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OCENA SKUTECZNOŚCI REGUŁ FISKALNYCH W POLSCE

1. Wstęp

Polityka fiskalna nieograniczona regułami posiada wady. Po pierwsze – bez 
jasno sprecyzowanych reguł występują konflikty interesów pomiędzy partiami 
politycznymi i grupami wyborców. Po drugie – polityka fiskalna jest często 
procykliczna, co wynika między innymi z kalendarza wyborczego i sprzeciwu 
społecznego na cięcie wydatków, które w konsekwencji rosną także w okresie 
ekspansji gospodarczej. Po trzecie – politycy myślą z reguły w kategoriach 
krótkoterminowych i nie zważają na długofalowe konsekwencje swoich po-
sunięć. Po czwarte – nieoptymalna polityka fiskalna pogarsza jej koordynację 
z polityką pieniężną i sprawia, że ta druga jest zbyt restrykcyjna.

Aby ograniczyć swobodę polityków w kształtowaniu polityki fiskalnej, 
często wprowadza się reguły fiskalne, czyli ilościowe ograniczenie poziomu 
deficytu, wydatków rządowych lub długu publicznego, które najczęściej jest 
umocowane prawnie poprzez zapis w konstytucji lub odpowiedniej ustawie1. 
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest prezentacja istniejących ro-
dzajów reguł fiskalnych, ich zalet i wad, a także próba oceny skuteczności 
stosowanych w Polsce ilościowych reguł fiskalnych z punktu widzenia ich 
wpływu na możliwości konsolidacji finansów publicznych. 

* Dr hab. prof. nadzw., Katedra Funkcjonowania Gospodarki, Uniwersytet Łódzki.
1 A. Schick, PostCrisis Fiscal Rules: Stabilising Public Finance while Responding to Eco-

nomic Aftershocks, OECD Journal on Budgeting 2010/2.
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2. Podstawowe rodzaje reguł fiskalnych

Reguły fiskalne mogą być wprowadzane z kilku powodów. Jednym z nich 
jest zapewnienie stabilności makroekonomicznej w gospodarce. Ponadto, 
reguły mają także umożliwiać poprawę wiarygodności prowadzonej polityki 
fiskalnej i redukcję nadmiernego deficytu budżetowego. Zadaniem reguł jest 
także utrzymanie stabilności przyjętego kształtu polityki fiskalnej w długim 
okresie. Rolą reguł fiskalnych jest także ograniczanie negatywnych efektów 
zewnętrznych prowadzenia niezależnej polityki fiskalnej przez kraje należące 
do określonej federacji państw (np. kraje Unii Europejskiej). 

Reguły fiskalne ujmuje się najczęściej w trzech grupach; są to:
• reguły deficytu,
• reguły wydatków,
• reguły długu publicznego2.

Reguły deficytu występują w postaci limitów, jakich deficyt nie może 
przekroczyć w danym roku budżetowym. Szczególnym rodzajem reguły 
deficytu jest reguła zrównoważonego budżetu, która przez długi czas była 
najpopularniejszą i właściwie jedyną stosowaną regułą polityki fiskalnej. 
Zgodnie z zapisem tej reguły, całkowite dochody budżetu państwa w danym 
okresie fiskalnym muszą być równe całkowitym wydatkom, przy czym okres 
fiskalny nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym (może być od niego 
dłuższy). Reguła ta może także dopuszczać powstawanie czasowego deficytu 
w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności (silna recesja, klęski 
żywiołowe, wojna). 

Jedną z modyfikacji opisywanej reguły jest tzw. złota reguła. Podstawo-
wym założeniem wprowadzania złotej reguły jest utrzymanie zasady zrów-
noważonego budżetu, przy jednoczesnym wyeliminowaniu jej negatywnych 
konsekwencji w postaci ograniczania rządowych wydatków inwestycyjnych. 
Restrykcyjna reguła zrównoważonego budżetu nie pozwala na utrzymywanie 
deficytu budżetowego nawet w okresie recesji gospodarczej. W rezultacie, 
pogarszające się wskaźniki budżetowe – zarówno w wyniku spadku koniunk-
tury, jak i działania automatycznych stabilizatorów koniunktury – wymagają 
od władz fiskalnych zastosowania restrykcyjnej polityki. Natomiast w okresie 

2 Ch. Wyplosz, Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences, [artykuł prezen-
towany na konferencji NBER pt. Polityka fiskalna po kryzysie finansowym, Cambridge, 
1–15.07.2011].
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ekspansji gospodarczej, gdy dochody budżetowe rosną, ewentualna nadwyżka 
budżetowa przeznaczona jest na wzrost wydatków lub redukcję podatków.  
Polityka fiskalna staje się więc procykliczna i powoduje pogłębienie skali wa-
hań koniunkturalnych. Co więcej, zastosowanie ścisłej reguły zrównoważonego 
budżetu powoduje z reguły silniejszą redukcję wydatków inwestycyjnych niż 
konsumpcyjnych, co prowadzi do niedoinwestowania infrastruktury publicznej. 
Natomiast zastosowanie złotej reguły pozwala na powstawanie deficytu jedynie 
w odniesieniu do finansowania wydatków inwestycyjnych, przy jednoczesnym 
zrównoważeniu bieżących wydatków3. Źródłem pokrycia wydatków inwesty-
cyjnych jest zaciąganie długu publicznego. Według zwolenników złotej reguły, 
zapewnia ona właściwą dystrybucję bogactwa między pokoleniami4. Wydatki 
inwestycyjne tworzą majątek, z którego w dużym stopniu będą korzystać 
następne pokolenia, dlatego zasadne jest w tym przypadku obciążenie ich 
kosztami w postaci spłaty długu publicznego. Należy równocześnie podkreślić, 
że istotne jest tutaj precyzyjne zdefiniowanie wydatków inwestycyjnych i bie-
żących, w celu niedopuszczenia do ewentualnych nadużyć władz fiskalnych, 
mogących próbować traktować część wydatków bieżących jako inwestycyjne5. 

Inną odmianą reguły zrównoważonego budżetu są także limity deficytu. 
Najczęściej przyjmują one postać zapisu, że w danym czasie (okresie fiskal-
nym) deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć pewnej stałej, granicznej 
wielkości, wyrażonej jako procent PKB. Przykładem takiej reguły jest limit 
deficytu zapisany w Traktacie z Maastricht, według którego deficyt w krajach 
członkowskich nie powinien przekroczyć 3% PKB.

Zarówno limity deficytów, jak i reguły zrównoważonego budżetu mają 
poważną słabość, gdyż uniemożliwiają prowadzenie elastycznej polityki 
fiskalnej, która redukowałaby efekty cyklu koniunkturalnego. Aby tę słabość 
wyeliminować (lub chociaż ograniczyć), do limitu deficytu wprowadza się 
pewne korekty, które uwzględniają kondycję gospodarki wynikającą z cyklu 
koniunkturalnego. Dlatego podstawą dla zastosowania reguły fiskalnej nie 
jest rzeczywiste saldo budżetu, ale tzw. saldo strukturalne, a więc teoretyczne 
saldo, jakie osiągnąłby budżet, gdyby w gospodarce nie występowały wahania 
koniunkturalne. Taki właśnie limit salda skorygowany cyklicznie znajduje się 

3 C. Cottarelli, Fiscal RulesAnchoring Expectations for Sustainable Public Finances, IMF, 
the Fiscal Affairs Department, 11.11.2009.

4 M. Kell, An Assessment of Fiscal Rules in the United Kingdom, International Monetary 
Fund, Washington DC, Working Paper 2001/91.

5 J. Działo, Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
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w Pakcie Stabilności i Wzrostu UE. Zapis zawarty w tym dokumencie mówi, 
że deficyt strukturalny dla krajów strefy euro i uczestniczących w ERM II nie 
może być wyższy niż 1% PKB6.

Reguły wydatków mogą przyjmować różnorodną postać ze względu na 
znaczne zróżnicowanie kategorii wydatków budżetowych. Przeważająca część 
tych reguł dotyczy jednak wydatków zagregowanych. Chyba najpopularniej-
szym limitem wydatków są reguły wzrostu wydatków, zgodnie z którymi 
wydatki budżetowe mają rosnąć w określonym tempie, niezależnie od zmian, 
jakie zachodzą po stronie dochodów budżetu. Reguły wydatków mogą także 
dotyczyć poszczególnych rodzajów wydatków i najczęściej mają postać wielo-
letnich limitów nakładanych na poszczególne części wydatków budżetowych.

Reguły długu publicznego są dosyć jednolite i praktycznie nie podlegają 
modyfikacjom. Polegają one na nałożeniu limitów na łączny poziom długu 
publicznego w postaci relacji długu do PKB. Najbardziej znaną regułą długu 
publicznego jest ta zawarta w Traktacie z Maastricht i powielona w Pakcie 
Stabilności i Wzrostu, według której dług publiczny państw członkowskich 
UE nie może przekroczyć 60% PKB. Podobna reguła występuje w Polsce i za-
pisana jest w Konstytucji RP. Relacja długu publicznego do PKB nie powinna 
być wyższa niż 60% PKB.

3. Międzynarodowe reguły fiskalne (Unia Europejska)

Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej wymagało od krajów UE 
spełnienia kryteriów fiskalnych zapisanych w Protokole dotyczącym Procedury 
Nadmiernych Deficytów, który stanowi aneks do Traktatu o Unii Europejskiej 
(Traktatu z Maastricht) podpisany w 1992 r. Pierwsze z nich zakłada, że deficyt 
budżetowy nie powinien przekroczyć 3% PKB. Od reguły tej przewidziano 
kilka wyjątków, np. jeżeli wysoki deficyt obniżany jest w sposób permanentny 
i wyraźnie zbliża się do wyznaczonego limitu. Dopuszcza się przekroczenie 
limitu także wtedy, gdy zostało to spowodowane silną recesją gospodarczą. 
Drugie kryterium odnosi się do poziomu długu publicznego i wskazuje, że 

6 The longterm sustainability of public finances in the European Union, European Commis-
sion, European Economy 2006/4. 
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poziom długu w relacji do PKB nie powinien przekroczyć 60%. Również w tym 
przypadku dopuszcza się wyjątki, o ile tylko tempo redukcji długu jest silne7. 

Celem wprowadzenia wymienionych reguł było wyeliminowanie przyczyn 
szoków asymetrycznych, jakie może wywoływać autonomiczna polityka fi-
skalna każdego z krajów członkowskich. Sprawne funkcjonowanie Unii Mo-
netarnej i  Walutowej wymaga synchronizacji cykli koniunkturalnych, czego 
można dokonać, prowadząc zsynchronizowaną politykę fiskalną. Okazało 
się, reguły fiskalne zapisane w Traktacie z Maastricht były dosyć skuteczne 
i w wielu krajach UE spowodowały wyraźny spadek poziomu deficytu i długu. 
W 1993 r. średni deficyt w krajach kandydujących do strefy euro wyniósł 5,5% 
PKB, podczas gdy w 1997 r. – już tylko 2% PKB. W 1999 r. wszystkie kraje 
spełniły wymagane kryteria. Według M. Butiego i G. Giudice’a, istnieje kilka 
czynników, które przyczyniły się do skuteczności reguł zapisanych w Trakta-
cie8. Najważniejsze z nich są następujące:
• Reguły są przejrzyste i łatwe do zrozumienia dla opinii publicznej. 

Dlatego brak ich spełnienia jest wyraźnie widoczny i może wywołać 
reakcję społeczną w postaci nacisków na wymuszenie ich realizacji.

• Reguły oparte są na jednolitym systemie rachunkowości budżetowej 
ESA’95, co ma wyeliminować niejasności i różnice w systemie księgo-
wania.

• Brak spełnienia reguł fiskalnych oznaczał nałożenie kary w postaci nie-
przyjęcia do Unii Monetarnej i Walutowej na bliżej nieokreślony czas, 
a wspólna waluta jest atrakcyjną perspektywą, zwłaszcza dla krajów sła-
biej rozwiniętych.

• Termin wprowadzenia wspólnej waluty został precyzyjnie określony 
(1999 r.) i był niezależny od liczby krajów spełniających kryteria. Stano-
wiło to bodziec do szybkiego podjęcia działań konsolidujących politykę 
fiskalną.

• Komisja Europejska została zdefiniowana jako organ monitorujący po-
stępy w zakresie spełniania kryteriów Traktatu.
Dopiero globalny kryzys gospodarczy spowodował gwałtowne pogorszenie 

salda budżetowego w krajach UE (tab. 1). Dane zawarte w tabeli 1 pokazują 
jednocześnie, że wiele państw (w tym cztery największe: Niemcy, Francja, 

7 Traktat o Unii Europejskiej, www.europarl.europa.eu/parliament/archive dostęp: 12.02.2012 r.
8 M. Buti, G. Giudice, EMU’s Fiscal Rules: What Can and Cannot Be Exported, European 

Commission Working Paper, April 2002.
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Hiszpania, Włochy) utrzymywało jednak deficyty budżetowe na poziomie bli-
skim lub wyższym niż 3% PKB także w okresie relatywnie dobrej koniunktury 
gospodarczej (przed rozpoczęciem kryzysu finansowego). 

TABELA 1: Saldo budżetu państwa w wybranych krajach strefy euro w latach 1999–2010 (% PKB)

Wyszczegól-
nienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Strefa euro –1,3 0,1 –1,8 –2,5 –3,1 –2,9 –2,5 –1,3 –0,6 –1,9 –5,3 –6,5

Austria –2,3 –1,7 0 –0,7 –1,4 –4,4 –1,6 –1,6 –0,6 –0,4 –3,5 –4,7

Francja –1,8 –1,5 –1,5 –3,1 –4,1 –3,6 –2,9 –2,3 –2,7 –3,4 –7,9 –8,2

Grecja b.d. –3,7 –4,5 –4,8 –5,6 –7,5 –5,2 –2,9 –3,7 –7,8 –12,7 –8,7

Hiszpania –1,4 –1,0 –0,6 –0,5 –0,2 –0,3 1,0 2,0 1,9 –4,1 –9,6 –7,7

Irlandia 2,7 4,8 0,9 –0,4 0,4 1,4 1,7 3,0 0,3 –7,2 –11,7 –11,6

Niemcy –1,5 1,3 –2,8 –3,7 –4 –3,8 –3,3 –1,6 0,2 0 –3,2 –5,5

Portugalia –2,8 –2,9 –4,3 –2,8 –2,9 –3,4 –6,1 –3,9 –2,6 –2,7 –6,5 –6,7

Słowenia –3,0 –3,7 –4,0 –2,5 –2,7 –2,2 –1,4 –1,3 0 –1,8 –5,7 –5,7

Włochy –1,7 –0,8 –3,1 –2,9 –3,5 –3,5 –4,3 –3,3 –1,5 –2,7 –5,3 –5,0

Ź r ó d ł o: General government deficit and surplus, Eurostat 2000–2008; Stability and conver-
gence programmes: 2009–2010, European Commission, European Economy 2010/6; Public 
Finances in EMU 2009, European Commission, European Economy 2009/5.

Ponieważ Traktat z Maastricht nie definiował, jaką politykę fiskalną 
powinny prowadzić kraje UE należące do Unii Monetarnej i Walutowej, 
w 1997 r. przyjęto nowe reguły fiskalne zapisane w Pakcie Stabilności 
i Wzrostu. Pakt nałożył na kraje strefy euro obowiązek corocznego sporządzania 
programów stabilności oraz programów konwergencji dla krajów spoza strefy. 
Programy te zawierają kilkuletnie scenariusze zmian w finansach publicznych 
oraz tzw. średniookresowy cel budżetowy (MTO). Zgodnie z celem, docelowy 
wskaźnik salda strukturalnego ma być zerowy lub dodatni (nadwyżka lub 
równowaga strukturalna budżetu9), a Rada UE ma obowiązek monitorować 
programy oraz wydać zalecenie podjęcia działań korygujących w przypadku 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a MTO. W krajach należących do 
unii walutowej, gdzie narzędziem stabilizowania gospodarki pozostaje polityka 
fiskalna, zbilansowanie salda strukturalnego jest bardzo istotne dla skutecznego 

9 Saldo strukturalne to hipotetyczna wartość salda budżetowego przy potencjalnym wzroście 
gospodarczym.
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funkcjonowania tych krajów. Im bardziej zrównoważone jest to saldo, na 
tym większy deficyt budżetowy może pozwolić sobie państwo w okresie np. 
kryzysu, co powinno zmniejszać jego negatywne skutki. 

Rosnące deficyty budżetowe i zadłużenie wielu państw, będące skutkiem 
ostatniego kryzysu gospodarczego, skłoniły Komisję Europejską do wzmoc-
nienia dyscypliny fiskalnej poprzez zastosowanie zmian w Pakcie Stabilności 
i Wzrostu oraz w krajowych ramach fiskalnych. Wprowadzono np. definicję 
„rozważnej polityki fiskalnej” – takiej, która określa nominalne tempo wzrostu 
wydatków: nieprzekraczające lub mniejsze od nominalnego tempa wzrostu 
gospodarczego z okresu kilku lat. Dodano także zapis, że kraje z wysokim 
poziomem długu lub nadmiernymi nierównowagami ekonomicznymi po-
winny poprawiać wynik strukturalny o więcej niż 0,5% PKB rocznie oraz 
zdefiniowano „minimalne zadowalające tempo redukcji długu publicznego 
do poziomu 60% PKB”. W stosunku do krajów, które nie stosują się do obo-
wiązujących reguł, wprowadzono sankcje w postaci nieoprocentowanego 
depozytu wysokości 0,2% PKB, który po dwóch latach zostaje przekształcony 
w grzywnę, jeśli kraj w tym czasie nie zastosował się do reguł. Istnieje także 
groźba zawieszenia dostępu do środków finansowych z Funduszu Spójności. 
Komisja zaproponowała także wprowadzenie tzw. semestru europejskiego, 
czyli przeglądu i oceny budżetów krajów i ich zamierzeń dotyczących reform 
fiskalnych ex ante, przed ich wdrożeniem, co sprzyjać ma nie tylko lepszej 
koordynacji polityki fiskalnej, ale i bardziej efektywnemu nadzorowi10.

Skuteczność realizacji zapisów Paktu ma zapewniać zastosowanie dwueta-
powego instrumentu. Pierwszym etapem jest tzw. system prewencyjny, w któ-
rym podkreśla się konieczność bieżącego monitorowania kondycji budżetów 
państw członkowskich i ewentualnego rekomendowania określonych działań 
w sytuacji, gdy pojawia się zagrożenie niespełnienia kryteriów Paktu. Drugi 
etap to procedura nadmiernego deficytu – stosowana, gdy limity zostaną prze-
kroczone. Kraj członkowski łamiący reguły otrzymuje od Komisji Europejskiej 
rekomendacje dotyczące podjęcia środków zaradczych. Jeśli kryteria Paktu 
nie zostaną jednak spełnione, istnieje możliwość nałożenia kar pieniężnych. 
Kara ta ma postać nieoprocentowanego depozytu, który przepada, jeśli w ciągu 
dwóch lat nadmierny deficyt nie zostanie zredukowany11. 

10 Reinforcing economic policy coordination, European Commission, 12.05.2010.
11 L. Skiba, Polityka fiskalna w unii walutowej, Inst. Sobieskiego, Warszawa 2011. 
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W przeciwieństwie do Traktatu z Maastricht, Pakt Stabilności i Wzrostu 
wydaje się być relatywnie mało skutecznym mechanizmem egzekwowania 
restrykcyjnej polityki fiskalnej w krajach UE należących do Unii Monetarnej 
i Walutowej. Według B. Eichengreen12 oraz A. Alesiny i F. Giavazziego13, 
wskazać można kilka czynników, odpowiedzialnych za taki stan rzeczy:
• Pakt pozostawia dosyć dużą swobodę dla decyzji uznaniowych. Na przy-

kład Komisja Europejska może zdecydować o niewszczynaniu procedur 
dyscyplinujących, jeżeli uzna, że przekroczenie limitów było wynikiem 
zaistnienia przejściowej, nadzwyczajnej sytuacji. Podobnie zastosowa-
nie kar pieniężnych nie następuje w sposób automatyczny, ale decyduje 
o tym Rada Europy. Znaczy to, że decyzje władz UE w dużej mierze mają 
charakter polityczny, a nie merytoryczny.

• Ponieważ wspomniana dwuetapowa procedura jest czasochłonna, ewen-
tualne sankcje mogą być stosowane z dużym opóźnieniem. Podważa to 
w pewnym stopniu sens ich stosowania, gdyż mogą one dotyczyć innych 
władz danego kraju niż te, które wywołały nadmierny deficyt. Ponadto, 
opinia publiczna może nie dostrzec związku pomiędzy zastosowanymi 
z dużym opóźnieniem sankcjami a prowadzoną polityką fiskalną.

• Wysokość kary obliczana jest w oparciu o nadwyżkę faktycznego deficy-
tu nad wyznaczonym limitem 3% PKB. Znaczy to, że złamanie pozosta-
łych dwóch reguł nie wiąże się z żadną karą.

• Pakt nie proponuje żadnej nagrody za przestrzeganie reguł, co przy ni-
skiej skuteczności stosowania wspomnianych kar nie działa motywująco 
na kraje członkowskie i nie zachęca do stosowania ustalonych limitów.

• Reguły Paktu są mniej przejrzyste niż reguły Traktatu. Reguła utrzymy-
wania co najmniej zrównoważonego budżetu w ramach cyklu koniunk-
turalnego powoduje konieczność obliczenia tzw. deficytu strukturalnego. 
Obliczenia te wymagają zastosowania skomplikowanych narzędzi eko-
nometrycznych, a ponadto istnieje kilka konkurencyjnych metod oblicza-
nia poziomu deficytu strukturalnego. W konsekwencji może pojawić się 
trudność określenia, czy reguła została złamana czy nie.

12 B. Eichengreen, Europe’s Instability Pact, mpis powiel., 2002. 
13 A. Alesina, F. Giavazzi, Pakt Stabilizacji, który destabilizuje Europę, Rzeczpospolita, 

2.11.2002.



Ocena skuteczności reguł fiskalnych w Polsce 227

4. Zalety i wady reguł fiskalnych – skuteczne reguły fiskalne

Każda z istniejących reguł fiskalnych posiada zarówno zalety, jak i wady. 
W tym kontekście ważny jest taki dobór reguł stosowanych w danym kraju, aby 
w jak największym stopniu wykorzystywać ich zalety i jednocześnie starać się 
minimalizować ich wady. Podstawowe zalety reguł fiskalnych są następujące:
• reguły pomagają ograniczyć skłonność do deficytu i poprawić kondycję 

sektora finansów publicznych, zwłaszcza w przypadku silnego umocowa-
nia prawnego i mechanizmów wymuszających stosowanie się do reguły;

• stanowią one sygnał rynkowy zwiększający wiarygodność prowadzonej 
polityki makroekonomicznej;

• reguły mogą przyczynić się do obniżenia kosztów pozyskania kapitału 
poprzez niższe oprocentowanie obligacji (co jest pośrednim skutkiem 
wyższej wiarygodności polityki makroekonomicznej).
Wskazuje się także na następujące wady reguł fiskalnych:

• niektóre reguły powodują ograniczenie elastyczności polityki fiskalnej 
(np. reguły deficytu budżetowego i długu publicznego); 

• mogą one powodować ryzyko obniżenia wydatków budżetowych kosz-
tem wydatków inwestycyjnych;

• mogą wywołać dążenie do „obejścia” reguły poprzez tzw. kreatywną 
księgowość lub np. tworzenie jednostek pozabudżetowych (np. funduszy 
celowych), do których dokonany zostanie transfer środków budżetowych 
w celu ich wydatkowania poza budżetem centralnym itp.14 
Najczęściej jednak reguły łączą ze sobą wady i zalety; nie istnieje reguła, 

która byłaby optymalna. I tak np. reguła deficytu oparta na saldzie struktural-
nym jest elastyczna, wrażliwa na wahania koniunktury, ale skomplikowana 
i nieprzejrzysta (elastyczność za cenę prostoty). Z kolei reguła długu publicz-
nego jest prosta, przejrzysta, ale jest mało wrażliwa na wahania koniunktury 
i może przyczyniać się do procykliczności polityki fiskalnej15. 

W związku z powyższym, niezmiernie istotny jest taki dobór reguł fiskal-
nych, aby można było dzięki nim efektywnie realizować postawione cele. 
Jest to szczególnie istotne w okresie kryzysu finansowego, którego jednym 
z przejawów jest dramatyczne załamanie kondycji sektora finansów publicz-
nych w wielu krajach. W konsekwencji, podstawowym celem reguł fiskalnych 

14 IMF Annual Report 2009.
15 IMF Annual Report 2010.
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w dobie kryzysu jest konsolidacja sektora finansów publicznych, której jed-
nym z przejawów będzie istotne ograniczenie deficytu i długu publicznego 
(w wielkościach absolutnych i relatywnych). W tym kontekście wydaje się, że 
skuteczna reguła fiskalna powinna charakteryzować się następującymi cechami:
• powinna być prawidłowo zdefiniowana (konkretny indykator fiskalny, 

precyzyjna definicja, szeroki zakres reguły bez wykluczeń, które zmniej-
szyłyby jej skuteczność);

• powinna charakteryzować się jak największą prostotą i przejrzystością;
• powinna być elastyczna (z jednej strony wrażliwa na zmiany koniunktu-

ry, ale także zawierająca klauzule wyjścia, np. w czasie klęsk żywioło-
wych oraz warunki opisujące proces powrotu do reguły);

• powinna być jak najbardziej odpowiednia do celu, jakiemu ma służyć; 
powinna być wsparta na konsensusie (zgodna z innymi regułami);
ponadto:

• należy zapewnić warunki umożliwiające jej wyegzekwowanie.

5. Ocena skuteczności reguły fiskalnych stosowanych w Polsce

W Polsce reguły fiskalne stosowane są od 1997 r., kiedy to w Konstytucji 
RP pojawił się zapis dotyczący długu publicznego. Według tego zapisu, „nie 
wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, 
w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości 
rocznego produktu krajowego brutto”16. Reguła fiskalna zapisana w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej posiada najwyższą rangę w polskim systemie 
prawnym. Zapewnia to wysoką skuteczność tej reguły, gdyż nawet jeśli par-
lament przyjmie ustawę budżetową niezgodną z zapisem konstytucyjnym, to 
ustawa taka zostanie podważona przez Trybunał Konstytucyjny. Z kolei zmiana 
konstytucji jest trudna do przeprowadzenia, gdyż wymaga uchwalenia ustawy 
o zmianie konstytucji. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większo-
ścią co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby senatorów17. 

16 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483, 
art. 216, ust. 5.

17 Ibidem, rozdz. 12, art. 235.
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Oprócz wspomnianej wyżej niewątpliwej zalety zapisu konstytucyjnego 
reguły fiskalnej, należy także wskazać na jego wadę. Zapis konstytucyjny jest 
zwięzły, niezawierający szczegółów odnośnie do stosowania reguły, np. spo-
sobu obliczania podstawowych wskaźników fiskalnych (długu publicznego, 
deficytu budżetowego). Co prawda, szczegóły te mogą być zapisane w ustawie, 
ale rozwiązanie takie pozbawia regułę konstytucyjną jej podstawowej zalety, 
jaką jest odporność na próby zmieniania reguły.

Przestrzeganie reguły ma być zapewnione dzięki zastosowaniu „Procedur 
ostrożnościowych i sanacyjnych”, zapisanych w  ustawie o finansach 
publicznych. Ograniczają one możliwości zadłużania się (zarówno budżetu 
centralnego, jak i budżetów jednostek samorządowych) wtedy, gdy relacja 
długu publicznego do PKB przekracza progi 50%, 55% i 60% PKB18. 
Rozwiązania te – będące dodatkowymi, obok zapisu konstytucyjnego, regułami 
fiskalnymi – mają stanowić mechanizm zapobiegający łamaniu konstytucyjnej 
reguły długu publicznego. Są to następujące zapisy:
• Najmniej dotkliwe ograniczenia stosowane są wtedy, gdy wartość relacji 

kwoty państwowego długu publicznego do PKB znajduje się w przedzia-
le 50–55%. W takiej sytuacji, w projekcie ustawy budżetowej na kolejny 
rok relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu nie może być 
wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego. Jednocześnie stanowi 
ona górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu te-
rytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie 
jednostki samorządu terytorialnego.

• Następne sankcje wprowadzane są w sytuacji, gdy relacja długu do PKB 
jest większa od 55%, a mniejsza od 60%. W tym przypadku, w projekcie 
ustawy budżetowej na kolejny rok należy przyjąć takie górne ogranicze-
nie deficytu, aby relacja długu Skarbu Państwa do PKB przewidywana na 
koniec roku budżetowego była niższa od relacji za rok bieżący. Co więcej, 
górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorial-
nego do jej dochodów może być nie wyższe niż analogiczny wskaźnik 
dla budżetu państwa, zmniejszony przez pomnożenie przez współczyn-
nik R = (0,6 – PDP/PKB): 0,05, gdzie PDP oznacza kwotę państwowego 
długu publicznego. Znaczy to, że zapis ustawowy jest bardziej restryk-
cyjny w stosunku do samorządów niż w relacji do budżetu centralnego. 

18 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 157, poz. 1240.
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Ponadto, Rada Ministrów zobowiązana jest przedłożyć Sejmowi program 
sanacyjny mający na celu obniżenie relacji długu do PKB.

• Najostrzejsze restrykcje stosowane są, gdy relacja długu do PKB jest rów-
na lub większa od 60%. W tym przypadku, w projekcie ustawy budżeto-
wej na kolejny rok budżetowy oraz w uchwalonych budżetach jednostek 
samorządu terytorialnego kwota wydatków jest równa lub niższa od kwo-
ty dochodów. Obowiązuje również zakaz udzielania nowych poręczeń 
i gwarancji przez jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto, Rada 
Ministrów zobowiązana jest przedstawić Sejmowi program sanacyjny 
mający na celu ograniczenie tej relacji do poziomu poniżej 60%19. 
Status prawny reguły fiskalnej zapisanej w cytowanej ustawie jest relatyw-

nie wysoki – taki sam jak status prawny ustawy budżetowej. Nie oznacza to 
jednak, że reguła fiskalna zapisana w ustawie będzie miała decydujący wpływ 
na politykę budżetową. Może się bowiem zdarzyć konflikt pomiędzy zapisami 
dwu ustaw o tej samej randze, np. wtedy, gdy przyjęta ustawa budżetowa prze-
widuje wyższy deficyt lub poziom wydatków niż ten, przewidziany w regule. 
W polskim systemie prawnym nie nakłada się sankcji na rząd, który przed-
stawił projekt ustawy budżetowej niezgodny z obowiązującą regułą fiskalną. 
Istotną cechą reguły fiskalnej zapisanej w formie ustawy jest także to, że jej 
zmiana wymaga większości parlamentarnej. Zabezpieczenie to należy jednak 
uznać za niewystarczające w przypadku rządu większościowego, który może 
stosunkowo łatwo przegłosować zniesienie lub zmianę istniejącej reguły20.

Analizując wpływ reguły długu publicznego na politykę fiskalną, należy 
także wskazać na jej potencjalną słabość, mogącą mieć wpływ na jej sku-
teczność. Reguła stosowana w Polsce do momentu osiągnięcia pierwszego 
progu bezpieczeństwa (dług publiczny stanowiący 50% PKB) daje władzom 
fiskalnym praktycznie pełną swobodę prowadzenia ekspansywnej polityki 
fiskalnej. Dopóki poziom zadłużenia nie przekroczy wartości granicznej, dług 
może rosnąć w sposób praktycznie nieograniczony. Jednak z chwilą osiągnięcia 
progu, reguła wymusza gwałtowną reakcję w postaci wyraźnego zaostrzenia 
polityki fiskalnej. Taka korekta polityki fiskalnej jest społecznie kosztowna 
i może prowadzić z dużym prawdopodobieństwem do odstąpienia od reguły, 

19 Ibidem.
20 M. Mackiewicz, Problem wyboru reguł polityki fiskalnej w warunkach gospodarki polskiej, 

rozpr. dokt., mpis powiel., 2005.
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podważając tym samym jej sens21. Co więcej, ponieważ dużą część wydatków 
państwa stanowią tzw. wydatki sztywne (prawnie zdeterminowane), to sku-
teczne zastosowanie restrykcji fiskalnych wydaje się mało prawdopodobne.  
To z kolei może prowadzić do złamania reguły, nawet wbrew intencjom rządu22.

Kolejna reguła fiskalna została zaproponowana przez ministra finansów 
M. Belkę w 2001 r., którą później nazwano od jego nazwiska „kotwicą Belki”. 
Ograniczała ona możliwość wzrostu nominalnego wydatków budżetowych do 
maksymalnie 1% ponad inflację, a jej zadaniem miała być poprawa dyscypliny 
finansowej państwa23. Zgodnie z tą regułą opracowany został budżet państwa 
na 2002 r. Należy jednak wskazać na pewne słabości także tej reguły. Ponieważ 
była ona oparta na prognozie inflacji, to stwarzała pole do pewnych manipulacji 
drogą zwiększania wydatków budżetowych na skutek zawyżanych prognoz 
inflacji. Ponadto, reguła odnosiła się tylko do wydatków budżetu centralnego, 
co umożliwiało faktyczne zwiększanie wydatków bez naruszenia samej reguły. 
I wreszcie, reguła ta miała jedynie charakter deklaracji złożonych przez rząd, 
a więc nie była poparta regulacjami prawnymi. Zapisana była w dokumencie 
o najniższym statusie prawnym, jakim jest uchwała Rady Ministrów, która 
najczęściej nazywana jest strategią lub programem24. Akt taki może być stosun-
kowo łatwo zmieniony; ponadto nie występują sankcje prawne za prowadzenie 
działań niezgodnych z przyjętą uchwałą. Dokument ten stanowić może więc 
swoistą deklarację polityczną, a ewentualne sankcje za jej nieprzestrzeganie 
polegać mogą na utracie części elektoratu.

Brak sankcji okazał się najpoważniejszą wadą omawianej reguły. Już latem 
2002 r., podczas zmiany na stanowisku Ministra Finansów, nastąpiło odejście 
od reguły; tak więc budżet na 2003 r. został opracowany bez jej uwzględnienia. 
Oficjalnym powodem zerwania reguły była konieczność waloryzacji wyna-
grodzeń pracowników sfery budżetowej oraz rent i emerytur, co wymagało 

21 M. Belka, Co to są zdrowe finanse publiczne?, [w:] Polska transformacja. Sukcesy i bariery. 
Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela, Wyd. UŁ, Łódź 2003.

22 G. Perry, Can Fiscal Rulet Help Reduce Macroeconomic Volatility In LAC? [artykuł pre-[artykuł pre-
zentowany na konferencji MFW w Oxaca, Meksyk, 15–18.06.2002].

23 Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca. Strategia gospodarcza rządu, RM, Warszawa 2002.
24 W Polsce przykładem takiego zapisu reguły fiskalnej może być Strategia finansów publicz-

nych i rozwoju gospodarczego. Polska 2000–2010, RM 2000; Program naprawy finansów 
Rzeczypospolitej, RM 2003, lub Plan naprawy finansów publicznych Rzeczypospolitej Jerzego 
Hausnera z 2004 r.
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przekroczenia ustalonego przez regułę limitu wydatków. Opisywana reguła 
znalazła zatem zastosowanie w praktyce tylko jeden raz.

Od 2004 r. Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązana jest prze-
strzegać reguł zapisanych w Traktacie z Maastricht25. Status prawny tych 
ograniczeń jest wysoki, gdyż są one nadrzędne w stosunku do prawa krajo-
wego i bardzo trudne (praktycznie niemożliwe) do zmienienia. Oznacza to 
potencjalnie wysoką skuteczność reguł fiskalnych zapisanych w ramach prawa 
unijnego, ponadto – także przyjęcie stosowanego powszechnie systemu staty-
styki publicznej ESA’95 oraz konieczność uznawania decyzji zewnętrznego 
podmiotu (Eurostatu) w sprawach kontrowersyjnych. W ten sposób zostają 
znacznie ograniczone możliwości stosowania tzw. „kreatywnej księgowości”, 
co powoduje wzrost efektywności wewnętrznych reguł fiskalnych, np. reguły 
konstytucyjnej. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa reguła wydatkowa – tzw. 
dyscyplinująca – według której wydatki budżetu państwa mają rosnąć co roku 
maksymalnie o wskaźnik inflacji plus 1 pkt proc.26 Nie obejmie ona jednak tzw. 
sztywnych wydatków budżetu, czyli zapisanych w ustawach (dziś stanowią 
one ok. 74% ogółu wydatków), jeśli weszły one w życie przed wprowadze-
niem reguły wydatkowej. Chodzi m.in. o tzw. subwencję ogólną wypłacaną 
z budżetu samorządom czy wydatki na obronność, a także składki emerytalne, 
rentowe, zdrowotne opłacane za osoby na urlopach wychowawczych i ma-
cierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne (nowe wydatki sztywne będą 
regułą objęte). Ograniczenie nie obejmie też wydatków, których wysokość 
trudno prognozować, m.in.: kosztów obsługi długu publicznego, składki do 
budżetu UE i organizacji międzynarodowych, wydatków refundowanych 
z budżetu UE. Reguła ta do złudzenia przypomina regułę ministra finansów 
M. Belki z 2001 r., jednak ma o wiele mniejszy zakres, gdyż dotyczy wyłącz-
nie wydatków uznaniowych. Stawia to pod znakiem zapytania jej skutecz-
ność, skoro wydatki uznaniowe stanowią tylko ok. 1/4 wszystkich wydatków 
budżetu. Pozytywne natomiast jest to, że nastąpić ma również zmniejszenie 
udziału sztywnych (ustawowo zdeterminowanych) wydatków publicznych 
(obecnie ok. 3/4 wydatków budżetu). „Odsztywnianie” wydatków może być 

25 Traktat o Unii Europejskiej, www.europarl.europa.eu/parliament/archive
26 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 635 i Nr 152, 
poz. 1020.
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jednak trudne, ponieważ około 2/3 wydatków publicznych w Polsce stanowią 
wydatki dokonywane przez władze samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń 
społecznych. W rezultacie, taka sytuacja nie pozostawia rządowi wiele miejsca 
na prowadzenie działań oszczędnościowych. Stąd wniosek, że należałoby do-
konać zmian prawnych, aby objąć reformami również podsektor samorządowy 
i ubezpieczeń społecznych.

Mimo to, dzięki regule wydatkowej, budżet ma zaoszczędzić 3 mld zł 
w 2011 r. i 5,5 mld zł w 2012 r. Gdyby reguła wydatkowa obowiązywała do 
2015 r., to łączne oszczędności budżetu uzyskane dzięki ograniczeniu przyrostu 
wydatków mogłyby sięgnąć 45 mld zł. Reguła ta ma obowiązywać do czasu 
zdjęcia z Polski tzw. procedury nadmiernego deficytu27. 

Podsumowanie cech poszczególnych reguł fiskalnych stosowanych w Pol-
sce, stanowiących o ich wysokiej lub niskiej skuteczności, zawiera tabela 2.

TABELA 2: Reguły fiskalne – charakterystyka rozwiązań prawnych

Wyszczególnienie Uchwała/ 
deklaracja Ustawa Konstytucja Traktat  

międzynarodowy
Szanse uchwalenia reguły wysokie średnie niskie niskie
Łatwość zmienienia/usunięcia wysoka średnia niska niska
Ranga w systemie prawnym niska średnia wysoka wysoka
Możliwość stosowania sankcji niska niska wysoka wysoka
Poziom szczegółowości wysoki wysoki niski wysoki

Ź r ó d ł o:  M. Mackiewicz, Problem wyboru reguł polityki fiskalnej w warunkach gospodarki 
polskiej, rozpr. dokt., mpis powiel., 2005.

Analizując stosowane w Polsce reguły fiskalne pod kątem ich skuteczności, 
należy stwierdzić, że niezbyt sprzyjają one prowadzeniu efektywnej polityki 
fiskalnej. Chociaż reguły posiadają wysoką rangę (np. zapis w Konstytucji RP, 
zapis w ustawie o finansach publicznych), to jednak mają także wadę. Zapisy 
reguł są zwięzłe i nie zawierają szczegółów odnoszących się do ich stosowa-
nia. Stwarza to możliwości uznaniowego dobierania takich metod obliczania 
wskaźników fiskalnych, które pozwolą uzyskać pożądany wynik.

Ponadto, reguły deficytu i długu mogą prowadzić do polityki procyklicznej, 
zwłaszcza gdy wskaźnik, na którym opiera się reguła, nie jest korygowany 
o wahania cyklu koniunkturalnego. Po pierwsze – dlatego, że nominalny 

27 Gazeta prawna.pl, 4.01.2011 r. 
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przyrost długu zależy od wielkości deficytu, który zwiększa się w okresie 
spowolnienia gospodarczego / recesji na skutek działania automatycznych 
stabilizatorów koniunktury. Gdy więc gospodarka rozwija się wolniej, dług 
w ujęciu nominalnym narasta szybciej. Po drugie – w przypadku limitu długu 
w relacji do PKB, procykliczne oddziaływanie wynika również z działania 
mianownika: przy wolniejszym wzroście PKB ten sam przyrost długu w ujęciu 
nominalnym prowadzi do relatywnie większej relacji długu do PKB. Początko-
wo, gdy poziom długu jest niższy od limitu, istnienie ograniczenia jest prawie 
nieodczuwalne, co stwarza możliwość prowadzenia dość ekspansywnej polityki 
i może prowadzić do wzrostu poziomu długu. Gdy wskutek nadmiernego defi-
cytu dług osiągnie wysokość limitu, to spełnienie wymagań reguły powoduje 
gwałtowne zwiększenie restrykcyjności polityki fiskalnej. Prawdopodobne 
jest, że moment ten wypadnie w fazie recesji, gdyż wtedy wzrost długu jest 
najszybszy. W takim wypadku istnieje konieczność redukcji deficytu w okresie, 
gdy pożądana byłaby polityka bardziej ekspansywna. Polityka fiskalna staje 
się więc procykliczna28. Co więcej, w Polsce w budżecie państwa występuje 
wysoki udział tzw. wydatków sztywnych, prawnie zdeterminowanych (obec-
nie ok. 75% wszystkich wydatków). W takiej sytuacji skokowe ograniczenie 
wydatków staje się mało prawdopodobne, co może spowodować złamanie 
reguły. W konsekwencji, reguła przestaje być wiarygodna, a więc traci jedną 
z cech stanowiących bardzo ważny warunek skuteczności. 

W warunkach polskich najwięcej zalet wydaje się mieć reguła wydatków, 
ze względu na jej prostotę i przejrzystość, a także dlatego, że nie przyczynia się 
ona do wzrostu procykliczności polityki fiskalnej. Co prawda, wprowadzona 
ostatnio w Polsce reguła wydatkowa posiada podstawową wadę, jaką jest jej 
ograniczony zakres (odniesienie tylko do wydatków elastycznych, uznanio-
wych), jednak wydaje się, że jej implementacja stanowi krok w dobrym kierun-
ku, pozwalający na usprawnienie procesu konsolidacji finansów publicznych.

28 Aby wyeliminować problem procykliczności, podejmuje się próby stosowania reguł opartych 
na miarach deficytu strukturalnego, czyli skorygowanego o wahania koniunktury. Tak jest 
np. w Chile, gdzie w 2000 r. wprowadzono regułę utrzymywania strukturalnej nadwyżki 1% 
PKB. Jednak ze względu na niepewność związaną z oceną sytuacji cyklicznej gospodarki, 
która prowadzi do częstych zmian szacunków salda strukturalnego budżetu, takie rozwiązanie 
komplikuje egzekwowanie reguły fiskalnej i zmniejsza jej przejrzystość.
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6. Wnioski

• Wiele krajów stosuje ilościowe reguły fiskalne, przede wszystkim w celu 
poprawy wiarygodności prowadzonej polityki fiskalnej i redukcji nad-
miernego deficytu budżetowego. Do najczęściej stosowanych reguł fi-
skalnych zalicza się reguły deficytu budżetowego, długu publicznego 
i reguły wydatków.

• Reguły fiskalne, jeśli są właściwe stosowane, mogą stanowić skuteczne 
narzędzie konsolidacji fiskalnej. Efektywność reguł w dużej mierze zależy 
od tego, jakie są praktyczne możliwości ich niestosowania („obejścia”). 

• Można wskazać warunki, w których reguły fiskalne powinny wykazać 
się wyższą skutecznością. Reguły precyzyjnie sformułowane, odnoszące 
się do rzeczywistego stanu budżetu państwa, a nie do jego prognoz, oraz 
te, które są prawnie umocowane (zapisane w konstytucji), dają większą 
szansę na efektywne działanie w postaci niższych wydatków budżeto-
wych i niższego deficytu.

• Słabością reguł jest ograniczenie elastyczności polityki fiskalnej (w przy-
padku reguły deficytu budżetowego i długu publicznego), a także pewne 
możliwości ich niestosowania np. poprzez tworzenie jednostek poza-
budżetowych (np. funduszy celowych), które wydają publiczne środki, 
z pominięciem budżetu centralnego.

• Stosowane w Polsce reguły deficytu budżetowego i długu publicznego 
są proste i przejrzyste, co można uznać za ich zaletę, podobnie jak i ich 
wysoką rangę prawną. Z drugiej strony jednak, należy wskazać na ich 
istotną słabość, gdyż mogą one prowadzić do stosowania procyklicznej 
polityki fiskalnej, zwłaszcza wtedy, gdy wskaźnik, na którym opiera się 
reguła, nie jest korygowany o wahania cyklu koniunkturalnego (tak jest 
w przypadku reguł zapisanych w Traktacie z Maastricht). Wywoływanie 
skłonności do procyklicznej polityki fiskalnej oznacza, że nie wypełnia 
ona jednego ze swoich podstawowych zadań, jakim jest zmniejszanie 
amplitudy wahań cyklu koniunkturalnego. Przeciwnie – polityka procy-
kliczna prowadzi do pogłębiania tych wahań.

• Wprowadzona od 2011 r. reguła wydatków wydaje się być dobrym roz-
wiązaniem dla polskich finansów publicznych. Jest ona równie prosta 
i transparentna, jak wyżej wymienione reguły fiskalne, lecz nie posiada 
ich wady: nie przyczynia się ona do wzrostu procykliczności polityki fi-
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skalnej. I chociaż posiada inną słabość – ograniczony zakres, gdyż odnosi 
się tylko do wydatków tzw. elastycznych – to jednak może ona stanowić 
jeden z instrumentów dających podstawy do stopniowego ograniczania 
deficytu budżetowego i długu publicznego.
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Joanna DZIAŁO

EFFICIENT FISCAL RULES – THE CASE OF POLAND

(S u m m a r y)

The paper examines the efficiency of numerical fiscal rules in Poland. The main interest of the 
author is whether numerical fiscal rules can improve the effectiveness of fiscal policy. Politicians 
tend to satisfy their own interests and use fiscal policy to achieve that goal. As a consequence, they 
usually run an excessive budget deficit and public debt. Often, fiscal policy becomes procyclical 
and strengthen negative results of business cycle instead of reducing them. In order to reduce 
those negative effects, numerical fiscal rules are implemented. Usually they impose limits on 
budget deficits, public debt or government spending. The analysis comprises presentation of the 
rules used in the EU and in Poland (domestic rules). The author also presents advantages and 
disadvantages of particular rules and tries to identify the characteristics of the efficient fiscal 
rule. Finally, the author examines and evaluates the efficiency of fiscal rules in Poland in the 
context of their impact on opportunities for consolidation of public finances.


