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WYDATKI SOCJALNO-KULTURALNE BUOŻETU CENTRALNEGO
I 0UOŹETÓW TERENOWYCH - DYNAMIKA
I PODSTAWOWE OONIESIENIA DO DOCHODÓW

Pojęci* budżetu partetwe możne i należy rozpatrywać z wielu
punktów wldzania. Budżet Jast przede wezyetklm usankcjonowany* uetawę sejaow« planea finansowym władzy pertstwowej. W trakcia wykonywania etanowi on scentralizowany na różnych szczeblach administracji partetwowej funduez pieniężny, który w znacznym atopniu
zabezpiecza reellzacj« narodowych planów goapodarczych i
Jeat
szczególnie silnie związany z realizacje celów epokecznych.
Jeśli zważyć, że podetewowyn celem pahetwo socjalistycznego
Jeet optymalizacja zaspokojenia potrzeb epoleczeóetwo,
to
na
pierwszy plan wysuwa się problematyka polityki społeczno-ekonomicznej. Oprócz zagednleó wzrostu gospoderczego winna ona obajaować problemy zwięzane x “kształtowaniem całości rozwoju epołaczno-kulturalnego"1. Przez rozwój nalaży tutaj rozumlać popraw«
“warunków bytu i pracy“ ludności, likwidowania niarówności społecznych 1 podnoszenia kultury życia2. Pańetwo
eooJa1latyczna
winno d«żyć do zapewniania równych szana wszystkim obywatalom
w
takich dziadzinach Jak ochrona zdrowia, oświata 1 wychowania,kultura 1 sztuka, ubazplaczanla społeczne itp, S« to działy gospodarki narodowej zaliczona do sfery niematerialnej. Jaj podatawowym, choć nia Jedynym źródłem flneneowania Jaet budżet państwa.
Mgr, et. asystent w Katedrze Finansów UŁ.

1 K, S a c o m s k l ,
Pojęcie 1 cele polityki goepodarczaj,
[wt] Z teorii 1 praktyki polityki goepodarczaj. Warszawa 1972,
ts 7*
2 w. S z u b e r t ,
Cala, zekree 1 metody socjalistycznej
polityki społecznej, [ wt 1 Polityka społoczna, Warazawa 1977, a.
23.

Dlatego tei ne plan plarwaxy wyeuwa sly rozdzielcze funkcja
budżetu, która polega na “pleoowej redystrybucji dochodu narodowego“3. Wynika to z faktu, że uaługl eocjalno-kulturelne ey świadczone nieodpłatni*, lub też odpłatność Jeat nleke 1 nie etanowl bariery dochodowej dla ich powezechnej dostępności.
Budżet
peńetwe w znaczny« atopnlu .zabezpiecza wlye roellzecjy celów polityki społecznej.
Podział zadań młydzy budżet cantrelny 1 budżety terenowe Jeet
zagadnieniem złożony*. wiyże aly ono z podziałam
kompetenojl
między centreine 1 terenowe orgeny włedzy. Powstaje tu
problea
teklej decentralizacji zerzydzenla, która zracjonalizuje zarządzania , a także bydzle możliwe do zrealizowania choćby z uwagi na rzeczywisty zdolność centralnych 1 terenowych orgenów władzy wszelkiego typu do przetwarzania Informacji 1 na taj podatawle - optymalizacji decyzji. Jeat to nlewytpllwle
problem
earn die siebie.
Rozkłed zadań alydzy centrelne 1 terenowe organy włedzy etanowi punkt wyjścia dla podziału dochodów alydzy budżet centrelny
1 budżety terenowe. Neleży przy tym rozetrzygnyć w jakim
otopnlu wydatki budżetów terenowych powinny znaleźć pokrycie w dochodach własnych. Nla ulega wytpllwoścl, lż racjonalność wydatkowania środków budżetowych jeet tya wlykezo, lm w
większym
atopnlu wydatki te majy pokrycie w doehodech własnych.
Dylemat
tworzy tutaj fakt koniecznego zabezpieczenia podstawowych
colów
polityki społecznej.1 gospodarczej ne obazarze cełego kraju. Xa
anlejeze dochody centrelnle dysponowane, tya wlyksze prewdopodobleńetwo etablllzacjl bydź nawet pogłębienie nierówności społeczno-gospodarczych między poszczególnymi regionami 1 tym trudniejsza realizacja zaaad polityki epołeczno-goepoderczej w ekell cełego kreju.
W Polece, tak jak w Innych krajach socjalistycznych
budżet
pańatwe czerpie swoje dochody głównie od gospoderkl uspołecznionej4. Wydatki budżetów terenowych nie znejdujy w PRL pokrycia w
dochodach władnych 1 zachodzi konieczność Ich równoważenia środkaal budżetu centralnego5.
3 3. K a l e t a ,
Gospodarka budżatowa. Warszawa 1977, a.18.
4 Tamże. a. 13-35.
/ 5
Рог. К * 1 e t « ,
Ope clt.y e. 243.

Prezentowana w lltaraturza analiza atruktury budżetu na ogół
nla « Ц 1 « doohodów z wydatkami6. Wynika to nla tylko z trudności metodologicznych, ale także z faktu, ta z punktu widzenia
praktyki budżetowej związek taki nie jeet najważnlajezy, cbódsl
bowlea przede wezyatkla o to» aby zgromadzić dochody wyetarczaJfca na pokrycie wydetków. 3eśll jednak zważyć, że poezczególna
działy goapodarkl narodowej dostarczaj« budżetowi dochodów w nla«
równym etopniu, to właśnie Ich porównania z wydatkaal aoże dać
odpowiedź na pytania, na ile wyaagaj« ono doflnanaowanla z ln»
nych działów, lub to aaao blor«c od innej etrony - na ile poszczególne dzleły aog« świadczyć na rzacz Innych działów7. Mi«dzy
innymi powetaje tutaj pytanie, jaki zwl«zak z
przedatawionyai
procesami maj« wydatki eocjalno-kulturalne budżetu pańetwa 1 ja*
kie a« źródła ich flneneowania w budżecie centralnya 1 budżetach
terenowych.
Celaa poniższych rozważań jeet próbe powl«zenle wydatków socjalno-kulturalnych budżetu z dochodami uzyskiwanymi z tej działalności z uwzględnianiem przekroju 'budżet centralny - budżety
terenowe*. Dać to może nie tylko obraz "eaaowyetarczalnoścl" budżetu określonego ezczebla, czy gał«zl goapodarkl narodowej, ala
także umożliwi “modelowe" przedetewlenle źródeł flneneowania wydatków. Realizacja tak zaryeowanego celu wymage odpowiedniej aetodologll postępowania. Trzeba przede wezystkla stwierdzić,
ta
tylko enallza oparta o dane liczbowe dotyczęce
doetatecznla
długiego okresu czasu może upoważnić do formułowania w tya zakresie Jakichkolwiek prawidłowości, Jeśli założyć, że wykres omawianych dochodów (wydatków) budżetowych Jeat swym kształtem bliski linii prostej, to wystarczające Jest zastosowanie najprostszej z możliwych - metody najmniejszych kwadratów. Jak wy6 A. K o m a r ,
Struktura budżetu PRL, Warszawa
1966;
tenże.
Budżet mlaata Poznania w PRL, Poznań 1962;
К a1 a t a,
op. clt., a. 32-40.
7 Podobnie rozuauje Z. Plrożyńekl, który etwlerdzei “Wydatki na działalność nieprodukcyjna angażowały w 1965 r. 37,1% dochodów budżetowych, a w 1970 r, - 35,4%, z tym, że
dochody
za afery nieprodukcyjnej etanowiły w 1965 r. 6,0% i w 1970 r.
• 4,0% dochodów budżatowych. Obcl«żenie budżetu na rzecz sfery nieprodukcyjnej, rozumiane Jako różnica między wydatkami
a
dochodami, wynosiło w 1965 r. 83,3 mld zł, zaś w 1970 r. 122.3
mld zł". Z. P i r o ż у ń а к i.
Planowania budżetowe,
| w*j
Przebudowa eysteau budżetowego, Warezewa 1974, a. 83.

niknie z poniższych wywodów w zdecydowanej większości przypadków
tek jest w letocle.
Ole każdego z omawianych rodzajów dochodów 1 wydatków budZeO
towych powstaje równanie trandu w następującej poatacl t
* ■ *o * *lXt ♦ Et
gdzie i
Y

- zmienne

objaśniana,

X( - zmienna czasowa,
eo - parametr równania.
- parametr równania«
E t - składnik losowy.
W wyniku przeprowadzonej eetyaacjl otrzymane równanie trendu
będzie mleć postać i
Y . a0 ♦ atKt
gdzie :
a - estymator paraaatrów a.
Estymatory te obrazuje wektort
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parametr
motna interpretować jako przeciętny roczny
wzroat
(apadek) wielkości Y, a wzajemna relacja wartości
paraaatru
8 Por.
s. 82-95.

Z.

P a w ł o w s k i ,

Ekonometria,

Warszawa

1969,

przy zmiennej czaeowej do wartości wyrazu wolnego
dynamice analizowanych zjawisk.
Wyznaczone równania trendu odzwierciedlaj«

informuj«

o

rzeczywistość

z

róinę dokładności«, w zależności od tego czy analizowany proces as przebieg mniej ery tst bardziej regularny, lnnyal ełowy
w zalażnoAcl od tego, czy ral«dzy zmiennymi Y i X jest silniejszy
czy tat słabszy zwl«z*k. Aby blltej okreóllć “sił«“ zwl«zku między badanymi zjewiskaml moZns obliczyć współczynnik korelacji9

r f

gdzie t
r - współczynnik korelacji,
n - liczba obaerwacjl.
Celowość zastosowania współczynnika koralocjl wynika z faktu,
te jego kwedrat jest tzw. współczynnikiem detaralnaojl, który Jsko miara 'dopasowania* modelowego równania do próby, na podstswie której zostało ono wyznaczone, wekazuje na to, jaka
częić
(jaki procant) zmienności zmiennej objnśnlanaj Jeat
wyznaczona
przez zmienna objaśnl*j«c«.
W ninlajezya opracowaniu oparto aię na danych liczbowych za
lata 1961-1977. Przyjęcie tago okrasu wynika z kilku przaslanak i
1. Równania regresji winny opierać el« na doatetaoznla
gich szeregach czasowych. Okraa 17 lat wymóg tan spałnla.

dłu-

2. Uzyskania danych liczbowych za lata wczaśnlajsza jast bardzo trudne ze wzgl«du na Istotne zalany w klasyfikacji budtotowej
1 doprowadzani* liczb do porównywalności nla byłoby wówczas możliwa.
3. Rok 1961 to pocz«t«k kolejnej pl«cioletki„ czyli okreau.
na jaki dokonują * 1« planowania śradnlotaralnowago.
Ola przejrzystości tekstu wszystkie równania tr«ndów i miary
charaktaryzuj«ca badana zalatnośel przeniesione zostały do Załącznika. Natomiast dana liczbowa, na podstawie których równanie
skonstruowano, zamlaazczone zostały w tab. 1«

9 Por. H. K r z y s z t o f i a k ,
A.
w i с z.
Statystyka, Warszawa 1979. s. 214-215.
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Finansowanie uaług aocjalno-kulturalnych
z budżetu centralnego
•.■ . v. ■■

•
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Ścisło rozgraniczania uaług eocjalno-kulturalnych na flnaneowane z budżetu centralnego 1 z budżetów terenowych nie
Jeat
możliwe. Wyłącznie ze ezczeble centralnego odbywe ely flneneowanle ubezpieczeń epołecznych, ponoszone Jeat taz wlykezość wydatków ne nauk« oraz znaczne cz«ść wydetków na kultur« i sztuk«.
•

Flnaneowenle ubezpieczeń epołecznych

Systsa ubezpieczeń społecznych jeet nlezaiernle ważnya eleasntea polityki społecznej. Świadczenie pieniężne z funduezów
ubezpieczeniowych s« nie tylko rekompensat« flnensowy wypłaceń«
a określonych sytuacjach źyclowyoh, ale także ze względu
ne
ew« powszechność twórz« ewego rodzeju "poczucie
bezpieczeństwa
socjalnego".

Oest to jedna

z najletotniejszych potrzeb

współ*

czesnego społeczeńatwa °.
Organizacja systenu ubezpieczeń epołecznych przechodziła

w

Polsce Ludowej szereg przeobrażeń. Bezpośrednio po wojnie występowało wiele organizacji 1 funduszów ubezpieczeniowych opartych o wzory przedwojenne11. Ouż z pocz«tklea lat pl«ćdzlesl«tych wł«czono ubezpieczenia do budżetu i w aiejsce poprzednio
funkcjonuj«cych instytucji powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oo 1965 r. ubezpieczenia były ściśle powl«zane z
budżetem. Wyłomem od tej zasady stało sl« utworzenie funduszu ubezpleczenlowego rzemieślników 1 innych grup ludności. Szczególnie weżn« zalenę stanowiło powołanie w 196Э r. funduezu emerytelnego, który pocz«tkowo oplereł »1« na składkach
niczych. Konsekwencj« tych zmian było wył«czenle z

pracowbudżetu

większości wypłacanych eaerytur.

10 Por. A. R « J k i e w 1 с z.
Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia i uzupełniaj«ее świadczenia społeczne,
[ wij
Politykę..., e, 435.
11 M. W e r a l s k i ,
Polskie prawo finansowe, Warszewa
1976, s. 296«2 9 8 ,
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Dochody budżetowo z tytułu ubezpieczenia epołecznego operte
•0 ne ekłedkeoh. Stenowi je odpowiednio skalkulowany narzut
na
wypłacane wynagrodzenia, w Polsce jego etewka wynosiła 15,5%. a
w 1973 r. zoetała podwyższona do 20%. Podobnie jak płace, tak
1 ekłedkl na ubezpieczenia epołeozne M zarachowane w
koezty
przedeiybloretw. Równanie la świadczy o tya, że przeciętnie z
roku ne rok dochody budżetu centralnego z tytułu ekładek na ubezpieczenle epołeczne wzraeteję o 2,0 old zł. Wyznaczony
dla
tego równania wepółczynnlk korelacji wekezuje na ellny zwlęzek
aiędzy zalennyal, a wepółczynnlk deternlnacjl Informuje,
że
86 ,5% zalennoścl tych dochodów jeet objaśnionych przez równanie. Z równanie lb wynika, że wydatki budżetu centralnego
ne
ubezpieczenie epołeczne wzreeteję średnio o 1,7 aid zł rocznie.
Ouża wartość wyznaczonego współczynnika korelacji ponadto wekazuje, że enellzowany zwlęzek jeet berdzo ellny, e współczynnik
determinacji informuje. że 84,6% zmienności zmiennej objaśnianej
jeet oplsenych przez model.
Przedetawlone równania prowadzę do wnioeku, ze zarówno
onawlane dochody jak 1 wydatki budżetu centralnego atale wzraetaję. Wzroet ten jeet znaczny 1 regularny, co wynika z polityki epołecznej partetwa. Przejawia aię ona aiędzy lnnyal w etalym zwlękezenlu zakreau świadczeń ubezpieczeniowych, np. w podwyższaniu rent dla rolników, wydłużeniu okreeu urlopów
necierzyńskich, w etełym zwlękezenlu poziomu płac ltd.
Otrzymane w
wyniku odjęcia etronani równań la i lb równanie Ic
obrazuje
tendencje w zakresie kształtowanie elę nadwyżki dochodów budżetowych z ubezpieczeń społecznych nad wydatkaal ponoszonymi na
ich finansowanie. Wartość współczynnika kierunkowego przy znlennej
czaeowej analizowanego równania pozwala stwierdzić, że z roku na
rok nadwyżka dochodów nad wydatkami wzrasta średnio o 0,3 mld zł.
Jak z tago wynika wydatki budżetu centralnego na
ubezpieczenie społeczne znajduję z nadwyżkę pokrycie w
pobieranych
składkach. Nadwyżka ta osięgajęca w miarę upływu czasu
znaczna
rozalary noże być przeznaczona na flneneowenie Innych wydatków
budżetowych. PowstaJ* w tya niejecu problea natury bardzlaj zeeednlczoj - na lla potrzeby w zakresie ubezpieczeń społecznych
należy uzneć za zaepokojone. Jeśli nie, to taka polityka budżetowa, w wyniku której onawlane ekłedkl zaczynaj« nieć charakter
fiskalny, zasługuje na negatywną ocenę.

Finansowania kultury 1 sztuki

Orugla ważny« kierunki«« wydatków budżetu centralnego
jast
finansowania kultury i sztuki. Obejmuje ono wydawnictwa państwowa 1 spółdzielcze, wytwórnia 1 studia filmowe, muzea i zakup
■uzeallów» atowarzyszanla artystyczne, wyalaną kulturalny z zagranicą itp.
Znaczna część wymienionych nakładów przeznaczona Jest na bie*4 cg działalność podalotów kulturalnych, «niejsza - n.a Inwestycje12.
. •.
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Równania 2a oznacza. Za oaawlane wydatki wzrastają
przeciętnie o 0,26 aid zł rocznie. Znaczna wartość
współczynnika
korelacji świadczy o dużej sile tego związku, zaś
wepółczynnlk
determinacji nówi. Ze 84,6% zalennoścl zalannaj
objaśnianej
Jeet opieanych przez aodel. Wyznaczona zależność informuje,
Za
nakłady budZatu centralnego na kulturą 1 sztuką w kwotach bazwzglądnych nie są wysokie. Obserwuje elą jednak zjawisko systaaatycznego ich wzrostu. W tya alejscu powstsja podobna Jak wyżej pytaniet czy, po plarweze, już w punkcie wyjścia
stopień
zaspokojenia potrzeb Jeat przynajmniej dostateczny
1, po drugla, na ile ten w sumie Jednak nieznaczny, choć eyateaatyczny,
wzrost rekompensuje wzroet cen 1 koeztów. Ouża wartość wyllczonago współczynnika korelacji i determinacji dowodzi wysokiej precyzji równania obrazującego wzrost wydatków.
Oochody budżetowe działu kultura 1 sztuka pochodzą głównie z
odpłatności za korzýetanle z usług placówek kulturalnych.
Równanie 2b oznacza, że wpływy tego działu wzroatają średnio o 0,07 aid zł rocznic. Obliczony wepółczynnlk koralacjl dla
zalannych zawartych w tya równaniu wskazuje, że
przedetewiony
związek nie jest już tek silny, jak oaewiane poprzednio, a współczynnik determinacji mówi, że tylko 28,1% zalennoścl
opleywanych wydatków Jeat objaśnionych przez model. Wynika to zapewne
etąd, że dochody te nie są stabilne, a Ich zalany z roku na
rok są nieregularne. Warto podkreślić, że przyroet dochodów nie
Jeat wielki, o czya świadczy aałe wartość współczynnika kierunrelakowego przy zaniennej czaeowej, jednak eaaa dochody aą
tywnie duże, co potwierdza znaczne wartość wyrazu wolnego
w

12
O. K ą d z l e l s k l ,
tyka...-, a. 183.

Polityka kulturalna, [wi]

Poli-

równaniu. Mnlejeza wartość wyznaczonego współczynnika korelacji
wskazuje, te procea gromadzenie dochodów aczkolwiek wyraźny, nla
jaet Jut tak regularny Jak procae wzroetu wydatków budżetowych.
Równenle 2c, które powstało w wyniku odjęcia etronami równań 2b 1 2e oznacza, te letniej«ce w początkowych latach okreeu objętego analizę nadwyżka dochodów z działu kultura i sztuka
nad wydatkeml zmnlejeza el« o O,33 aid zł rocznie, a po jej wyczerpaniu z t« earn« szybkości« zwl«keza ei« rótnlce między omawianymi wydatkami 1 dochodami.
Przedstawione nodele Ilustruj« zjawisko zwl«kszanle ei«
wydetków z budtetu centralnego na finansowania działu kultura 1
sztukę, pokazuje tekte, te nadwyżkę dochodów nad wydatkami występowała tylko przez określony czee. Wynika to zepewne z przyjętej koncepcji polityki peńetwa, gdyż zwiększanie dochodów musiałoby za sob« pocl«gn«ć wzrost odpłatności, co z kolei byłoby sprzeczne z zasadami egelltaryzau. Z drugiej etrony powstaje
pytanie, czy reellzacja odpowiedniej polityki kulturalnej
nie
wymagała w znacznie większym stopniu zwiększenie nekłedów budżetowych. nlt to wynika z obserwecjl trendu.
Konsekwencje zaniknięcia nadwyżki dochodów nad wydatkami jaet
potrzeba zasilania działu kultura 1 sztuka środkami finansowymi
pochodzącymi z Innych działów gospodarki narodowej, co w kontekście z generalnymi zełotenleml polityki kulturalnej
socjalistycznego nie powinno budzić w«tpliwoścl.

peństwe

Finansowanie nauki
Wydatki na nauk« obejmuj« dwie zasadnicze dziedziny tej sfery.
Dotycz« one utrzyaenla azkół wytezych 1 Innych placówek naukowo»
-badawczych oraz badań podstawowych. Budtet pokrywę tylko cz«ść
środków przeznaczonych na te cele. Zneczne nekłady na
badania
naukowe ponoszone tą z funduszu poet«pu techniczno-ekonomicznego,
z którego flnmnsowene s« prace wykonywane przez placówki naukowo-badawcze na podstawie odpowiednich zleceń. Neuke jako dziedzina z założenia b«deca nośnikiem nowatoretwe 1 postępu w skali całego kraju Jaet w poważnej mierze poddena centralnemu planowaniu 1 kierowaniu, co zarazem przesydza konieczność jej dotowania

z budtetu centralnego.

Nie oznecza to jednek,

by

wła-

Dochody budżetu centralnego

'.Wydatki budżetu centralnego

w tya:

w tyws

Rok
ogółea

przedsiębiorubezpie- kultur» stwo 1 Inne
czenia
1
jednostki gospołeczne sztuka 1 spodarki
uspołecznlonej

ogółea

i

1 1
'1961
1962
1963
1964

2

205,0
223,8
229,1
245,5
1965 260,4
1966 285,8
1967 287,9
I960 288,9
1969 314,9
1970 344,1
1971 354,7

3
12,4
13,0
13,8
13.9
14,6
16,0
17,6
18,7
19,8

20,8
22,6

4

5

6

X

159,0
169.3
171,7
185,8
199,9
217,8

175,5
182,6
180,4

X
X
X
X

2,0
2,2
2,4
2,6
2.9
2.7

224,2
248,2
270,7
296,1
303.4

200,0
209,6
233,7
235.2
236,1
253,1
279.0
280.5

z tegot
usługi socjalno»
4
•kultural- ubezpiekultura
czenia
na
nauka 1 sztuka
społecza
ne
JP
7

21,2
22,4
23,6
24,6
25,8
27.3
29,0
34.3
37.0
37.4
41.4

8
11.2
11.8
12,5
12,9
13,3
13.5.
14,0"
14,9
16.5
16,6
19,9

9
1.4
1.7
1.9

2,0
2.1
3.6
4.1
4.3
4.4
4.3
7.1

10
l.i
1.3
; 1.3
1.3
1.5

1.8
2.0
2.2
2.3
2.2
2.3

1 7 6 _____________________________________________________________________________________________________

Dochody budżetu centralnego 1 Jego wydatki na usługi socjalno-kulturalne
(w wid zł)

I
I

33.3
38.0
43,0
48.4

5

6

7

3,0
3.1
3,4

329,2
369,4

295,5
321,2

483,8
586,9
749,2
720,6

418,3
531,2
603,9
686.9

48.5
58.3
65.3
78.8
81.0
91.1

3.6
3,3
3,4

8
22.4
24,7
28,8
36,4
34.4
39,1

9
9,9
14,1
15,9
17,4
39,9
19,7

10
2,9
2,9
4,2
4,4
5,2
5,9

x • brak danych.
Ź r ó d ł o :
Roczniki statystyczne COS
finanaów Z lat 1944-1967, 1971, 1973. 1978,

z lat 1966*1978, We razowa; Roczniki statystyczna
Warszawa; obliczania własna.

jviapíj

25,7
28,8

4

euxejnixn^-outefaoe

1972 387,4
1973 434.0
1974 521,6
1975 630,7
1976 837,4
1977 946,9

3

iu*ęrtiq

2

aáou-joj}ueD

1

śnie budżet

z założenia

musiał ponosić główny ciężar

wydatków

na badania naukowo, w końcu lat olodeadzleolętyoh z
budżatu
przypadało na tan col ok, 16 «ld zł, a z Funduszów Poatępu Tachnicznago - 40 «ld zł. Równani* 3 obrazujące wydatki na ton
cel oznacza, że wzreataję one średnio o 1,2 nld zł roczni*. 0bliczony wapółczynnik korelacji śwladazy c-ailnyn zwięzku «iędzy
"zmiennymi, a wapółczynnik determinacji wskazuje, że
86,5%
zmienności tych wydatków jeot opiaanych przez *od*l.
Przedstawiono dona dowodzę, że wydatki n* naukę ayatanetycznia i ragularnie wzraataję. O akali przyroatu świadczy relatywnie mała wartość wyrazu wolnago w porównaniu do wartości współczynnika przy zniennaJ czasowej wyznaczonego równania trendu. Analiza danych liczbowych ( por, tab. 1) dowodzi, że
ezczególnl*
duży wzrost wydatków na naukę dokonał elę w latach eledendzlesiętych; w tym określa naatęplło czternaatokrotna
zwlękazenl*
nakładów, co powodują równlaż wzroat udziału o**wl*nych wydatków
w budżecie centralnym.
w poprzednio opiaanych nakładach na ubezpieczeni*
apołeezne
oraz kulturę 1 sztukę porównano wydatki budżatowe z dochodami. Natonlaet z działu nauka budżat centralny ni* oalęga praktycznie żadnych dochodów. Wynika to etęd, że budżetowe wydatki na ten dział w całości muszę być pokrywane przez nadwyżki
czerpana z Innych działów gospodarki narodowej. Nie oznacza to
oczywiścla, że wydatki przeznaczone z budżatu na b*danl* naukowa powstaję bez wpływu bezpośrednio lub pośrednio na wzroat
1
produkcji, afaktywnoścl wytwarzania, oazczędnoścl surowców
materiałów, wzrost wydajności pracy, lapaze zaspokojenia potrzab
indywidualnych 1 zbiorowych. Współczaaność charakteryzuj* prawidłowość, która wyraża eię w stały« wzroście wpływu nauki n*
te wszystkie zjawiska.

Wydatki aocjalno-kulturalne budż*tu centralnego

1 źródła ich flnansownla

Finansowanie ubezpieczeń społecznych,

nauki, kultury 1 eztu-

ki to podstawowe kierunki wydatków aocjalno-kulturalnych budżatu
centralnego. Ponadto eę z niego w anlejszyn stopniu ponoazone wydatki na oświatę 1 wychowania, ochronę zdrowia 1 kulturę flzycznę.

Ola ocany znaczenia omawianych wydatków poaocn* Jeat
równanie 4a obrazująca eumę nakładów aocjalno-kulturalnych budżetu
centralnego. Pozwala ono atwiardzló, te nakłady budżetu
centralnego na wydatki eoojelno-kulturalne wzraetaje średnio o 4,3
aid zł rocznie. Wyznaczony wepółczynnlk korelacji świadczy o ty*,
te opieywany zwigzek Jeat ellny, a wepółczynnlk deteralnacjl informuje, że 86,554 zmienności omawianych wydatków Jeat
objaśnionych przez model. Natomlaet równanie 4b przadatawia dochody
budżetu centralnego z ueług eocjalno-kulturalnych. Wzraatajo one średnio o 2,3 mld zł rocznie. Obliczony wepółczynnlk korelacji wekazuje, te oplaywany związek Jeet ailny, natomlaet wepółczynnlk determinecji świadczy, te 88,4% zalennoścl tych dochodów Jeat opisanych przez model.
Odjycie atronanl równaó 4e i 4b prowadzi do równania 4c. Wynika z niego, te rótnlca miedzy większymi wydatkami na uaługl
eocjalno-kul turalna a mnlejezyml dochodami uzyskiwanymi z tego
działu powiekeza elę średnio o 2,0 *ld zł rocznie.
Podeumowujec powyteze rozwalania możne stwierdzić,

te

dzia-

łalność eocjalno-kulturalna budżetu centralnego wymaga dofinaneowywenla z innych działów gospodarki narodowej* Ooteli
wzięć
pod uwagę, że oprócz wymienionych wydetków budtet centralny flnaneuje Jeszcze obronę narodowe, administracje centralne 1 wymiar sprawiedliwości, а ее to z założenia działy, które nie mogę przysparzać budżetowi llczecych ale dochodów, źródeł dofinansowanie działalności aocjalno-kulturalnaj można wlec poazuklwać
tylko w eferze produkcyjnej. Tezę te potwierdza analiza równania
5a obrazującego dochody budżetu centralnego od przodsl*bloretw
1 innych jednostek gospodarki uspołecznionej. Z równania wynika,
że omawiane dochody wzrastaje średnio o 33,7 mld roczni*. Wyznaczony dla tej zależności wepółczynnlk korelacji wekazuje na duże sile analizowanego związku, a wepółczynnlk determinecji
informuje, że 81% zmienności zmiennej objaśnionej Jeat opieanych
przez model. Natomlaet równanie 4b dotyczy wydetków budżetu centralnego na goepodarke uspołecznione. Świadczy ono, te omawiane
wydatki wzrastaje średnio o 21,5 mld zł roczni*« Wepółczynnlk korelacji upoważnia do stwierdzenia, że omawiane гт1елг.9 *e dosyć
ellnle zwiezene, natomiast współczynnik determinacji mówi,
64% zmienności zmiennej objaśnianej Jeat wyznaczonych przez
nanie.

że
rów-

Ig o

_______________ _

Jerzy Hu t k o w a h l___________ ________________________

Odjęci* stronami równań 5* 1 5b

prowadzi do równani* Sc, któ-

r* świadczy o ty«, ż* budżet c*ntr*lny w dziel*
obejmuj*cym
przedsiębiorstwu i lnn* jednostki gospodarki uspołecznionej dysponuj* nadwyżkę dochodów nad wydetkemi, które powiększę się sy«
•tematycznie średnio o 12,2 aid zł roczni*.
Budżet
centrelny
dysponuj* ponedto ważnya 1 nasilający* al* ezczególnie lnt*n*ywnie w letach siedemdziesiątych żródł*a dochodów. Jakia a* wpływy od instytucji finaneowych. Obrazuje j* równani* 5d. Pokazuj*
ono, że dochody te wzrasteję średnio o 5,8 aid zł rocznie.
Wyznaczony wepółczynnlk korelecjl aówl, ż* zwlęzak
zobrazowany
przedstawionym równaniem J**t silny, * współczynnik d*t*ralnacjl świadczy, że opisywane zależność wyjaśnia 65,6%
zalennoścl
zaiennej zależnej.
Dodać należy, że tak dynamiczny wzroat dochodów
powodowany Jest tekże przez instytucje finansowe, Jak kredyty wewnętrzne
1 zagraniczne, loterie 1 gry liczbowe, lokaty 1 fundusze parabudżetowe (fundusz emerytalny ltd.).
Przedstawione rozważani* świadczę o tya, że budżet centrelny
dysponuje nadwyżkę dochodów ze sfery produkcyjnej ned wydatkaal
przeznaczonymi na jej flneneowania, newet Jeśli nie bierze eię
pod uwegę dochodów tzw. lnetytucjl finensowych, których zakwalifikowanie do jakiejkolwiek z* efer napotyka w wielu przypadkech
na zasadnicze trudności.

Finansowanie
ueług aocjalno-kulturalnych
— iна—
— — a*i im■ imh
n
— Я— —
ШЯШШШ ШШШШЯШЯ И Н И Н

в—

z budżetów terenowych

Wydatki eocjalno-kulturalne budżetu centralnego koncentruję
•ię głównie na ubezpieczeniach społecznych, kulturze i sztuce
orez nauce. Oziełelność w zakresie dwóch pierwszych
dziedzin
przysparza budżetowi centralnemu pewnych dochodów. Inna aytuacja występuje w budżetach terenowych, których wydatki eocjalno-kulturaln* koncentruję się głównie na finanaowanlu oświaty
i
wychowania, ochrony zdromi», a także kultury 1 aztukl.
Działalność w tych dziedzinech nie przynosi jednek budżetoa terenosrya żadnych zauważalnych dochodów. Stęd też wydatki t* auazę być
sfinansowane przez Inn* działy gospodarki narodowej.

Plnanaowanle ochrony »drowie

Ochron* zdrowi* * takt* opiek* *poł*czn*
s# niezwykle ważne ni* tylko z* społecznego,

1 kultur* fizyczne
* 1* 1 gospodarcze-

go punktu widzenia i prawidłowe funkcjonowania tych dziadzin umożliwia lepez# 1 wydajniejsza pracę. Upoważnia to do etwlerdzenla, te nakłady na ochronę zdrowia aę apołecznie 1 ekonomicznie rentowna« gdyZ zwracaję alę z naddatkiem także w aferze Materialnej, zabezpieczajęc podstawowy czynnik jaj funkcjonowania.
Jakim Jeat praca.
w zakresie ochrony zdrowia budżot spałnia przynajmniej potencjalnie bioręc dwie zasadnicza funkcja13«
- regulatora rozalarów działalności,
- regulatora poziomu 1 etruktury kosztów.
System finansowania ałużby zdrowia przechodził w Polace wiała reorganizacji zwlęzanych ze etopnlowyn zwiększaniem świadczeń,
obejmujęo coraz szareza kręgi społeczeństwa. Najbardziej znaczęcę przemlenę w tym zakraala była przeprowadzona w 1972 r. integraprzy»
cja oddzielnie 1 niezależnie dotychczas funkcJonujęcych
chodnl, szpitali 1 pogotowia ratunkowego w zespoły opieki zdrowotnej, to Jeat w jednostki ściśle zwlęzane z określonym terytorium, wydzielonym zgodnie z podziałem adalnlatracyjnym kraju.
Miało to na celu poprawę operatywności zarzędzanla 1 zapewniania
"kompleksowości" świadczeń14.
Na finansowanie działu ochrona zdrowia budżety terenowe ponosiły nokłedy, których wielkość Jeat zobrazowana przez równanie
6 ] przeciętnie z roku ne rok wydatki wzraatały o 3,2 aid
zł.
Wyznaczony współozynnlk korelacji mówi o dużej alle zwięzku między analizowanymi zmiennymi, współczynnik determlnaojl zaś informuje, że 88,4% zmienności omawianych wydatków jaat opiaanych
przez równanie.
Przedstawiona zależność dowodzi,
wia aystamatycznle wzrastaję.

że wydatki na ochronę zdro-

Proces ten Jeat

odzwierciedlony

13 Z. P l r o ż y ń e k l ,
Model gospodarki budżetowej
a
finansowanie ochrony zdrowia, "Finanaa" 1976, nr 3, a. 43.
14 L. F r ę c k 1 e w i c z.
Ochrona zdrowia, [ wi ] Polityka...# a. 481.

przez precyzyjna, echarakteryzowane wysokim współczynnikiem korelacji, równanie trendu. Dak wynika z załączonych danych liczbowych azczególnle wyookl wzroet wydetków neetęplł po 1071 r.
Miały
na to wpływ przede wazyetkla tekle czynniki, Jekt
- objęcie bezpłatny opiekę lekerakę ludności rolniczej,
- przejęcie przez budżety terenowe flnaneowenle dopłat do leków.

Fineneowenle oéwiety 1 wychowania

•.

wydatki na oświatę, podobnie jak 1 na ochronę zdrowia, zaliczyć aożna do najbardziej opłecalnych z goepodarczego punktu widzenia. Stanowię one ewego rodzaju "inweetycjc w człowieka", który po zdobyciu odpowiednich kweliflkecjl przyczynia alę do progreaywnego przyroetu produktu epołecznego. Wydetkl ne oświatę 1
wychowanie aę finaneowene głównie z budżetów terenowych. Równenie 7 przedetawla ich trend - wydetkl te wzraataję średnio
o
1,9 aid zł rocznie. Wyzneczony współczynnik korelecji dla solennych zewertych w przedetawlonaj zależności śwledczy o tya, że opleyweny zwlęzek Jeat dosyć silny, a współczynnik determinacji
aówl,

że 62,4% zmienności tych wydatków jeet opleane

przez

mo-

del.
Przedstawiona analiza dowodzi, że wydetkl na oświatę i wychowania aaję charakter roenęcy. Oak to wynika z danych liczbowych (por. tab. 2 ) azczególnle inteneywny ich wzroet naatęplł
po roku 1970. Oeet to zwlęzane z podwyżkeal płeć dla nauczycieli. Prugę przyczynę taj tendencji wzrostowej stało eię zorganizowanie 1 rozwój zbiorczych ezkół galnnych na walach, co uzasadnleho konlecznościę likwidacji rozbieżności alędzy poziomoa
nauczania w ośrodkach wlalkoalejeklch 1 w małych alejecowośclach.
To podetewowe zedenie polityki ośwlatowaj uwarunkowana było zabazpleczenie« odpowiednich środków finansowych. Fundueze powiększyły elę w atopnlu znecznya, co nla oznaoza, ża w wyatarczaJęcyn, zwłaszcza wobec wzrostu cen dóbr 1 usług wykorzystywanych przez oświatę.

Dochody budżetów terenowych 1 ich wydetkl eocjalno-kulturalne
(w alo zł)

1
Wydatki budżetów terenowych

Dochody budżetów terenowych

w tya t

w tya:

Rok ogółea

od przedsiębiorstw
1 Innych
jednoetek
gospodarki
uspołecznionej

E
do-

sne

udzleły
dota- w doogółea
cje
chodach
budżebudżetu
tu
central«
cennego
tralnego

przedsiębiorstwa
1 inne
jednostki
gospodarki uspołecznionej

z tego:
usługi
socjalno-kulturalne

ochro- oświa- kultuta 1
rę 1
na
zdro- wycho- sztuka
wia wanie
’t

1

2

1961
1962

63,9
75,0
76,4

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

80,9
87,5
92,5
95,6

100,1
107,5
109,8
113,6

3
30,2
35,3
36,8
38,3
40,3
37,5
95,6
40,8
42,7
45,5
48,8

4

5

6

7

8

9

10

11

58,0
67,4

26,6
32.5

27,9
31.4

11,8

70,8
74,1

33,6
34.5
37,2

33.6

13,1
14,7
15,7

16,7

27,5

0,9

20,8
22,1

11,2
11,0

22,8

24,0
27.0
24,0
38,8
26,1
27,8
30,8
34,2

10,3
9,9
12,9
24,7
8.7
7,4

11,0
8.8

22,7
27,5
30,9
34,5
8,9
42,5
47,9
44,4

79,2
84,5
40,5
90,3
98,5
100,3

36 7
41.2
41.5

55,9

112.0

31,9

37,0

86.8

35.9
38.1
43,2
36.4
48.7
52.2
48.5
56,2

15,8
16,8

20,1

13,2
14,1
15,4
16,3
21,3

45,8
24,0
25,9

22,1
22,6

21,8

24,3
25,4

28,0

23,8

12
1.4
1,5
1.5
1.5

1,6
1.8
2,0
2.1
2,4
2,4

2,6

4

5

6

7

8

50,9
49,8
82,5

35,9
33,3
33,0

69,5

44,0
47,0

33,1
23,0
26,0

137,8
161,1
184,0
170,4

197ó 201,9

69,9
58,3
36,1
31,2
81,2
81,9

37,9
51,0
64,0

1975 1 70,8

19,3
54,2
65,9
49,1
76,6
77,6

2

1
ľ

'

'

1972 140,1
1973 162,3
1974 184,7

1977 206,5

• 3

1

^

Ź r ó d ł o ;
1978, Werezewa:

195,6

200,6

52,5
52,2
53,1

9
64,8
84,7
97,3
108,8
113,0
114,1

10

U

12

32,5
43,5
52,1
57,8
60,6
59,1

29,1

3,0
2,9
4,2

37,5
40,5
45,4
46,3
48,0

к

4,8
5,1
5,8

V- *

Obliczenie nłesne ne podetawle:Roczniki statystyczne GUS z let 1966-1976,
Roczniki statystyczne finensów 1944-1967, 1971, 1973, 1978, Werezewe,
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Flnanoowanle kultury i sztuki

Wydatki budżetów taranowych

na kultur«

i eztukę

obejmuję

przede wszystkim muzea, biblioteki publiczne, doay kultury,teatry 1 lnetytueje muzyczne. Sę to te dziedziny działalności, które
eę zwlęzane z upowszechnieniem kultury na denya terenie.
Oaawiene wydatki zobrazowane eę przez równanie 7, które wskażuje, le następuje eyete«etyczny ich wzroet średnio o 0.21
aid
zł rocznie. Obliczony wapółczynnlk informuje o dulej eile zwięzku alędzy nlai, natoalaet współczynnik daterainacjl świadczy o
tya, te 88,4% zmienności zmiennej objaśnionej jeet wyjeśnlonych
przez ekonetruowene równanie. Przedetawiona zależność
obrazuje
wzroat wydatków budżetów terenowych na kulturę 1 aztukę, a wyaoke wertość wepółczynnlke korelacji świadczy o tya, ta oaawlane
wydetkl wzraeteję w epoeób wysoce regularny. Osobny problea, podobnie jek w przypadku ochrony zdrowie orez ośwlety 1 wychowania, atenowl stopień tego wzrostu, delekl od zedowalajęcego wobec potrzeb 1 wzroatu cen zaopatrzeniowych.
i
,
Wydetkl eocjelno-kulturelne budżetów terenowych
1 źródła Ich finansowania

Finansowanie ośwlety 1 wychowanie, ochrony zdrowia i kultury 1 eztukl to podetewowe kierunki wydetków
eocjalno-kulturelnych budżetów terenowych.
Równanie 9 obrazuje wszystkie wydetkl eocjelno-kulturalna budżetów terenowych. Oznecza ono, że wydatki te wzreetaję średnio
o 5.6 aid zł rocznie, a wyznaczony współczynnik korelacji świadczy o dużej sile zwięzku aiędzy zmiennymi, natoaieet współczynnik deterainecjl lnforaujo, że 90,3% zaiennoścl zaiennej objaśnianej jest opisanych przez model. Natomiast równanie 10 obrezuje całość wydetków budżetów terenowych. Ono z kolei lnforauje,te
wydetkl budżetów terenowych wzreateję przeciętnie z roku ne rok
o 8,9 mld zł. Współczynnik korelacji wyznaczony dla
zmiennych
zawartych w tya równaniu wekazuje na ellny związek między zaiennyml, natomiast współczynnik determinacji mówi, że 84,6% zmienności omawianej funkcji jost opisanych przez model,

Porównanie współczynników przy zmiennych czasowych w obydwu
równanioch świadczy o tym. że wzroet wydatków
eocjalno-kulturelnych etanowi znaczne część wzrostu wydatków budżetów terenowych.
Na rzecz budżetów terenowych wpływają pewno dochody z ueług
bocJoI n o - kulturalnych. Obrazuje Je równanie 9a. Wynlke z niego,
że omawiane dochody wzrestejQ średnio o 0,02 mld zł rocznie. 0bllczony współczynnik korelacji pokezuje bardzo dużę siłę zwięzku
między zmiennymi, ześ współczynnik determlnecjl informuje,
że
94,1/') zmienności tej funkcji Jeet opisanych przez model.
Cdejmujęc stronami równanie 9b 1 9a oraz uwzględniając rzęd
dokładnoóci obliczeń otrzymujemy zoleżność 9o.Pozwala one stwierdzić, że w budżetach terenowych w zakresie ueług eocjalno-kulturalnych wydatki przekreczajo dochody, e różnice te powiększę
elę órednlo o 5,58 mld zł rocznie.
Z powyższych rozważań wynlke, że działalność eocjelno-kulturalno finansowana z budżetów terenowych wymaga stale zwlększejęcych się nakładów, gdyż dochody z niej uzyskiwane eę nieporównywalnie małe w stosunku do wydatków.
Dochody, budżetów terenowych od
gospodarki uspołecznionej
zgodnie z przyjętymi założeniami można tylko wtedy uzneć
ze
źródło finansowania wydetków eocjalno-kulturelnych, Jeśli przekraczają ponoszone na nię nakłady z budżetu.
Równanie lla obrazuje dochody budżetów terenowyoh od przedsiębiorstw i Jednostek goepoderki uspołecznionej. Oznecza ono,
że omawiane dochody wzrasteję średnio o 0,7 mld zł
rocznie.
Współczynnik korelacji dla tego równania wskazuje ne
mniejszy
niż w poprzednich przypadkach siłę zwlęzku między zmiennymi, zaś
wepółczynnlk korelacji pozwale stwierdzić, że tylko 42,356 zmienności omawianych dochodów Jeat wyjaśnionych przez równenle. Natomiast równanie llb odzwierciedla wydatki budżetów terenowych ne
przedsiębiorstwa i Jednostki goepoderki uspołecznionej. Pokazuje
ono, że rozważane wydatki wzrestaję średnio o 1,6 mld zł rocznie.
Wyznaczony współczynnik korelecjl pozwele stwierdzić, że zwlęzek
między zmiennymi Jest silny; współczynnik determlnecjl śwledczy
o tyo, że 68,9% zmienności zmiennej objaśnianej Jeat opiaenych
przaz model.
Z konfrontecjl przedstawionych powyżej równeń wynlke. że wydatki budżetów terenowych na goepodarkę uspołeczniony
zneeznle

przekraczaj« uzysklwine dochody. Dlatego tot terenowej gospoda rkl uepołecznlonej nla aoZna uznać za źródło flneneowania wydatków
socjalno-kulturalnych.
Dochodaal własnymi budżetów taranowych aa przada
wszystkie
wpływy od przedeiybloretw 1 Innych jednoetak goapodarkl uepołecznionaj zarządzanych terenowo oraz podatki 1 opłaty od goapodarkl nleuepołecznlonej 1 od ludności15. Obrazuje ja
równani*
12. Oznacza ono, że onawlane dochody wzreetajy średnio 6
2,1
■ld zł rocznie. Wepółczynnlk korelacji wyznaczony dla tago równania pozwala anlaaać o éredniej eile zwlyzku alydzy zalennyal,
zaś współczynnik deteralnacjl wskazuje, że 46,2%
zalennoścl
zmiennej objaśnianej wyjaśnia akontruowane równania. Z porównania równań 12 1 9a wynika, ża w miary upływu czaau coraz bardziej zwlykeza aly przewaga wydatków eocjalno-kulturalnych budżetów terenowych nad Ich dochodaal właenyal. Bioryc pod uwegy, ża
budżety terenowe ponoezy świadczenia na przadalybloratwa 1 Inna jadnoetkl goepoderki uspołecznionej oraz na ad*lnlatracjy taranowy16. dochody właene przy obecny* ich poziomie nla ay
w
etanie pokryć wydatków eocjalno-kulturalnych budżetów taranowych.
Na dochody wyrównawcza budżetów taranowych akładajy aly dotacjo, któro najogólniej rzacz bioryc *ożn* podzielić na calowe 1 wyrównawcze, oraz udziały w dochodach budżetu centralnego.
Ta oatatnla były forny aktualny do 1974 r. ; w zwlęzku z przeprowadzony w 1975 r. retora« administracji państwowej 1 likwidacje ezczebla powiatowego, którego udziały dotyczyły, atraclły
ona racjy bytu 1 zaatyplona zoetały wpływami zrelacjonowanymi do
eprzedaży detalicznej towarów 1 ueług 1 pochodzycyal
talicznej17.
Równania 13a

z marży de-

obrazuje dochody budżetów terenowych

z dotacji

calowych 1 wyrównawczych. Oznacza ono, źa omawiane-dotacje wzrasta jy średnio o 4,1 eld zł rocznie. Wepółczynnlk korelacji
po-

16 Por.

Uatawa z dnia 25 XI 1970 r. - Prawo budżotowa/OzlenUatew" 1970, nr 29, poz. 244, art. 18.
16 Wyprowadzona p'oprzednio równenle wydatków na goepodark« uapołaczniona *a postaćt Wt • 0,7 t ♦ 20,9; r ■ 0,65? rł • 0,42.
Natoaiaat równania wydatków na adalnlatracjy terenów« jaat
neat«puj«cet W a ■ 0,3 t ♦ 2,5; r • 0,9j r1 • 0,81.
17 Por. Z. F e d o r o w i c z ,
Produkcja dodana,
zyek,
fundueze, Warazawa 1978,a. 69,
nlk

zwala etwierdzlć,

to zwl«zek alędzy zalannyal jaat dooyć

silny,

a współczynnik determinacji świadczy o tya, ta 97,8%
zmlennoścl omawianych dochodów joot opiaanych przez aodal.
Równanie 13b pokazuje udziały budżetów terenowych w dochodach budtetu centralnego, o od 1975 r, - wpływów relacjonowanych w etoeunku do obrotów handlu detalicznego.
éwiedczy ono, te omawiano wpływy wzraotaj« średnio z
roku
ne rok o 3.4 aid zł. Obliczony współczynnik korelacji dla tego
równanie aówl o ollnya zwięzku alędzy zalannyal, . a współczynnik
determinacji informuje. Ze 65,6% zmienności zmiennej objeśnlenej
jeet wyjaśnionych przez równanie. Oodenle stronami równań 13a 1
13b prowadzi do równania 13c, któro obrazuje kaztaltowar.le elę
środków wyrównawczych budżetów terenowych. Wynika z niego,
to
środki wyrównawcze wzrastaj« średnio o 7,5 <nld zł rocznie.
Oak to uprzednio zostało wykazane, wydetkl budżetów terenowych no gospodarkę uspołeczniony przekraczaj« dochody z niej uzyoklwano. Dochody pochodzęco z usług eocjelno-kulturalnych eę
minimalne w porównaniu z nakładami ponoszonymi na nla. Generalnie rzecz bioręc dochody własne nie wystarczaję na eflnanoowanla
działalności socjolno-kulturalnoj budżetów terenowych. Oeśll zwetyć, że ponoszę one takżo nekłady no administrację pańatwowę, to
Jaet rzeczą oczywiatę, te wydatki na działalność socjalno-kulturalnę finansowane z budżetów terenowych maję ewoje tródłe pokrycia w Jego dochodach wyrównawczych.
W podsumowaniu rozważań poświęconych keztałtowanlu alę wydatków eocjalno-kulturalnych budżetu centralnego i budżetów terenowych w latach 1961-1977 stwierdzić można występowanie neetępujęcych prawidłowości:
1. Wydatki socjolno-kulturalne budżetu centralnego oystematycznie i regularnie wzrastaj«.
2. Wzrost wydatków socjalno-kulturalnych budżetów

terenowych

Jest szybszy 1 równie regularny.
3. Znacznę pozycję zarówno po stronie dochodów jak 1 wydatków budżetu centralnego zajmuję ubezpieczenie społeczne. Dochody
z tytułu okładek z nadwyżkę pokrywaj« ponoszone wydatki. Równania obrazujące te zależności eę wysoce precyzyjne.
4. W budżecie centralnym wydatki socjalno-kulturalno przekraczaj« dochody.

Dysproporcje w tyra zakresie systematycznie

po-

większaj« al«.

Z»l«zkl obrazujęce omewlana dochody

1 wydatki ц

bardzo dokładna.
5» Porównania dochodów budżetu centralnego od przedsiębiorstw
1 innych jednostek goepoderki uepołecznlonej z ponoszonymi
na
ten dział wydatkaai
wykazało. Ze budżet centralny
dyeponuje
znaczno 1 eyetemetycznle powiększaJęcę al« różnic», która jeet
tak duża, ża wożą być przeznaczona nia tylko na
finansowania
innych działów ezczoble centralnego, ale także na dofinanaowanle budżetów terenowych. Porównanie dochodów 1 wydatków a« dosyć dokładne.
6 . Działalność eocjalno-kulturaIna finansowana z budżetu centralnego nie przynosi do budżetu zauważalnych wpływów.
7 . W przeciwieństwie do budżetu centralnego, w budżetach terenowych wydatki na przedsiębiorstwa i Inne Jednostki gospodarki
uspołecznionej znacznie przekraczaj«
uzyskiwane prrnz budżet
przychody. Stopień precyzji równanie obrazującego dochody
nie
Jest wysoki, natoaiast równania opieujęce wydatki jest dość dokładne.
8 . Porównanie dochodów własnych budżetów terenowych

z

pono-

szonymi przez nie wydatkami socjalno-kulturalnymi wykazało, ża w
tym zekresle istnieje duty niedobór środków. Dokładność równania
dochodów nie jost duża, natoaiast równanie wydatków jast wysoce precyzyjne.
Z przedstawionych rozważań wynika,

że działalność

socjalno-

-kulturelne organizowane przez terenowe organy administracji państwowej Jest w poważnya stopniu finansowana przez budżet
centralny, newet Jeśli założyć, że wspomniana forma
wyrównywania
dochodów budżetów terenowych przez wpływy z marży detalicznej zaliczone będzie do klasycznych dochodów własnych lub
nionych dochodów wyrównawczych specjalnego rodzaju.

do wyodrębW zwięzku z

tym szczególnego zneczenia nabiera podnoszony niejednokrotnie
w
literaturze problem samodzielności i samowystarczalności finansowej terenowych organów administracji państwowej, którę obrazuj«
procesy zachodzące w gospodarce budżotowej.
Ogólnie rzecz bior«c, pod pojęciem samodzielności budżetowej
rozumieć można swobodę decydowania o gromadzeniu 1 wydatkowaniu
środków finansowych18.

18 e.

Denek,

Tak« definicję należy jednak
Problemy gospodarki budżetowej

uznać

za

rad naro-

"model1*

1 rozważać jedynie teoretycznie.

Oeśll wzięć

pod uwa-

gę dysproporcje w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów
kraju, to pełna samodzlelnoóć budżetowe te
zróżnicowani» by
pogłębiała. Musi zatem chodzić o wyprecowanle takiego systemu
budżetowego, który byłby dostosowany do aktualnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, winno to więc oznaczać ekceptację
niepełnej samodzielności flnaneowej terenowych organów władzy.
Postuluje się wyposażenie terenowych organów władzy w etałe źródła dochodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby
do4Q
•
chodów wyrównawczych . Inaczej mówlęc - w wyniku wprowadzenia reform winno następie zwiększenie udziału dochodów własnych
w budżotach terenowych20.
Samodzlelnoóć flnaneowę terenowych organów władzy pańatwowej
można także rozszerzać przez zwiększania uprawnień do dokonywania wydatków21.
W świetle przedstawionych materiałów analitycznych
etmlerdzlć można brak właściwie skorelowanej z rozwojom kraju
aamodzlelnoécl finansowej terenowych organów władzy 1 administracji
państwowej. W jej zwiększaniu należy szukać poprawy afektywno«
ścl 1 lepszego zaspokojenia potrzeb w zakresie uaług aocjalno•kulturalnych. Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że dodatkowo tę samodzielność ogranicza system planowania budżetowego,
bowiem poszczególne "działy" budżetów terenowyoh sę uzgadniana w
sposób wlężęcy przez resorty, co nla zawsze zapewnia
optymalne
22

zaspokojenie potrzeb .
Należy także dodać, że likwidacja udziałów budżetów taranowych и dochodach budżetu centralnego i zaatiplenle ich wpływami z marży detalicznej tylko pozornie zwiękazyło atoplań
samodzielności finansowej budżetów terenowych. Wynika to z faktu.

dowych,
a. z40.

"Ruch Prawniczy,

19 Por.

Ekonomiczny

1

Socjologiczny" 1964,

N. G a j 1,
Zagadnienie budżetów miejskich
rad
narodowych, [wt] Przobudowa... , a. 133-136.
20 Por. Э. K a l a t a ,
Rola budżetów rad narodowych
w
eyeteaie zarzędzanla gospodarkę terenowy, [wt]
Przebudowa..,,
a. 148.
21 Por. M. W e r a l s k i ,
Polityka budżetowa, Warazawa
1971, a. 182-184.
22 Por. t e n ż e .
Budżet a gospodarka taranowa, "Plnanae" 1981, nr 3, a. 18-19.

corocznego planowanie udziału organów taranowych w obrocla detalicznym w XI kwartale roku w wysokości kwotowej odpowledejęcej
ustawia budżetowej23.

2ełącznik

Równania regreejl wydetków budżetowych ne dzleielność aocjelno-kulturelnę oraz dochodów budżetowych z tej działalności,
•
tekźe Innych dochodów lluetrujęcych źródła Ich flnaneowenle.
1. Flnaneowenle ubezpieczeń społecznych.
e Dochody budżetowe z tytułu skłedek ne ubezpieczenia
łeczne t
Oj ■ 2,0 t ♦ 5,2; r ■ 0.93; r2 - 0,665.

epo-

b. Wydatki budżetowe ne ubezpieczenie epołecznet
Mfj » 1,7 t ♦ 4,9» r » 0,92» r2 » 0,846.
c. Różnice alędzy dochodeal ze ekłedek a wydatkami ne
pieczenie epołeczne:
Dj - Wj ■ 0,3 t ♦ 0,3.
2 . Fineneowenle kultury 1 sztuki.
a. Wydatki budżetu centralnego ne kulturę 1 sztukę i
W2 • 0,26 t ♦ 0,44* r • 0,92I r2 ■ 0,846.

ubez-

b. Dochody budżetu centrelnego w dziele kulturę 1 sztuka<
0o • 0,07 U ♦ 2,27» r » 0,53» r2 - 0,281.
Z uwagi na brak lnforaacjl o dochodach za lata 1961-1965 równanie
wyznaczono w oparciu o dane za late 1966-1977. Oletego tez zulennę t zestęplono zaiennę u, gdzie u ■ t - 5.
c. Różnica między dochodeml budżetowymi
eztuka a wydatkamit
D2 - W2 • -0,33 t ♦ 2,18.

działu

kultura

1

3. Wydatki budżatu centralnego na naukę 1 postęp technlcznyi
Wj » 1,2 t - 3,4» r ■ 0,93» r2 ■ 0.865.
4. Dochody a wydatki aocjalno-kulturelne budżetu centralnego
e. Wydetkl soojalno-kulturalno budżetu centrelnegot
W ■ 4,3 t ♦ 5,7»' r ■ 0,93» r2 ■ 0,865.
b.
Dochody budżetu centralnego z działalności eocjalno-kulturalnej>

23 Tenże, e. 14.

D - 2,3 t ♦ 6 ,4 j r - 0,94; r2 • 0,804.
c.
Różnic* aiędzy wydatkaal budżetu centralnego na
działalność eocjalno-kulturelnę a dochodami budżetowymi z taj działalności :
W - 0 • 2,0 t - 0,7.
k
5. Finansowanie przedsiębiorstw 1 Innych jednoatek goapodarkl
uepołecznlonej z budżetu centralnego.
a. Dochody budżetu centralnego od przedsiębiorstw

1

innych

jednostek goapodarkl uspołecznioneji
0p - 33,7 t ♦ 31.Oł Г - 0,901 r2 - 0,810.
b. Wydatki budżetu centralnego na przedsiębiorstwa 1
Inna
jednostki gospodarki uepołecznlonejt
W^ - 21,5 t ♦ 9,Os r • 0,80; r2 - 0,640,
c. Różnica między dochodaal od przedeiybloretw 1 Innych jadnoetek goepoderki uepołecznlonej a wydatkami na ta jednostkit
°p “ Wp * 12,2 ' * 22,0*
d. Dochody budżetu centralnego od lnetytucjl finansowych 1 u*
bezpleczenlowych i
Dp • 5,8 t - 25,1 i r • 0,81J r2 - 0,656.
6 . Wydatki budżetów terenowych na ochronę zdrowias
Wj > 3,2 t ♦ 1,4; r - 0,94» r2 - 0,864.
7. Wydatki budżetów terenowych na oświatę i wychowanie i
W2 » 1,9 t ♦ 9,6: r - 0,79; r2 ■ 0,624.
8. Wydatki budżetów terenowych na kulturę 1 eztukęt
w 3 - 0,21 t ♦ 0,68; r - 0,94s r2 - 0,884.
9. Dochody a wydatki socjalno-kulturalne budżetów terenowych.
a. Wydatki eocjalno-kulturalne budżetów terenowych»
w • 5,6 t ♦ 10,9; r ■ 0,95; r2 * 0,903.
b. Dochody budżetów terenowych z działalności eocjalno-kulturalnej »
d - 0,02 t ♦ 0,66s r - 0,97; r2 - 0,941.
c. Różnica aiędzy wydatkaal socjalno-kulturalnyml

budżetów

terenowych a ich dochodami z tej działalności i
w - d - 5,58t ♦ 10,2.
10. Wydatki budżetów terenowych ogółem
у - 8,9 t ♦ 96,7; r - 0,92; r2 - 0,846.
11. Finansowanie przedelębioratw i innych jednostek gospodarki uspołeczniona i z budżetów terenowych.

•. Dochody budżetów taranowych od przedelębloratw
jednoetek goepodarkl uspołecznionej j

1

Innych
и

d - 6.7 t ♦ 20,9i r •» 0,65« r2 » 0,423.
p
b. Wydatki budżetów taranowych na przedsiębiorstwa
1 inna
jednostki gospodarki uspołecznionej!
w • 1,6 « ♦ 26,4,* r * 0, 8-Дi r2 - 0,609.
P
e.
Różnica alędzy wydatkami na przedsiębiorstwa 1 Inna Jadnoatkl gospodarki uspołecznionej a dochodami od nich calęganyali
w — d * 0,91 ♦ 5,5.
P
P
12. Dochody własna budżetów terenowycht
dwł - 2,1 t ♦28,5s r - 0,68; r2 - 0,462.
13. Oochody wyrównawcza budżetów taranowych.
a. Oochody budżetów terenowych z dotacji celowych 1 wyrównawczych t
dj - 4.1 t - 8,3i r ■ 0,76; r2 - 0,578.
С
b. Udziały budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego 1 wpływy relacjonowane do obrotów detalicznych!
d • 3,4 t ♦ 12,Ol r - 0,81j г'г • 0,656.
c. Oochody wyrównawcze budżetów terenowych i
♦ d(( - 7,5 t ♦ 3,7.

Oerzy Rutkowski
EXPENDITURE ON WELFARE
AND CULTURAL PURPOSES FROM THE CENTRAL
ANO LOCAL BUDGETS - ITS DYNAMICS AND ITS BASIC POINTS
ON REFERENCE TO INCOMES

A proper allocation of tasks between the central budget
and
local budgets represents one of main problems in optlaal utilization of financial reaources. This problaa waa presented
agalnat
the background of the welfare-cultural acltlvlty carried by Poland over the years 1961-1977. There ware built equations
of
basic lncoaea and the aoat important expenditure on welfare-cultural purpoaee froa the centrel and local budgata. They
provided a starting point during evaluation of taska allocation between central end local etate administration organs. The performed analysis revealed a predominant rola played by the central
budget in financing this expenditure, which is not always compatible with requirements posed by principles of rational economic
management and principles of self-management.

