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'eficyt staá siĊ MuĪ niePal iPPanentną buGĪetu paĔstwa wpisaną nieMako w MeJo
istotĊ bowieP oG  roku corocznie czĊĞü wyGatków buGĪetu paĔstwa nie znaMGuMe
pokrycia w uzyskanych GochoGach : pierwszeM czĊĞci poprzeGnieM GekaGy PieliĞPy
Go czynienia z procesaPi wzrostowyPi w zakresie Geficytu buGĪetoweJo natoPiast
na lata ± przypaGá okres stabilizowania siĊ MeJo wielkoĞci w warunkach
wysokieJo tePpa rozwoMu JospoGarczeJo co spowoGowaáo iĪ czynniki cykliczne
pozytywnie wpáywaáy na ksztaátowanie siĊ salGa buGĪetu paĔstwa >&iak 
s @
5ozpatruMąc rozPiary Geficytu buGĪetu paĔstwa trzeba Pieü na uwaGze iĪ na
skalĊ nierównowaJi w buGĪecie oraz pozioP potrzeb poĪyczkowych wyPaJaMących
sfinansowania wpáywa nie tylko saPa luka powstaMąca poPiĊGzy wyGatkaPi a GochoGaPi buGĪetowyPi SalGo nie uwzJlĊGnia bowieP innych operacMi Gokonywanych
w buGĪecie paĔstwa które z róĪnych przyczyn nie są uznawane za wyGatki buGĪetowe
3robleP ten Gotyczy koniecznoĞci finansowania ubytku skáaGek transferowanych
z )8S Go 2)E systePu prefinansowania oraz oG  roku salGa buGĪetu ĞroGków
europeMskich
: roku  zanotowano naMniĪszy Geficyt w buGĪecie paĔstwa ± wyniósá on
MeGynie  PlG zá  3.%  zaĞ przy uwzJlĊGnieniu pozostaáych operacMi buGĪetowych nierównowaJa osiąJnĊáa pozioP  PlG z  3.%  .orzystna sytuacMa
JospoGarcza nie byáa natoPiast asuPpteP Go wGroĪenia reforP strukturalnych
PaMących przywróciü równowaJĊ systePowi buGĪetowePu i finansoP paĔstwa
Strukturalne problePy istnieMące oG Gawna w polskiP buGĪecie uMawniáy siĊ w peáni w okresie ĞwiatoweJo kryzysu i spowolnienia JospoGarczeJo które nie oPinĊáo
3olski

'eficyt buGĪetu paĔstwa to uMePna róĪnica PiĊGzy GochoGaPi a wyGatkaPi buGĪetu paĔstwa
'eficyt sektora finansów publicznych to uMePna róĪnica PiĊGzy GochoGaPi publicznyPi a wyGatkaPi publicznyPi ustalona po wyeliPinowaniu przepáywów finansowych poPiĊGzy MeGnostkaPi sektora
finansów publicznych
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7abela  SalGo buGĪetu paĔstwa buGĪetu ĞroGków europeMskich rozGysponowania wpáywów
z prywatyzacMi i prefinansowania
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ħródáo opracowanie wáasne na podstawie sprawozdaĔ z wykonania budĪetu paĔstwa za poszczeJólne lata

U

: latach – nastąpiá wyraĨny wzrost áączneM nierównowaJi w budĪecie
o prawie  punkt procentowy 3.% – do  3.% :ynikaáo to zarówno z powiĊkszenia siĊ deficytu budĪetu paĔstwa do  Pld zá Mak i uMePneJo salda rozdysponowania przychodów z prywatyzacMi o  Pld zá i salda prefinansowania NatoPiast
w  roku skala nierównowaJi budĪetoweM osiąJnĊáa w badanyP okresie PaksiPuP
i wyniosáa prawie  Pld zá  3.%  *áówną przyczyną takieJo stanu rzeczy byá
fakt Īe niePal podwoiá siĊ deficyt budĪetu paĔstwa do  Pld zá  na co dodatkowo naáoĪyá siĊ deficyt budĪetu Ğrodków europeMskich w wysokoĞci  Pld zá
.orzystnie natoPiast uksztaátowaáy siĊ przychody z prywatyzacMi PaMątku Skarbu
3aĔstwa dziĊki czePu uMePne saldo rozdysponowania Ğrodków z teJo tytuáu zPnieMszyáo siĊ o  Pld zá 3ozytywny wpáyw na skalĊ nierównowaJi w  roku Piaá
spadek o  Pld zá uMePneJo salda prefinansowania
.oleMne dwa lata to okres oJraniczania nierównowaJi w budĪecie paĔstwa : roku
 udaáo siĊ Mą obniĪyü o  Pld zá do  3.% i o koleMne  Pld zá w  roku
do  3.%  2dbyáo siĊ to przede wszystkiP dziĊki wiĊkszePu zrównowaĪeniu
budĪetu paĔstwa oraz zredukowaniu refundacMi )8S odpáywu skáadek do 2)E
.orzystny wpáyw w  roku Piaáo takĪe stosunkowo niewielkie uMePne saldo
w budĪecie Ğrodków europeMskich

: ustawie budĪetoweM na rok  zaáoĪono deficyt na pozioPie  Pld zá
: warunkach porównywalnych do roku  deficyt budĪetu paĔstwa przy braku wyodrĊbnienia
Ğrodków europeMskich wyniósáby  Pld zá a zateP byáby to wzrost o 

= dnieP  PaMa  roku dokonano radykalneJo zPnieMszenia czĊĞci skáadki ePerytalneM transferowaneM do 2)E – z  do 
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3robleP nierównowaJi warto przeanalizowaü nie tylko w w kontekĞcie budĪetu
paĔstwa ale równieĪ caáeJo sektora finansów publicznych 'eficyt obeMPuMący caáy
sektor prezentowany Mest wedáuJ PetodoloJii kraMoweM oraz uniMneM
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7abela  Saldo sektora finansów publicznych Petoda kraMowa










– 8

–8 

: Pln zá

Saldo sektora FP

  –  –  –8 8

Saldo podsektora rządoweJo

–  –8  –  –  – 8 – 
 

Saldo podsektora ubezpieczeĔ
spoáecznych

 

–  – 
 

M

Saldo podsektora saPorządoweJo

–  – 8

– 8 – 

–

– 8

– 8

w  P.%

Saldo sektora FP



–

–

–

–

–

–8

–

–

–

–

–

Saldo podsektora saPorządoweJo



–

–

–

–8



Saldo podsektora ubezpieczeĔ
spoáecznych

8

–

–8

–

–

U

Saldo podsektora rządoweJo



ħródáo opracowanie wáasne na podstawie sprawozdaĔ z wykonania budĪetu paĔstwa za poszczeJólne lata

7endencMe zPian w deficycie sektora instytucMi rządowych i saPorządowych byáy
zbliĪone do tych w deficycie budĪetu paĔstwa i áączneM nierównowadze budĪetoweM
NiePnieM Mednak skala poJáĊbiania siĊ deficytu sektora okazaáa siĊ znacznie wiĊksza bowieP deficyt zanotowany w roku  noPinalnie byá w stosunku do roku
 piĊciokrotnie wyĪszy8 i wyniósá  Pld zá co odpowiadaáo  P.% Lata
– to okres kiedy deficyt sektora instytucMi rządowych saPorządowych byá
oJroPny i przekraczaá pozioP  P.%


0etoda kraMowa Pa wiele PankaPentów nie przedstawia peáneJo obrazu deficytu sektora finansów
publicznych Na ten probleP zwróciáa uwaJĊ Pin NaMwyĪsza izba .ontroli >$QDOL]DZ\NRQDQLD«  s 8@

0etoda uniMna brukselska wedáuJ ESA ¶  choü nie Mest w peáni doskonaáa przedstawia znacznie
peánieMszy obraz nierównowaJi sektora instytucMi rządowych i saPorządowych uwzJlĊdnia bowieP takĪe
Pin deficyt budĪetu Ğrodków europeMskich oraz refundacMĊ transferu skáadek do 2FE
8
'eficyt Mako udziaá w P.% powiĊkszyá siĊ czterokrotnie
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7abela  Saldo sektora instytucMi rządowych i saPorządowych JHQHUDOJRYHUQPHQW– Petoda uniMna
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Saldo sektora instytucMi rządowych
i saPorządowych

w  P.%
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Saldo podsektora rządoweJo
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ħródáo opracowanie wáasne na podstawie koPunikatów *8S dotyczących deficytu i dáuJu sektora instytucMi rządowych
i saPorządowych w poszczeJólnych latach

.oleMne dwa lata to okres poprawy sytuacMi w systePie finansów publicznych
i relatywneM redukcMi wielkoĞci deficytu do  P.% w roku  i  P.% w roku
 co Mest niewątpliwie sporyP osiąJniĊcieP MeĞli wziąü pod uwaJĊ niekorzystny
wpáyw czynników PakroekonoPicznych szczeJólnie obniĪaMąceJo siĊ tePpa wzrostu
produktu kraMoweJo brutto :arto podkreĞliü iĪ naMwiĊkszy spadek tePpa wzrostu
P.% przypadá na rok  co czĊĞciowo wyMaĞniaáoby tak duĪy przyrost deficytu
natoPiast dalsze poJáĊbienie siĊ deficytu nie pozostaMe w korelacMi z tePpeP wzrostu
P.% które byáo ponaddwukrotnie wiĊksze
= analizy deficytu sektora finansów publicznych wynika iĪ stan budĪetu paĔstwa Mest Jáówną deterPinantą wyniku caáeJo sektora SzczeJólnie wyraĨnie widaü
tĊ zaleĪnoĞü przy wynikach obliczonych Petodą uniMną w któreM uMĊte są pozostaáe
operacMe budĪetowe wpáywaMące na pozioP równowaJi budĪetoweM Ponadto podsektor
rządowy w któryP PieĞci siĊ budĪet paĔstwa to Medyny elePent systePu finansów
publicznych w któryP perPanentnie notuMe siĊ deficyt : podsektorze ubezpieczeĔ
spoáecznych trzykrotnie zanotowano nadwyĪkĊ – naMwiĊkszą w roku   Pld
zá  zaĞ naMwyĪszy deficyt przypadá na rok   Pld zá  natoPiast koleMne lata
to okres szybkieM poprawy salda teJo podsektora NatoPiast w podsektorze saPorządowyP naMtrudnieMszy okres przypadá na lata – zaĞ w roku  nastąpiáa
znaczna poprawa salda teJo podsektora
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2becna sytuacMa budĪetu paĔstwa i sektora finansów publicznych nie napawa
optyPizPeP : roku  konieczna okazaáa siĊ nowelizacMa budĪetu paĔstwa
i zwiĊkszenie deficytu o koleMne  Pld zá – do kwoty  Pld zá zaĞ w koleMnyP
roku deficyt Pa byü równy  Pld zá NatoPiast skala caáeM nierównowaJi budĪetoweM
w obu latach Pa wynieĞü okoáo  Pld zá co zostanie osiąJniĊte dziĊki nadwyĪce
w budĪecie Ğrodków europeMskich  Pld zá w  roku oraz spadkowi refundacMi
transferów do 2FE w  roku 'eficyt sektora finansów publicznych liczony Petodą kraMową wzroĞnie prawie dwukrotnie i wyniesie w obu latach ponad  Pld zá9
[8]DVDGQLHQLH«  s 8@ NatoPiast .oPisMa EuropeMska prognozuMe iĪ deficyt
sektora instytucMi rządowych i saPorządowych wyniesie odpowiednio 9 i  P.%
co oznacza iĪ Polska nie zdąĪy do roku  zredukowaü deficytu poniĪeM wartoĞci
referencyMneM tM  P.% [(XURSHDQ(FRQRPLF«  s 8@

U

'ziaáania zPierzaMące do konsolidacMi fiskalneM podMĊto w Polsce dopiero w roku
 na co záoĪyáo siĊ kilka czynników Pierwszy z nich to decyzMa 5ady Ecofin
o naáoĪeniu na PolskĊ procedury nadPiernego deficytu z zalecenieP Mego redukcMi do
roku  poprzez zPnieMszenie deficytu strukturalnego Ğrednio o co naMPnieM 
punktu procentowego P.% w okresie – Po drugie záa sytuacMa systePu
finansów publicznych w 9 roku byáa swoistyP zaskoczenieP bowieP w roku
8 deficyt sektora wyniósá  P.% a na rok 9 prognozowano Īe bĊdzie to
 P.% – ostatecznie zaĞ po nowelizacMi budĪetu prognozĊ deficytu podwyĪszono
o  punkty procentowe P.% przy czyP deficyt rzeczywisty wyniósá  P.%
[&iak  s @ 7rzeci czynnik niewątpliwie stanowiáa sytuacMa ekonoPiczna
i gospodarcza – w roku  tePpo wzrostu P.% wyraĨnie przyspieszyáo &zwarty
elePent to dynaPiczne zwiĊkszanie siĊ dáugu publicznego wywoáane duĪą skalą
nierównowagi w sektorze finansów publicznych
PoniewaĪ zasadniczyP ĨródáeP deficytu sektora instytucMi rządowych i saPorządowych byá nadPierny wzrost wydatków publicznych wiĊkszoĞü dziaáaĔ konsolidacyMnych skoncentrowano na stronie wydatkoweM co naleĪy oceniü pozytywnie
gdyĪ w literaturze wskazuMe siĊ iĪ konsolidacMa fiskalna dokonywana po stronie
wydatkoweM charakteryzuMe siĊ wiĊkszą trwaáoĞcią [&arnot  s @
:  roku wprowadzono w budĪecie paĔstwa wydatkową reguáĊ dyscyplinuMącą
która ogranicza wzrost wydatków elastycznych oraz nowych wydatków prawnie zdeterPinowanych do pozioPu ustalonego wielkoĞcią prognozowaneM inflacMi powiĊkszoneM
2dpowiednio  P.% w  roku i  P.% w 
: latach –9 dáug Skarbu PaĔstwa powiĊkszyá siĊ o  Pld zá   z  do  P.%
zaĞ paĔstwowy dáug publiczny o  Pld zá   z 8 P.% do 98 P.% [6WUDWHJLD]DU]ąG]DQLD«
 s @
9
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o  punkt procentowy Niewątpliwie iPplePentacMa kaĪdeM reguáy wydatkoweM w Polsce
bĊdzie innowacyMnyP dziaáanieP w dobryP kierunku ale trzeba zwróciü uwagĊ iĪ
takie oddziaáywanie Mest doĞü Pocno ograniczone 2dnosi siĊ ono bowieP z MedneM
strony wyáącznie do wydatków budĪetu paĔstwa stanowiących okoáo  caáoĞci
wydatków publicznych w Polsce zaĞ z drugieM obeMPuMe wáaĞciwie tylko elastyczne
wydatki budĪetu paĔstwa które pocháaniaMą Medynie  Ğrodków budĪetowych
àączny efekt dotyczący stabilizacMi wzrostu wydatków publicznych na podstawie
reguáy wydatkoweM obeMPuMe zateP 9 wydatków publicznych
Pozostaáe dziaáania podMĊte w celu ograniczenia wydatków i ich wpáywu na
deficyt sprowadzaMą siĊ do trzech obszarów 'okonano zaProĪenia noPinalnego
funduszu wynagrodzeĔ w znaczneM czĊĞci Mednostek naleĪących do sektora finansów
publicznych co Mest typowyP instruPenteP konsolidacMi fiskalneM wykorzystywanyP
takĪe w innych kraMach 8E NaMsilnieMszy efekt fiskalny Piaáo ograniczenie przywileMów uprawniaMących do wczeĞnieMszego przechodzenia na ePeryturĊ Ponadto
obniĪono kraMowe páatnoĞci bezpoĞrednie dla rolników w raPach :spólneM Polityki
5olneM 0iniPalny efekt fiskalny przyniosáo natoPiast obniĪenie wysokoĞci zasiáku
pogrzebowego z   zá do   zá [3URJUDPNRQZHUJHQFML«  s @
Po stronie dochodów publicznych podMĊto takĪe szereg kroków skutkuMących
wzrosteP wpáywów budĪetowych NaMwiĊksze zPiany obMĊáy systeP ubezpieczeĔ
spoáecznych – podniesiono skáadkĊ rentową páaconą przez pracodawców o  punkty
procentowe z  do 8 podstawy wyPiaru oraz radykalnie zPnieMszono wielkoĞü
skáadki ePerytalneM przekazywaneM do otwartych funduszy ePerytalnych z  do
  NaleĪy wskazaü iĪ transfer Ğrodków do 2FE nie tylko wpáywa na pozioP
nierównowagi budĪetoweM ale takĪe generuMe dodatkowe niePaáe koszty obsáugi
dodatkowego zadáuĪenia powstaáego w wyniku reforPy ePerytalneM = szacunków
0inisterstwa Finansów wynika iĪ roczny koszt obsáugi dodatkowego dáugu wynosi
okoáo 8–9 P.% zaĞ wielkoĞü dáugu publicznego wygenerowanego wskutek
reforPy ePerytalneM na koniec  roku osiągnĊáa kwotĊ 9 Pld zá  P.% 
EfekteP podMĊtych dziaáaĔ Mest zPnieMszenie wpáywu reforPy ePerytalneM na deficyt
sektora instytucMi rządowych i saPorządowych z  P.% w  roku do 
P.% w roku  [6WUDWHJLD]DU]ąG]DQLD«  s @
:iele posuniĊü dotyczyáo systePu podatkowego a przede wszystkiP podatków
poĞrednich : podatku od towarów i usáug stawki  i  przeMĞciowo podwyĪszono o  punkt procentowy przy MednoczesnyP wyodrĊbnieniu stawki  którą
obMĊto podstawowe towary ĪywnoĞciowe 2graniczono takĪe PoĪliwoĞü odliczania
9A7 naliczonego przy nabyciu saPochodów osobowych oraz paliwa do nich =Piany
w zakresie podatku akcyzowego dotyczyáy przede wszystkiP podwyĪszenia stawki na oleM opaáowy a ponadto na papierosy oraz zniesienia ulg na biokoPponenty




 P.% w roku 
àączny efekt tych dziaáaĔ wyniósá w  roku okoáo  P.% [3URJUDPNRQZHUJHQFML«  s @
 Pld zá w roku 
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:  roku wprowadzono takĪe nowy podatek – od wydobycia niektórych kopalin
stanowiący dochód budĪetu paĔstwa 0nieMsze znaczenie fiskalne PaMą natoPiast
zPiany konstrukcMi podatku dochodowego od osób fizycznych Polegaáy one gáównie na zaProĪeniu progów skali podatkoweM oraz PodyfikacMi opodatkowania lokat
bankowych
:sparcie dziaáaĔ konsolidacyMnych stanowiáy takĪe nowe reguáy okreĞlaMące
zasady konstruowania budĪetu takie Mak [6SUDZR]GDQLH«  s 8@
• koniecznoĞü zrównowaĪenia budĪetów Mednostek saPorządu terytorialnego
w czĊĞci bieĪąceM a zateP wydatki Pogą byü dokonywane do wielkoĞci dochodów budĪetowych powiĊkszonych o nadwyĪkĊ budĪetową z lat ubiegáych
i wolne Ğrodki
• w planie dochodów i wydatków agencMi wykonawczeM planowane wydatki nie
Pogą byü wyĪsze od planowanych dochodów
• 5ada 0inistrów w trakcie trwania uniMneM procedury nadPiernego deficytu
nie PoĪe przyMPowaü proMektów ustaw których skutkieP finansowyP PoĪe
byü zPnieMszenie dochodów Mednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkoĞci wynikaMących z obowiązuMących przepisów oraz proMektów
powoduMących zwiĊkszenie wydatków

= MedneM strony probleP deficytu w sferze finansów publicznych Polsce nie Mest
kwestią ostatnich lat = drugieM strony perPanentna i narastaMąca nierównowaga
strukturalna sektora instytucMi rządowych i saPorządowych zostaáa wzPocniona przez
czynniki o charakterze cyklicznyP co doprowadziáo do deficytu o nienotowanych
dotąd rozPiarach Niewątpliwie probleP deficytu wyPaga podMĊcia pilnych dziaáaĔ
w celu Mego obniĪenia a nawet – Mak w paĔstwach skandynawskich – osiągniĊcia
nadwyĪek budĪetowych
.onsolidacMa fiskalna prowadzona w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce przyniosáa
zaPierzone efekty w postaci zredukowania pozioPu deficytu sektora instytucMi
rządowych i saPorządowych o poáowĊ co nie oznacza Mednak koĔca bolesnego procesu MakiP Mest równowaĪenie systePu finansów publicznych &hoü ocena .oPisMi
EuropeMskieM w zakresie podMĊtego wysiáku fiskalnego Mest pozytywna to zwraca
siĊ uwagĊ na fakt iĪ deficyt nie zostaá zredukowany poniĪeM wartoĞci referencyMneM
a wobec tego daleM trwa procedura nadPiernego deficytu NiePal pewne Mest to iĪ
deficyt w latach – nie spadnie a naMprawdopodobnieM Meszcze wzroĞnie
i dotrzyPanie przesuniĊtego na rok  terPinu korekty nadPiernego deficytu nie
bĊdzie PoĪliwe =a nierealne naleĪy uznaü takĪe zapowiedĨ Polski iĪ do roku 
osiągnie Ğredniookresowy cel budĪetowy 072  przyMĊty na pozioPie  P.% tyP
bardzieM iĪ brak Mest spóMnego prograPu sanacyMnego w tyP zakresie : naMbliĪszych
latach bĊdziePy Pieli natoPiast do czynienia z istotnyP ograniczenieP inwestycMi
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publicznych co stoi w sprzecznoĞci z zaáoĪenieP iĪ konsolidacMa fiskalna Pa byü
przyMazna dla wzrostu gospodarczego
NaleĪy wskazaü iĪ wáadze rządowe odpowiedzialne za prowadzenie polityki
fiskalneM nie opracowaáy spóMnego logicznego i adekwatnego do potrzeb budĪetowych
prograPu konsolidacMi fiskalneM 'otychczas podeMPowane dziaáania choü czĊĞciowo
przyniosáy zapowiadany skutek nie stanowią caáoĞciowego rozwiązania problePów
strukturalnych nĊkaMących polski systeP finansów publicznych %yáy one w zasadzie nie przemyĞlanym zestawem powiązanych ze sobą elementów ale oderwanymi
od siebie chaotycznymi krokami maMącymi tylko Meden cel – tymczasowo obniĪyü
deficyt -edyne rozwiązanie wpáywaMące w dáugim okresie na równowagĊ systemu
finansów publicznych stanowi podwyĪszenie wieku emerytalnego choü i ono ma
szereg wad Niekorzystne w dáuĪszeM perspektywie Mest takĪe przenoszenie aktywów
zgromadzonych dotychczas w otwartych funduszach emerytalnych do Funduszu UbezpieczeĔ Spoáecznych czego efektem bĊdzie tylko Mednorazowe obniĪenie relacMi dáugu
publicznego do P.% o  punktów procentowych Natomiast dobrym rozwiązaniem
bĊdzie wprowadzenie zapowiadaneM staáeM reguáy wydatkoweM limituMąceM przyrost
wydatków niemieM Mednak bĊdzie ona skuteczna tylko w poáączeniu z gruntownymi
reformami przede wszystkim systemów zabezpieczenia spoáecznego
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 &iak - ħródáa finansowania deficytu budĪetu paĔstwa w Polsce &e'e:u :arszawa 
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7he maMor problem of public finance system in Poland is the deficit of general goYernment Although budget imbalance is not a new case the deficit has deepened especially in 9– Poland
has implemented partly successful fiscal consolidation which is not aimed at promoting a growthfriendly approach to consolidation design 7he fiscal consolidation is the spending based adMustment

