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PRZESŁANKI ZACIĄGANIA DŁUGU PUBLICZNEGO

Występowanie długu publicznego uwarunkowane jest różnymi przyczynami. 
Nie można wskazać jednego uniwersalnego powodu, który zmuszałby do ko-
rzystania z tego źródła dochodów. W określonej sytuacji mogą istnieć przyczy-
ny, które bądź wymagają stosowania kredytu wewnętrznego, bądź też skłaniają 
do jego zaciągania. W pierwszym przypadku jest on obiektywną koniecznością 
(przykładowo, jeśli służy pokryciu defi cytu budżetowego), w drugim – uła-
twia lub sprzyja realizacji określonych zadań wykonywanych przez związek 
publiczno-prawny.

Rozpatrując zaciąganie kredytu przez państwo w ujęciu historycznym, 
można wskazać kilka przyczyn, związanych z jego genezą. Na pierwszym miej-
scu należy wymienić przygotowanie i prowadzenie wojen i to zarówno w mi-
nionych wiekach, jak i w czasach współczesnych. Wojny pochłaniały bowiem 
w przeszłości największe sumy, szczególnie gdy okres ich prowadzenia prze-
dłużał się do kilku lub kilkunastu lat lub gdy prowadzono je zbyt często. Inna 
grupa przyczyn związanych z zaciąganiem kredytu wewnętrznego, to różnorodne 
nakłady związane z funkcjonowaniem państwa.

Przy analizowaniu kredytu wewnętrznego zaciąganego w okresie trwania 
wojen zastanawiano się, czy wskazane jest zlikwidowanie powstałego w tym 
okresie zadłużenia. Niektórzy autorzy doszli do wniosku, że pełne zlikwidowanie 
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ogółu odszkodowań i długów wojennych może się przyczynić do wzrostu poten-
cjału ekonomicznego kraju. Inni natomiast byli zdania, że korzystanie z kredytu 
wewnętrznego powinno mieć miejsce również po zakończeniu wojen.

W czasach współczesnych państwo korzysta z kredytu wewnętrznego 
(i zewnętrznego) wówczas, gdy sytuacja gospodarcza kraju jest niezadawalająca. 
Ma to miejsce szczególnie w okresie powojennym. Rozmiary i struktura docho-
dów w budżetach powojennych poszczególnych państw odbiegają od rozmiarów 
i struktury dochodów z okresu poprzedzającego wojnę. Stąd też budżet powo-
jenny różni się zasadniczo od budżetów przedwojennych. Po wojnie budżety są 
na ogół defi cytowe. Defi cyt ten wynika z całkowitej lub częściowej trudności 
w uzyskiwaniu dochodów.

Źródłem pokrycia defi cytu budżetowego mogą być zarówno dochody bez-
zwrotne (w szczególności podatki), jak i dochody zwrotne (w postaci kredytu 
publicznego). Dyskusja na temat wyboru jednego z dwu przedstawionych tu roz-
wiązań przybrała szczególnie na sile w końcu lat trzydziestych i na początku lat 
czterdziestych ubiegłego wieku. Wzrastająca wówczas ekspansja wewnętrzne-
go kredytu publicznego wywołała wiele wystąpień polemicznych. Autorzy tych 
opracowań ujemnie oceniali perspektywy zadłużenia wewnętrznego.

Powodem zaciągania kredytu wewnętrznego może być również przebu-
dowa struktury gospodarczej kraju, której wyrazem jest forsowne uprzemysło-
wienie.

Kredyt wewnętrzny bywa również wykorzystywany jako narzędzie re-
alizowania doraźnych celów gospodarczych. Przejmowanie wolnych środków 
pieniężnych od ludności może mieć na celu ograniczenie jej popytu. Kredyt we-
wnętrzny nie jest wówczas zaciągany z myślą o przeznaczeniu go na pokrycie 
wydatków państwa. Zużycie tych środków ma znaczenie drugorzędne. Natomiast 
jego zadanie polega na dostosowaniu siły nabywczej obywateli do zaoferowanej 
na rynku ilości dóbr i usług.

W zależności od momentu zaciągnięcia kredytu wewnętrznego z myślą 
o zrealizowaniu wymienionego założenia może on mieć charakter korygujący
lub interwencyjny. Jeśli został zaciągnięty w momencie wystąpienia niepra-
widłowości rynkowych, będzie miał charakter interwencyjny. Jeśli natomiast 
uprzedza ten moment, będzie miał charakter korygujący. Wreszcie powodem 
występowania wewnętrznego kredytu publicznego wśród dochodów budżeto-
wych państwa mogą być rozwiązania organizacyjne, związane z funkcjonowa-
niem systemu fi nansowego.

Niekorzystna sytuacja ekonomiczna wywołuje dążność ze strony związku 
publiczno-prawnego do uzyskania dochodów zwrotnych w jak największych roz-
miarach. Jednocześnie istnieje wówczas trudność w udzielaniu pożyczek przez 
inne państwa, ponieważ w związku z powszechnym charakterem wojen, możli-
wości kredytowe w skali światowej zostają poważnie uszczuplone.
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Bez względu na przyczyny powstawania długu publicznego rodzi się dyle-
mat – czy dla zrównoważenia budżetu należy skorzystać z bezzwrotnych podat-
ków, czy też z długu publicznego?

Z teoretycznego punktu widzenia należy stwierdzić, że zależy to od aktu-
alnych trendów politycznych w danym kraju. Obecnie, w przodującej, amery-
kańskiej gospodarce świata, zablokowano możliwość wzrostu podatków, argu-
mentując, że są one nadmierne. A to zmusza do korzystania z długu publicznego. 
Tymczasem OECD obliczyła, że największe opodatkowanie (w stosunku do 
PKB) istnieje w Danii (48,2 proc.), krajach skandynawskich i państwach opie-
kuńczych. W USA wskaźnik ten jest najniższy od 50 lat i wynosi 24 proc. Mimo 
to republikańscy kongresmeni przed ich wyborem podpisują zobowiązanie ochro-
ny podatników (Taxpayer Protection Pledge), przyrzekając, „przeciwstawiać się 
wszystkim podwyżkom podatków”. Deklaracja ta jest pilotowana przez fundację 
Amerykanie dla Reformy Podatków (Americans for Tax Reform). Trosce o nie-
podwyższanie podatków nie towarzyszy jednak ograniczanie wzrostu wydatków. 
Stwierdzono wręcz, że „Amerykanie uwielbiają rozmaite wydatki rządowe – za-
czynając od programów socjalnych, kończąc na armii – ale nie lubią za nie płacić. 
Nawet Ameryka nie może jednak zadłużać się wiecznie”1.

Przedstawiony stan upoważnia do stwierdzenia, że korzystanie z długu pu-
blicznego nie musi być obiektywną koniecznością. Jego istnienie i wzrost może 
natomiast wiązać się z przyjętym – i dodać należy: wygodniejszym politycznie 
– modelem pokrywania wydatków publicznych.

Dług publiczny wynika więc przede wszystkim na przestrzeni lat z defi cy-
tu budżetowego, rozumianego jako ujemne saldo pomiędzy dochodami a wydat-
kami w budżecie państwa oraz w budżetach lokalnych. W rozumieniu unijnym 
– na mocy traktatu z Maastricht z 1992 r. – oznacza on przyrost długu publiczne-
go, pomniejszony o przyrost należności oraz uwzględniający zmiany w innych 
aktywach i pasywach.

Źródła fi nansowania defi cytu budżetowego można podzielić na zagranicz-
ne i krajowe, a te ostatnie na bankowe i pozabankowe. Bankowe źródła fi nanso-
wania mają głównie formę kredytów bankowych, bonów skarbowych i obligacji 
zakupywanych przez banki. Formami pozabankowego fi nansowania defi cytu są:

– bony skarbowe zakupywane przez różne podmioty gospodarcze, w tym 
przedsiębiorstwa,

– obligacje Skarbu Państwa nabywane przez osoby indywidualne,
– lokaty funduszy celowych, takich jak fundusze ubezpieczeń społecznych.

Obserwuje się wzrost znaczenia pożyczkowych funkcji państwa w stosun-
ku do tradycyjnych funkcji podatkowych budżetu.

Na przestrzeni lat wzrosła liczba form wewnętrznego kredytu publicznego. 
Do połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku były to przede wszystkim pożycz-

1 A. Leszczyński, Ameryka i jej długi. Lepsza śmierć niż podatki, „Gazeta Wyborcza”, 6–7 sierpnia 
2011, s. 17.
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ki. Równocześnie zaszła nie mniejsza zmiana w charakterze długu publicznego. 
O ile niegdyś miał on często charakter przymusowy, o tyle w ostatnich dekadach 
dłużne publiczne papiery wartościowe są nabywane na rynku. Ich popularność 
zależy przede wszystkim od wysokości oprocentowania. Zmieniły się też powo-
dy zaciągania długu publicznego. Przez wieki zaciągano go przede wszystkim 
dla fi nansowania wydatków militarnych i odbudowy powojennej. Obecnie jest on 
konkurencyjnym sposobem pokrywania defi cytu budżetowego.

Korzystanie z długu publicznego jest coraz częściej formą wyboru alterna-
tywy: pożyczać czy zwiększać podatki? Rządy pragnące utrzymać się przy wła-
dzy wybierają tę pierwszą możliwość. Zadłużenie publiczne przestało być tylko 
źródłem dochodów państw słabych gospodarczo. Korzysta z niego nawet najsil-
niejsza gospodarka amerykańska. Dług publiczny może mieć charakter krajowy 
lub międzynarodowy. Na przełomie XX i XXI w. gwałtownie wzrosło zadłużenie 
zewnętrzne, które w przypadku USA stało się problemem globalnym.


