Ernst	&	Young,	Warszawa,	17.05.2013	r.,	s.	6	(prezenta-
cja	dostępna	w	Internecie).

43	 F.	Schneider:	The shadow economy in Europe, 2013,	Johanes	Kepler	Universität	Linz,	2013,	s.	23.
44	 Przykładowo,	w	branży	wyrobów	tytoniowych	utracone	przez	budżet	państwa	wpływy	podatkowe	sza-

cowane	są	na	4,5	mld	 	zł	 rocznie,	w	branży	paliwowej	straty	budżetu	z	tego	tytułu	mogą	wynieść	ok.	
3	mld		zł,	zaś	w	branży	spirytusowej	–	1	mld		zł	rocznie.	Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna 
państwa,	Centrum	im.	Adama	Smitha,	Warszawa,	wrzesień	2013	r.,	s.	5,	63	i	64.	Główne problemy bran-
ży paliwowej w Polsce,	„Przemysł	i	handel	naftowy”,	Raport	roczny	2012,	Polska	Organizacja	Przemysłu	
i	Handlu	Naftowego,	2013,	s.	6.	Wypowiedź	Jacka	Kapicy,	wiceministra	finansów	i	szefa	Służby	Celnej,	
cytowana	na	łamach	portalu	<www.farmer.pl>,	dostęp	od	9.02.2011	r.

45	 Zob.	np.	dokument	roboczy	służb	Komisji	Europejskiej	pt.	„Analiza	sytuacji	budżetowej	w	Polsce	po	przyję-
ciu	zalecenia	Rady”	z	21	czerwca	2013	r.,	mającego	na	celu	likwidację	nadmiernego	deficytu	budżetowego,	
SWD(2013)	605	final,	Bruksela,	15.11.2013	r.,	s.	13.	W	dokumencie	tym	podkreślono	m.in.,	że	na	obecnym	
etapie	cyklu	koniunkturalnego	w	Polsce,	charakteryzującym	się	znacznym	spadkiem	dynamiki	PKB,	ważne	
jest	ograniczenie	do	minimum	niekorzystnego	wpływu	działań	konsolidacyjnych	na	wzrost	gospodarczy.

46	 W	przeglądzie	gospodarczym	Polski,	przeprowadzonym	w	2013	r.	w	ramach	art.	IV	Statutu	MFW,	eks-
perci	Funduszu	wskazali	m.in.	na	rolę	docelowej	reguły	wydatkowej	jako	instrumentu	konsolidacji	finan-
sów	publicznych	i	osiągania	średniookresowego	celu	budżetowego,	a	zarazem	czynnika	działań	o	charak-
terze	antycyklicznym	ukierunkowanych	na	pobudzanie	wzrostu	gospodarczego.	IMF Country Report No. 
13/219, Republic of Poland,	IMF,	July	2013,	s.	19	i	25.
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dynamiki PkB z ośmiu lat. Jednocześnie 
przewidziano mechanizm korekcyjny, 
który w określonych przypadkach – zwłasz-
cza w sytuacji objęcia Polski procedurą 
EDP lub przekroczenia progów ostrożno-
ściowych przez wskaźnik długu publiczne-
go w relacji do PkB – umożliwi obniżenie  
tempa wzrostu wydatków w stosun-
ku do pułapu wynikającego z dynamiki 
PkB. Docelowa reguła wydatkowa będzie 
miała charakter antycykliczny, co oznacza, 
że w latach wysokiej koniunktury wydat-
ki będą rosły wolniej niż PkB, po to, aby 
w czasie spowolnienia gospodarki mogły 
wzrastać w tempie wyższym od dynamiki 
PkB, przeciwdziałając w ten sposób ten-
dencjom recesyjnym. Ważne jest przy tym, 
że stabilizująca reguła wydatkowa obejmie 
niemal cały sektor finansów publicznych.

reguła wydatkowa pozwalająca na ela-
styczne dostosowanie wydatków budże-
towych do sytuacji gospodarczej w danym 
roku wydaje się rozwiązaniem lepszym 
niż sztywne ograniczenia dotyczące de-
ficytu i długu, które przy wolnym wzro-
ście PkB rzeczywiście mogą prowadzić 
do pogorszenia koniunktury. W toku de-
baty nad rządową propozycją zawiesze-
nia pierwszego progu ostrożnościowe-
go, przeprowadzonej w sejmie 23 lipca 
2013 r., pojawiły się jednak także głosy 
wskazujące, że zapowiadana zmiana może 
osłabić wiarygodność całego mechani-
zmu ostrożnościowego przewidzianego 
w ustawie o finansach publicznych i uła-
twić kreatywną księgowość, pozwalającą 
na sztuczne obniżanie deficytu i długu 

przez zmiany w metodyce rachunków 
narodowych.

Ocena bezpieczeństwa  
finansów publicznych
komisja Europejska w raporcie z 2012 r. 
na temat stabilności fiskalnej państw UE 
stwierdziła, że w krótkim okresie Polska 
nie jest zagrożona ryzykiem niestabilności 
finansów publicznych, w średnim okre-
sie to ryzyko kształtuje się na przecięt-
nym poziomie, zaś w długim okresie jest 
niskie47. Niezbędna jest jednak pełna re-
alizacja planów konsolidacji fiskalnej oraz 
obniżenie deficytu sektora zgodnie ze 
ścieżką uzgodnioną z komisją. ocena ta  
została podtrzymana w raporcie o finan-
sach publicznych państw unii gospodar-
czej i walutowej z 2013 r., z tą różnicą, że 
długookresowe ryzyko niestabilności fi-
nansów publicznych zostało tym razem 
ocenione jako średnie48. Wynika z tego, 
że zdaniem komisji Europejskiej, ponow-
ny wzrost wskaźnika deficytu w relacji 
do PkB przewidywany przez Eurostat 
w 2013 i 2014 r. nie oznacza jeszcze, iż pol-
skie finanse publiczne stoją wobec groź-
by poważnych perturbacji czy wręcz za-
łamania. komisja po prostu zakłada, że 
– po negatywnej ocenie skuteczności dzia-
łań na rzecz obniżenia deficytu realizo-
wanych w 2013 r. – Polska zintensyfiku-
je wysiłki w tym kierunku, aby następ-
na ocena, która będzie przeprowadzona 
wiosną 2015 r., dała podstawy do szyb-
kiego zamknięcia wobec Polski procedu-
ry nadmiernego deficytu. 

47 Fiscal Sustainability Report 2012,	European	Commission,	„European	Economy”	nr	8/2012,	s.	121.
48 Report on public finances in EMU 2013,	European	Commission,	„European	Economy”	nr	4/2013,	s.	42.
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Co ciekawe, Polska, mimo trudności ze 
zrównoważeniem finansów publicznych, 
jest postrzegana przez międzynarodowe 
rynki finansowe jako solidny dłużnik,  
gwarantujący bezpieczeństwo kapitału po-
życzkowego. Potwierdza to utrzymujący 
się popyt na polskie papiery wartościowe, 
których część charakteryzuje się niższym 
oprocentowaniem niż papiery niektórych 
najwyżej rozwiniętych państw UE. tym 
samym, ryzyko gwałtownego odpływu 
z Polski kapitału portfelowego – co po-
tencjalnie mogłoby prowadzić do poważ-
nych problemów z pokryciem potrzeb po-
życzkowych państwa – na razie jest małe. 
Dobre notowania Polski na rynkach fi-
nansowych są jednak uwarunkowane po-
stępami w procesie konsolidacji sektora  
finansów publicznych, przy czym dla in-
westorów podstawowym kryterium wia-
rygodności finansowej Polski jest nieprze-
kroczenie konstytucyjnego progu relacji 
długu publicznego do PkB (60%). 

W najbliższych latach stabilność sektora 
finansów publicznych stosunkowo łatwo 
może jednak ulec pogorszeniu w sytuacji 
materializacji czynników ryzyka na tle:
•	Wolnego	tempa	wzrostu	polskiej	gos

podarki. 
Nawet jeśli sprawdziłyby się najbar-

dziej optymistyczne prognozy dotyczące  
stopy PkB w latach 2013–2014, formuło-
wane pod wpływem poprawy koniunktu-
ry w Niemczech i innych państwach UE 
zaliczanych do głównych partnerów han-
dlowych Polski (co wiąże się ze wzrostem 
możliwości polskiego eksportu), nasz kraj 

przez co najmniej 2-3 lata będzie rozwi-
jać się wolniej niż w okresie poprzedzają-
cym wybuch w 2008 r. ogólnoświatowego 
kryzysu finansowego. Istotną przeszkodą 
we wzroście gospodarczym mogą okazać 
się niskie, i w dodatku malejące w latach 
2009–2013 (z wyjątkiem 2011 r.), nakła-
dy na środki trwałe.
•	Przedłużania	się	procesu	przebudowy	

sektora finansów publicznych. 
konsolidacja fiskalna przeprowadzona 

w okresie 2011–2012 pokazała, że skalę 
nierównowagi sektora można zmniejszyć, 
ale – szczególnie w warunkach spowolnie-
nia gospodarczego – zacieśnienie fiskal-
ne musi stanowić część szerszej reformy  
finansów państwa. Inaczej efekty kon-
solidacji będą nietrwałe, co potwierdzi-
ły problemy z utrzymaniem deficytu  
budżetowego na poziomie założonym 
w ustawie budżetowej na 2013 r., w na-
stępstwie czego zaszła konieczność nowe-
lizacji budżetu na ten rok.

Można powiedzieć, że aktualnie stabil-
ność finansów publicznych w Polsce jest 
zapewniona, ale opiera się na kruchych 
podstawach, z realną możliwością pogor-
szenia stanu sektora, w tym nawet prze-
kroczenia przez dług publiczny progu 60% 
PkB49. taka sytuacja może mieć miejsce 
zwłaszcza w wypadku niepowodzenia re-
form systemowych, które w zamyśle mają 
zapewnić trwałą równowagę między do-
chodami a wydatkami państwa.

Chociaż bieżący stan koniunktury nie 
ułatwia reformy finansów publicznych, 
działania w  tym kierunku muszą być 

49	 W.	Gadomski:	Problemem nie jest OFE…, op.cit.
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konsekwentnie prowadzone w taki sposób, 
aby poprawić efektywność dochodową sek-
tora oraz zracjonalizować wydatki publicz-
ne zgodnie z zaleceniami ECoFIN z czerw-
ca i listopada 2013 r., z drugiej zaś stro-
ny – aby nie przyczyniły się dodatkowo do 
osłabienia – i tak wolnego – tempa wzrostu  
gospodarczego. Zmniejszenie zadłużenia 
publicznego w relacji do PkB w następ-
stwie przesunięcia środków zgromadzo-
nych w oFE do ZUs nie usunie struktu-
ralnych przyczyn nierównowagi sektora  
finansów publicznych i dlatego reformy 
w tym obszarze muszą być kontynuowane 
i zintensyfikowane, chociaż kalendarz wy-
borczy w latach 2014–2015 nie będzie sprzy-
jał wprowadzaniu radykalnych rozwiązań.

Zrównoważone finanse publiczne sprzy-
jają wzrostowi gospodarczemu w średnim 

i długim okresie. Niedotrzymanie uzgod-
nionej z komisją Europejską ścieżki scho-
dzenia z nadmiernego deficytu może zo-
stać odczytane jako brak woli politycz-
nej do trwałego uzdrowienia finansów  
publicznych i skłonić komisję Europejską 
do próby nałożenia na Polskę sankcji finan-
sowych przewidzianych przez prawo wspól-
notowe na taką okoliczność. Z kolei rynki  
finansowe zaczną się domagać wyższej 
ceny za pożyczany Polsce kapitał. 

dr Paweł wieczorek,
specjalizuje	się	w	problematyce	 
bezpieczeństwa	ekonomicznego	Polski
oraz	gospodarczych	aspektów
procesu	integracji	europejskiej


