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Spór wokó  Paktu Stabilno ci i Wzrostu 

1. Wprowadzenie 

W celu utrzymania stabilno ci poziomu cen w Unii Europejskiej (UE) istotne 
jest nie tylko spe nianie kryteriów zbie no ci przed wst pieniem do unii walutowej, ale 
równie  i po wej ciu do tej unii. Kryteria konwergencji dzieli si  na kryteria monetarne 
i fiskalne. Realizacji kryteriów fiskalnych w pa stwach euroobszaru i w pa stwach 
cz onkowskich UE nie b d cych w euroobszarze powinno s u y  przestrzeganie Paktu 
Stabilno ci i Wzrostu uzgodnionego na posiedzeniu Rady Europejskiej, odbywaj cego 
si  w grudniu 1996 r., w Dublinie. Pakt ten wszed  w ycie 1 stycznia 1997 r. G ów-
nym propagatorem Paktu Stabilno ci i Rozwoju w kr gu pa stw UE by y Niemcy, 
których rz d chcia  przekona  opini  publiczn , e UGW b dzie oparta o solidne 
podstawy fiskalne. Procedur  post powania w przypadku nadmiernego deficytu bud e-
towego, zawart  w Traktacie z Maastricht, ostro skrytykowano zw aszcza w Niem-
czech za zbyt du  niejednoznaczno  i zostawienie zbyt wielu �otwartych furtek� dla 
pa stw nie spe niaj cych kryteriów fiskalnych z Maastricht1. Wprowadzenie tego 
Paktu zamkn o wiele z tych �furtek�, jednak e nadal wzbudza kontrowersje. St d
wpierw przedstawiono argumenty za i przeciw temu Paktowi. Nast pnie przedstawiono 
rozwój: dochodów i wydatków oraz ich struktur , salda bud etowego, salda pierwot-
nego bud etu i konsumpcji rz du, a wnioski przedstawiono na ko cu ka dego z tych 
punktów. 

2. Argumenty za Paktem Stabilno ci i Wzrostu 

2.1. Ograniczenie negatywnego efektu zewn trznego polityki zad u ania jednego 
pa stwa cz onkowskiego na wspóln  stop  inflacji w unii walutowej

Zdaniem R. Beetsma i H. Uhlig�a rz dy nie odczuwaj  potrzeby podpisywania 
Paktu Stabilno ci i Wzrostu w przypadku, gdy nie istnieje unia walutowa. One go 
podpisz , gdy powstanie unia walutowa, w celu ograniczenia tego negatywnego efektu 
polityki zad u ania na wspóln  stop  inflacji. W warunkach niepewno ci, unia walu-
towa powi zana z w a ciwie podpisanym Paktem Stabilno ci i Wzrostu jest prefero-
wanym rozwi zaniem ni  unia walutowa bez tego Paktu. Bowiem trudno wyobrazi
sobie Europejski Bank Centralny (EBC) bezczynnie przygl daj cy si  sytuacji narasta-

1  M. Klein, Kraje w procesie transformacji a walutowa unia europejska: kryteria konwergencji, �Eko-
nomista� nr 1/1998, s. 96-97. 
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nia d ugu powi zanego z wy szymi stopami procentowymi w jednym z pa stw cz on-
kowskich, poniewa  deficyty fiskalne wywo uj  presj  na zwi kszenie inflacji2.

Podpisanie Paktu Stabilno ci i Wzrostu nie ma sensu dla grupy niezale nych, 
ma ych i otwartych pa stw nie tworz cych unii walutowej, gdy  pa stwa przestrzega-
j ce ten Pakt, nie maj  szczególnych powodów do ukarania pa stw nie przestrzegaj -
cych go, poniewa  nie ma efektów rozprzestrzeniania pomi dzy pa stwami polityki 
d ugu poszczególnych pa stw. Ponadto, brakuje organów egzekwuj cych nieprzestrze-
ganie tego Paktu3. Sytuacja ta si  zmienia, gdy pa stwa maj  wspólny bank centralny i 
uczestnicz  w unii walutowej. Pa stwo uprawiaj ce polityk  wysokiego d ugu, próbuje 
rozwi za  problem tego d ugu przez zwi kszenie inflacji, ale w ten sposób nak ada
ci ar inflacji na wszystkie pozosta e pa stwa unii walutowej. Polityka bud etowa
danego pa stwa wp ywa na wspóln  stop  inflacji w unii walutowej. W tym przypadku 
te inne pa stwa unii walutowej s  sk onne egzekwowa  odpowiedzialno  za rezultaty 
prowadzonej polityki fiskalnej tego pa stwa 

2.2. Potrzeba egzekwowania wyników polityki nadmiernego deficytu bud etowego

T. Url opowiada si  za klauzul  zrównowa onego bud etu w wyniku przekaza-
nia dyskrecjonalnej w adzy z poziomu narodowego na poziom ponadnarodowy. Swo-
boda dzia ania pozostawiona rz dom w formu owaniu polityki podatkowej i zakresu 
wydatkowania pozwala pa stwom prowadzi  w asn  polityk  w dziedzinie sektora 
publicznego, tak d ugo jak finansowanie tego sektora pochodzi z dochodów bie cych, 
ni  ze zwi kszania d ugu. St d T. Url proponuje porównywa  Pakt Stabilno ci i Wzro-
stu z Aktem Gramm-Rudman-Holings Deficit Reduction Act w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Pó nocnej, który zobowi zuje rz d federalny do osi gania polityki 
zrównowa onego bud etu, ograniczaj cej wydatkowanie rz du4. Do wiadczenie 
stanów ameryka skich potwierdza, e egzekwowanie regu  zrównowa onych bud e-
tów jest bardziej efektywne, gdy dokonuje go niezale ny od ocenianych stanów pod-
miot. W stanach z konstytucyjnym ograniczeniem bud etowym, które jest egzekwo-
wane przez niezale ny s d najwy szy, wyst puj  znacznie wy sze nadwy ki bud eto-
we5. Jak mo na zauwa y , unikanie polityki nadmiernego deficytu bud etowego
wymaga wprowadzenia m. in. niezale no ci banku centralnego, a egzekwowanie 
wyników takiej polityki wymaga niezale no ci organu s downiczego. W obu przypad-
kach podstawow  kwesti  jest zapewnienie statusu niezale no ci danemu organowi. 

2  R. Beetsma i H. Uhlig, An Analysis of the Stability and Growth Pact, �The Economic Journal� 
vol 109/1999, s. 546-547.

3  R. Beetsma i H. Uhlig, An Analysis of the Stability and Growth Pact, �The Economic Journal� 
vol 109/1999, s. 548 i 558. 

4  T. Url, Avoiding Excessive Deficits with Fiscal Coordination Light, �Intereconomics. Review of 
European Economic Policy� vol. 36 nr 6/2001, s. 282 

5  T. Url, Avoiding Excessive Deficits with Fiscal Coordination Light, �Intereconomics. Review of 
European Economic Policy� vol. 36 nr 6/2001, s. 284. 
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2.3. Dzia anie si  rynkowych nie mo e samodzielnie zapobiega  nadmiernemu deficy-
towi bud etowemu pa stwa cz onkowskiego unii walutowej, dlatego wymaga ono 
ponadnarodowej bariery ograniczaj cej tak  narodow  polityk  fiskaln

W badaniach EBC podkre la si , i  w unii walutowej zanikaj  poprzednio istnie-
j ce waluty. W ten sposób, kredytobiorcy trac  element deprecjonuj cy walut  naro-
dow . W tym samym czasie, narodowe rynki finansowe staj  si  coraz bardziej zinte-
growane, a emitenci uzyskuj  wi kszy i p ynniejszy rynek kapita owy ni  umo liwia
pozostawanie poza unia walutow . Dla tych pa stw cz onkowskich, które by y ukarane 
w relatywnych kategoriach na rynku dla kredytów rz du, zanikaj ca premia za ryzyko i 
zwi kszona p ynno  tego rynku, powoduj e zaci ganie kredytu przez rz d jest 
korzystniejsze ni  wydatki nie poci gaj ce za sob  deficytu. To z kolei, prowadzi do 
deficytu dla unii jako ca o ci, stanowi c przyczyn  dla wprowadzenia bariery w celu 
zapobiegania nadmiernemu zad u aniu si  rz du.

W sytuacji rozproszenia w adzy fiskalnej, b dnie uprawiane polityki fiskalne 
przez poszczególne pa stwa unii walutowej wywieraj  negatywny wp yw na s siadu-
j ce z nimi pa stwa. Te negatywne efekty zewn trzne s  ogólnie przekazywane po-
przez d ugookresowe stopy procentowe, poniewa  polu nienie polityki fiskalnej w 
jednym pa stwie i jej ci ar spoczywaj cy na prywatnych oszcz dno ciach w ca ej 
unii równocze nie nak adaj  nacisk na koszt d ugookresowego finansowania dla jej 
obszaru jako ca o ci. W zasadzie si y rynkowe mog  dzia a  jako efektywny rodek
odstraszaj cy przeciwko takiej polityce fiskalnej. Teoretycznie nawet przy braku 
wyra nych instytucjonalnych ogranicze  dla nadmiernych deficytów bud etowych, 
istnieje premia za niewyp acalno  dla danego pa stwa, która powinna ukara  rz dy 
nadmiernie zaci gaj ce kredyt w celu zachowania dyscypliny fiskalnej6. Jednak e, w 
praktyce wydaje si , e dyscyplina wywierana przez rynki finansowe nie jest wystar-
czaj ca, aby sk oni  rz dy do przestrzegania d ugookresowych ogranicze  bud eto-
wych. W takiej sytuacji, polityka fiskalna pa stwa bez na o onych na ni  ogranicze ,
prowadzi nieuchronnie do napi , nie mo e by  jedynie pozostawiona dzia aniu sa-
mych si  rynkowych, ale równie  powinna przestrzega  zasady ograniczaj ce nadmier-
ny deficyt bud etowy. Takie ponadnarodowe regu y wzmacniaj  koordynacj  i przy-
czyniaj  si  do wzajemnego zaufania pomi dzy pa stwami cz onkowskimi. 

2.4. U atwienie procesu konwergencji fiskalnej i zmniejszenie politycznych obaw w 
du ych pa stwach

R. Barell uwypukla, i  cel Paktu Stabilno ci i Wzrostu jest du o trudniejszy ni
Traktatu z Maastricht. Cel Paktu �w równowadze lub w nadwy ce� wprowadzono w 
celu u atwienia procesu konwergencji fiskalnej i zmniejszenia politycznych obaw w 
pa stwach takich jak Niemcy7. Jednocze nie, D. Gatti i Ch. van Wijnbergen zauwa a-
j , i  Niemcy nie dotrzymuj c swoich ogranicze  bud etowych, stwarzaj  pretekst dla 
innych pa stw cz onkowskich euroobszaru do negocjacji w sprawie nieprzestrzegania 
przez nie tych ogranicze  i nak adanych sankcji. Pakt Stabilno ci i Wzrostu próbuje 

6 The implementation of the Stability and Growth Pact, ECB Monthly Bulletin, maj 1999, s. 45-46. 
7  R. Barell, Time to Consider Alternatives to the Stability and Growth Pact, �Intereconomics. Review of 

European Economic Policy� vol. 36 nr 6/2001, s. 279. 
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unikn  tego potencjalnego problemu przez wprowadzenie na miejsce mechanizmu 
wczesnego ostrzegania, w którym pa stwa powinny przedk ada  roczne programy 
stabilno ci podkre laj ce ich redniookresowe cele bud etowe8.

2.5. Zmniejszenie strukturalnych deficytów bud etowych umo liwi prowadzenie 
elastyczniejszej polityki fiskalnej

W opinii EBC do wiadczenie z ubieg ych dekad utwierdza w przekonaniu, e
rosn ce wska niki d ugu, jak i ukryty d ug powi zany z systemami pomocy spo ecznej 
w starzej cych si  spo ecze stwach zagra a rozwojowi gospodarczemu i wraz z du y-
mi deficytami ogranicza stale zakres polityki fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki. 
Taka sytuacj  uwidaczniaj  wy sze d ugoterminowe realne stopy procentowe, ni sze 
inwestycje prywatne i kapita  fizyczny cz ciowo wypierane z sektora prywatnego. Z 
kolei, to zmniejsza produkcj  i mo liwo ci konsumpcji w d ugim okresie. Badania 
wskazuj  w rednim okresie, na znaczny negatywny zwi zek pomi dzy brakiem rów-
nowagi deficytu bud etowego a krajowymi inwestycjami brutto oraz pomi dzy deficy-
tami a dochodem per capita.

EBC zaznacza, i  polu nienie polityki fiskalnej zmniejsza elastyczno , z jak
dane pa stwo ze strukturalnym deficytem bud etowym reaguje na zmiany w swojej 
gospodarce. W ostatnich dekadach struktura bud etu stawa a si  coraz sztywniejsza. 
Do tego prowadzi cz ciowo uznaniowa polityka, zwi kszaj ca zatrudnienie w sekto-
rze publicznym, wcze niejsze odchodzenie na emerytury, a cz ciowo niekorzystny 
rozwój demograficzny zwi ksza odsetek emerytów w populacji9. Mo na s dzi , e
rosn ce deficyty strukturalne utrudniaj  reagowanie uprawiaj cych polityk  na siln
recesj , nawet gdy s  konieczne wydatki i zmiany w podatkach. 

2.6. Zwi kszenie znaczenia automatycznych stabilizatorów w gospodarce

Deficyt bud etowy na poziomie oko o 1% stwarza wi ksz  swobod  dla funk-
cjonowania silniejszych automatycznych stabilizatorów ni  obecnie dzia aj ce. Jest to 
mo liwe, gdy dochody podatkowe automatycznie wzrastaj  z dochodami w gospodarce 
a wydatki z tytu u takich pozycji jak zasi ki dla bezrobotnych automatycznie spadaj .
Takie reakcje mog yby atwo by  wzmocnione, pomagaj c stabilizowa  poziom pro-
dukcji w gospodarce. Jednak e trudno jest tak  sytuacj  osi gn , poniewa  zwi ksze-
nie dochodów w warunkach silnych nacisków politycznych uniemo liwia zwi kszanie 
podatków i zmniejszanie wydatków. Zwi kszanie dochodów i podatków mo e najle-
piej dzia a  jako automatyczne stabilizatory, a wydatki nie mog  funkcjonowa  jako 
automatyczne stabilizatory.

Reforma Paktu mog aby po czy  poluzowanie jego celów i silniejsze automa-
tyczne stabilizatory, poprawiaj c perspektywy wzrostu w Europie w krótkim i rednim
okresie. Jednak e, istnienie Paktu musi by  respektowane, a przyczyny dla utrzymy-
wania ostrych celów zrozumia e. Wydatki maj  bowiem charakter procykliczny, po-

8  D. Gatti, Ch. van Wijnbergen, Co-ordinating fiscal authorities in the euro-zone: a key role for the 
ECB, �Oxford Economic Papers� vol. 54/2002, s. 58. 

9 The implementation of the Stability and Growth Pact, ECB Monthly Bulletin, maj 1999, s. 45. 
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niewa  bud etowe ograniczenia staj  si  lu niejsze, gdy wzrastaj  dochody10. W tej 
sytuacji cel zrównowa enia bud etu musi uwzgl dnia  asymetryczny charakter za a-
mania dla deficytu, szczególnie gdy rynek finansowy przestanie ogranicza  nadmierne 
deficyty bud etowe pa stw tworz cych uni  walutow . Ostrzejszy cel móg by pozwo-
li  automatycznym stabilizatorom dzia a  lepiej w okresie recesji, eliminuj c poluzo-
wanie polityki fiskalnej w okresie o ywienia gospodarczego. 

2.7. Ograniczania negatywnych efektów zewn trznych z powodu nadmiernych naro-
dowych deficytów bud etowych na pa stwa cz onkowskie unii walutowej 

Nadmierne deficyty bud etowe jednego pa stwa, ceteris paribus, tworz  dodat-
kowy popyt na rynku kapita owym euroobszaru, zwi kszaj c stopy procentowe we 
wszystkich innych pa stw cz onkowskich unii walutowej11. Oddzia ywanie nadmier-
nych deficytów bud etowych poprzez stopy procentowe, zak ada niedoskona y rynek 
kapita owy, na którym pa stwo cz onkowskie z nadmiernym deficytem nie p ac
wysokich premii za ryzyko za mo liw  w przysz o ci niewyp acalno . Zewn trzne
efekty nadmiernych deficytów w euroobszarze ujawniaj ce si  poprzez rosn ce stopy 
procentowe s  drugorz dnego znaczenia i nie wystarczaj  dla uzasadnienia Paktu. 

2.8. Wp yw nadmiernych deficytów bud etowych na polityk  pieni n  poprzez 
zmniejszenie wiarygodno ci klauzuli no bail-out

T. Url s dzi, i  brak wiarygodno ci klauzuli no bail-out mo e faktycznie wyni-
ka  z problemu niezgodno ci w czasie uprawiania polityki gospodarczej na poziomie 
europejskim. Je eli pa stwo cz onkowskie unii walutowej nie sp aci swojego nagro-
madzonego d ugu, inne pa stwa uczestnicz ce w tej unii mog  poczuwa  si  zobowi -
zane do ratowania tego niewyp acalnego pa stwa, poniewa  kryzys finansowy mo e
rozprzestrzeni  si  na ca  uni 12. W tej sytuacji, gdy koszty z finansowego kryzysu 
przewy szaj  koszty z utraty wiarygodno ci EBC, te inne pa stwa mog  podj  prób
monetyzowania d ugu z pa stwa niewyp acalnego. Ponadto, post puj ca integracja 
europejskiego sektora us ug finansowych przyspieszy transmisj  kryzysu finansowego 
na ca y obszar jednolitego rynku, wp ywaj c w ten sposób równie  na pa stwa nie 
b d ce uczestnikami euroobszaru. Jednak tak, jak w pierwszym przypadku (kana u
stopy procentowej), nadmierne deficyty w du ych pa stwach cz onkowskich tworz
wy sze negatywne efekty zewn trzne dla pozosta ych pa stw unii walutowej ni  w 
ma ych pa stwach.

2.9. Ograniczenie przed niegospodarno ci  rz du obci aj c  przysz ych podatników 

W opinii T. Url�a procedura przed o ona w Pakcie Stabilno ci i Wzrostu s abej 
koordynacji polityki fiskalnej w euroobszarze, wystarczaj co chroni przysz ych podat-
ników od konsekwencji braku dyscypliny w polityce fiskalnej i uznaniowej polityce 

10  R. Barell, Time to Consider Alternatives to the Stability and Growth Pact, �Intereconomics. Review of 
European Economic Policy� vol. 36 nr 6/ 2001 s. 281. 

11 T. Url, Avoiding Excessive Deficits with Fiscal Coordination Light, �Intereconomics. Review of 
European Economic Policy�, vol. 36 nr 6/2001, s. 281-282. 

12  ibidem, s. 282. 



82 Grzegorz Paluszak, Maciej Dzi dziura 

stabilizacji oraz zapewni funkcjonowanie automatycznych stabilizatorów, tak d ugo jak 
bud et sektora publicznego jest bliski równowadze lub wyst puje w nim nadwy ka. Z
kolei, zniesienie Paktu Stabilno ci i Wzrostu mog oby nie tylko pozbawi  obywateli 
europejskich systemu zewn trznego nadzoru nad niegospodarno ci  narodowych 
rz dów, ale równie  znie  ekonomicznie uzasadniony mechanizm koordynacji dla 
polityki fiskalnej w euroobszarze13.

Z kolei, W. H. Buiter sprzeciwia si  ograniczeniom fiskalnym wobec publicz-
nemu marnotrawstwu, które s  nak adane na pa stwo, zgodnie z argumentem ekonomii 
politycznej. Jego zdaniem, rol  takiej bariery lepiej od Paktu Stabilno ci i Wzrostu 
spe nia z ota regu a, zaznaczaj c, e adnego z tych ogranicze  fiskalnych nie powinno 
si  wprowadza 14. Bowiem Pakt ten wymaga, e rz d nie powinien po ycza  w ogóle, 
a zgodnie ze z ot  regu , deficyt bud etowy rz du powinien by  zrównowa ony w 
czasie cyklu. 

2.10. Pakt Stabilno ci i Wzrostu umo liwia stosowanie zasady subsydiarno ci w poli-
tyce fiskalnej

EBC uwypukla, e osi ganie i utrzymywanie makroekonomicznej równowagi 
jako warunek wst pny dla ekonomicznego i spo ecznego post pu stanowi najwa niej-
szy cel europejskiej integracji gospodarczej i walutowej w latach 1990. Ten warunek 
zarówno wspiera cel ESBC, aby zapewni  stabilno  cen, jak i stosowa  zasad  subsy-
diarno ci do innej polityki, poza polityk  pieni n , rz dów pa stw uczestnicz cych w 
europejskiej unii walutowej15. Warto podkre li , e w tym samym czasie, uwa ano e
solidne finanse publiczne wymagaj  makroekonomicznej stabilno ci, a stabilno
finansowa jest równie  zakorzeniona w zdyscyplinowanych politykach fiskalnych.

3. Argumenty przeciw Paktowi Stabilno ci i Wzrostu 

3.1. Konieczno  zwi kszenia inwestycji sektora publicznego, jako nast pstwo ich 
zmniejszania w procesie konsolidacji finansów publicznych w latach 90. XX w.

W opinii R. Barell�a, w Traktacie z Maastricht przedstawiono cel deficytu bu-
d etowego, oparty na z otej regule finansów publicznych, która zezwala zaci ga
kredyt w celu finansowania inwestycji sektora publicznego w infrastruktur . W zwi z-
ku z tym, na inwestycje te w euoobszarze, jako ca o ci pozwolono zaci ga  kredyt a
do 3% a PKB. Jednak e, w latach 1990. dokonano znacznej redukcji inwestycji sektora 
publicznego w wyniku procesu konsolidacji finansów publicznych. Inwestycje te by y
cz sto pierwszorz dnym celem dla ci  bud etowych, pomimo e taka polityka mo e
zmniejszy  potencja  dla wzrostu w UE. Wymogi Paktu Stabilno ci i Wzrostu mog
na o y  ograniczenie na inwestycje publiczne na najbli sze kilka lat, podczas gdy jest 

13  T. Url, Avoiding Excessive Deficits with Fiscal Coordination Light, �Intereconomics. Review of 
European Economic Policy�, vol. 36 nr 6/2001, s. 285. 

14  W. H. Buiter, Notes on �A Code For Fiscal Stability�, �Oxford Economic Papers� vol. 53 nr 1/2001, 
s. 14-15. 

15 The implementation of the Stability and Growth Pact, ECB Monthly Bulletin, May 1999, s. 45. 
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pilna potrzeba zwi ksza  je z dotychczas niskiego poziomu16. Wprowadzenie ograni-
czenia dla zaci gania kredytu przez sektor publiczny mia o uzasadnienie we wczesnym 
okresie tworzenia unii walutowej w Europie. Jednak e, patrz c szczególnie na trwa o
finansów publicznych w UE i rol  sektora publicznego w wzmacnianiu perspektyw 
wzrostu produkcji, Pakt Stabilno ci i Wzrostu nie stanowi wyra nie najlepszego roz-
wi zania dla realizacji tych celów17.

3.2. Potrzeba poszerzenia swobody dzia ania dla uznaniowej polityki stabilizacji wo-
bec antycypowanego za amania gospodarczego

Zdaniem T. Url�a zwolennicy aktywnego keynesowskiego zarz dzenia popytem 
wzywaj  do zniesienia Paktu Stabilno ci i Wzrostu w celu poszerzenia swobody dzia-
ania dla uznaniowej polityki stabilizacji wobec antycypowanego za amania w 2001 r. i 

2002 r. To nieoczekiwane ponowne o ywienie fiskalnego aktywizmu ignoruje argu-
menty w kwestii opó nie  polityki fiskalnej i spowoduje uznaniowe procykliczne 
wydatkowanie bud etowe18. Nale y doda , e negatywne zewn trzne efekty z narusze-
nia progu kryterium deficytu przez du e pa stwa cz onkowskie euroobszaru atwo
przewy sz  jak kolwiek korzy  z wy szego stopnia swobody w ustalaniu narodowej 
polityki fiskalnej w ma ej otwartej gospodarce euroobszaru. 

3.3. Przyci ganie zagranicznego prywatnego kapita u do pa stw Europy rodkowo-
Wschodniej i wykorzystanie tego kapita u na inwestycje uzasadnia przekraczanie 
progów kryterium deficytu bud etowego i d ugu publicznego

Jak zauwa a F. L. Sell Art. 121 (poprzednio: 109j) w powi zaniu z art. 104, pa-
ragraf 6 i Protoko u z art. 109j � definiuje kryteria Maastricht, które powinny by
spe nione przez jakiekolwiek pa stwo kandydackie do cz onkostwa w unii walutowej. 
Najwa niejszym celem polityki gospodarczej pa stw Europy rodkowo-Wschodniej w 
warunkach wzmo onej konkurencji powinno by  przyci gni cie tak du o prywatnego 
kapita u z zagranicy jak mo liwie, tj. tak du o by nie powodowa y napi  w ich krajo-
wym systemie finansowym i nie prowadzi y do spekulacyjnych ataków na ich waluty. 
Ten cel mo e by  osi gni ty atwiej i szybciej, gdy rz d mo e przekroczy  krytyczny 
próg deficyt i d ug na pewien okres19. W tej sytuacji, gdy deficyt bud etowy powoduj
wydatki inwestycyjne, wzrastaj cy udzia  deficytu bud etowego i d ugu publicznego 
ponad poziom tych dwóch kryteriów z Maastricht jest usprawiedliwiony z ekonomicz-
nego punktu widzenia. Za o eniem Paktu Stabilno ci i Wzrostu jest zawsze zmniejsze-
nie strukturalnych elementów deficytu bud etowego.

16  R. Barell, Time to Consider Alternatives to the Stability and Growth Pact, �Intereconomics. Review of 
European Economic Policy�, vol. 36 nr 6 / 2001, s. 279. 

17  Ibidem, s. 280. 
18  T. Url, Avoiding Excessive Deficits with Fiscal Coordination Light, �Intereconomics. Review of 

European Economic Policy� vol. 36 nr 6/2001, s. 285. 
19  F. L. Sell, The European StabilityPact under Scrutiny, �Intereconomics. Review of European Eco-

nomic Policy� vol. 36 nr 6/2001, s. 288. 
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3.4. Wiarygodno  europejskiej unii walutowej bardzo silnie zale y od wiarygodno ci
europejskiej polityki fiskalnej, a mniej od wiarygodno ci organów europejskich 
uprawiaj cych t  polityk

F. L. Sell dokonuj c interpretacji: art. 2 paragraf 3 Rozporz dzenia Rady w 
sprawie przyspieszenia i wyja nienia procedury nadmiernego deficytu, art. 104c (3), 
zgodnie z którym Komisja przygotowuje Raport, art. 109d � Rada przedstawia zalece-
nie czy nadmierny deficyt jest zgodny z art. 104c (6) i art. 104c (11) � Rada nak ada
depozyt nieoprocentowany, gdy decyduje o na o eniu sankcji na pa stwo cz onkow-
skie, dochodzi do wniosku, e naruszenie tego samozobowi zania nie prowadzi do 
jakichkolwiek wyra nych sankcji w formie wymuszonego depozytu nieoprocentowa-
nego lub w formie kary. Stosowny koszt mo e wskutek tego polega  jedynie na mo -
liwej utracie reputacji odpowiedniego narodowego organu fiskalnego, a nie na utracie 
wiarygodno ci polityki fiskalnej20.

Niektórzy ekonomi ci uwa aj , i  polu nienie Paktu mo e naruszy  wiarygod-
no  europejskiej unii walutowej i jej instytucji. Ponadto, naruszenie przepisów Paktu 
mo e nie tylko wyeliminowa  klauzul  non-bail-out, ale mo e równie  zmusi  EBC 
do polu nienia polityki pieni nej w celu kompensowania podwy szonej d ugookre-
sowej stopy procentowej ni szymi krótkoterminowymi stopami procentowymi. Jed-
nak e oba te argumenty nie znajduj  swojego uzasadnienia w obecnej sytuacji. Wiary-
godno  europejskiej unii walutowej bardzo silnie zale y od wiarygodno ci europej-
skiej polityki fiskalnej, a mniej od wiarygodno ci organów europejskich uprawiaj cych 
t  polityk . Uprawiaj cy polityk  mo e post powa  dobrze, gdy nie dotrzymuje swo-
jego zobowi zania, w przypadku wystarczaj co z ych uwarunkowa  w gospodarce. 
Dla reputacji polityki fiskalnej, która jest zgodna ze redniookresowymi i d ugookre-
sowymi celami Komisji w sprawie d ugu i deficytu, nie jest decyduj ce, e cele pro-
gramów stabilno ci s  wype niane w ka dym kolejnym roku. Przeciwnie, wa niejsza
jest jedynie mi dzyczasowa zgodno  programu stabilno ci21. Jak mo na zauwa y  w 
teorii, problem rozró nienia wiarygodno ci polityki fiskalnej i organu prowadz cego t
polityk  mo e odgrywa  bardzo wa n  rol . Jednak e w praktyce trudno oddzieli  te 
dwa zagadnienia, o czym wiadczy poni sza analiza i ocena rozwoju sytuacji bud eto-
wej w euroobszarze w latach 1991-2000. 

4. Rozwój sytuacji bud etowej w euroobszarze w latach 1991-2000 

4.1. Rozwój i struktura dochodów bud etowych w euroobszarze w latach 1991-2000

Dochody bud etowe ogó em tworz  dochody bie ce i dochody kapita owe 
(tab.1). W latach 1991-2000 dochody bud etowe ogó em w euroobszarze wykazuj
nieznaczn  tendencj  rosn c  o 1,5% PKB (z 46,4% do 47,9%). Najwy sze dochody 
zgromadzono na poziomie 48,3% PKB w 1997 r. i 1999 r., a najni sze na poziomie 
46,4% PKB w 1991 r.  

20  ibidem, s. 286-287. 
21  ibidem, s. 287-288. 
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Tabela 1. Dochody bud etowe euroobszaru w latach 1991-2000 (w % PKB) 

Dochody z podatków 
bezpo rednich Do-

chody 
ogó-
em

Do-
chody 
bie -

ce
Ogó em

Gosp. 
do-

mow. 

Kor-
por.

Do-
chody 

z
po-

datk. 
po-
red. 

Fun-
dusz 

bezpie-
cze -
stwa 

socjal-
nego

Do-
chod. 

ze 
Sprze-
da y

Do-
chody 

kapita-
owe 

Z tego:
Podat-

ki
kapita-

owe 

Obci .
fiskalne

1 2 3 4
(5+6) 5 6 7 8 9 10 11 12

4+7+8+11
1991 46,4 46 11,8 9,5 2,2 13 16,7 2,3 0,4 0,2 41,7 
1992 47,4 46,7 11,9 9,8 2 13 17,1 2,4 0,7 0,6 42,5 
1993 48 47,5 12,1 10 2,1 13,2 17,4 2,5 0,5 0,3 43 
1994 47,5 47,1 11,6 9,5 2 13,5 17,5 2,5 0,4 0,2 42,7 
1995 47,2 46,6 11,6 9,5 2 13,3 17,3 2,5 0,5 0,3 42,6 
1996 48 47,5 12 9,6 2,3 13,4 17,6 2,5 0,5 0,3 43,3 
1997 48,3 47,6 12,2 9,6 2,6 13,5 17,6 2,5 0,7 0,4 43,7 
1998 47,7 47,2 12,4 9,9 2,5 14,1 16,5 2,5 0,5 0,3 43,3 
1999 48,3 47,7 12,8 10,1 2,6 14,4 16,5 2,4 0,6 0,3 43,9 
2000 47,9 47,4 13 10,1 2,7 14,2 16,3 2,4 0,5 0,3 43,7 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Monthly Bulletin ECB, March 2002, s. 54. 

W latach 1991-2000 bie ce dochody bud etowe w euroobszarze wykazuj
równie  nieznaczn  tendencj  rosn c  o 1,4% PKB (z 46,0% do 47,4%). Najwy sze
dochody zgromadzono tak e w 1997 r. i 1999 r. odpowiednio na poziomie 47,6% PKB 
i 47,7% PKB. Natomiast najni sze dochody bie ce odnotowano w 1991 r. i 1995 r. na 
poziomie 46,0% i 46,6% PKB. 

W latach 1991-2000 dochody kapita owe wzrastaj  jeszcze s abiej, bo jedynie o 
0,1% PKB (z 0,4% do 0,5% PKB). W 1992 r. i 1997 dochody te wzrastaj  do najwy -
szego poziomu 0,7% PKB, a w 1991 r. i 1994 r. osi gaj  najni sz  warto  0,4% PKB. 
Na podstawie tych danych i tendencji mo na zauwa y , i  o wysoko ci dochodów 
bud etowych ogó em decyduj  przede wszystkim dochody bie ce, a dochody kapita-
owe maj  znaczenie marginalne. 

W grupie dochodów bie cych najwy sze warto ci posiadaj  kolejno dochody z: 
social contributions, podatki po rednie, podatki bezpo rednie i dochody ze sprzeda y. 
W latach 1991-2000 najsilniej wzrastaj  odpowiednio w tej grupie: podatki po rednie i 
podatki bezpo rednie (1,2% PKB), a dochody ze sprzeda y (o 0,1% PKB), a social 
contributions obni y y si  nawet o 0,4% PKB. St d na szczególne uwag  zas uguj
podatki bezpo rednie i po rednie.

W grupie podatków bezpo rednich, podatki od gospodarstw domowych i podat-
ki od korporacji rosn  w podobnym stopniu (te pierwsze 0,6% PKB, a te drugie o 0,5% 
PKB). Podatki bezpo rednie od gospodarstw domowych swój najwy szy poziom 
(10,1% PKB) osi gaj  dopiero w latach 1999-2000, a najni sz  (9,5% PKB) w 1991 r., 
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1994 r. i 1995 r. Z kolei podatki od korporacji posiadaj  najwy sz  warto  (2,7% 
PKB) równie  dopiero w 2000 r., a najni sz  (2,0% PKB) w 1992 r, 1994 r, i 1995 r. 
Dochodów z podatków po rednich najwi cej (14,4% PKB) uzyskano w 1999 r., a 
najmniej (13,0 PKB) w latach 1991-1992. Prawie po ow  dochodów kapita owych
stanowi  dochody z podatków kapita owych, które w latach 1991-2000 wzrastaj  z 
0,2% PKB do 0,3% PKB. 

Warto zauwa y , e w latach 1991-2000 ro nie poziom obci e  fiskalnych z
41,7% PKB do 43,7% PKB, czyli o 2% PKB. Najwi ksze obci enie (43,9% PKB) 
wyst puje w 1999 r., a najmniejsze (41,7% PKB) w 1991 r. W 1991 r. na ni sze obci -
enie fiskalne maj  wp yw najni sza wysoko  podatków bezpo rednich od gospo-

darstw domowych, podatków po rednich i podatku kapita owego oraz jeden z ni szych 
poziomów dochodu z podatków bezpo rednich ogó em, podatków bezpo rednich od 
korporacji i funduszu socjalnego. Natomiast w 1999 r, na zwi kszenie tego obci enia 
wp ywa przede wszystkim najwy sza wysoko  podatków bezpo rednich od gospo-
darstw domowych i podatków po rednich. W tym roku tak e dochody z podatków 
bezpo rednich ogó em, a w ich grupie podatków bezpo rednich od korporacji, nale
do jednych z wy szych. Jednocze nie w 1999 r. do zmniejszenia tego i tak ju  wyso-
kiego obci enia fiskalnego przyczynia si  jeden z ni szych dochodów z funduszy 
socjalnych i podatków kapita owych.  

Tabela 2. Struktura dochodów bud etowych euroobszaru w latach 1991-2000 (w %) 

Dochody z podat-
ków bezpo rednich 

Docho-
dy 

ogó em

Do-
chody 
bie -

ce
Ogó-

em 

Gosp. 
domo-
wych. 

Kor-
pora-

cji

Do-
chody 

z
po-

datk. 
po-
red-
nich 

Fun-
dusz 
so-

cjalny

Do-
chod. 

ze 
sprze
da y

Do-
cho.
kapi-
ta .

Po-
datki
kapi-

ta owe

Obci en. 
fiskalne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4+7+8+11

1991 100,00 99,14 25,43 20,47 4,74 28,02 35,99 4,96 0,86 0,43 89,87 
1992 100,00 98,52 25,11 20,68 4,22 27,43 36,08 5,06 1,48 1,27 89,66 
1993 100,00 98,96 25,21 20,83 4,38 27,50 36,25 5,21 1,04 0,63 89,58 
1994 100,00 99,16 24,42 20,00 4,21 28,42 36,84 5,26 0,84 0,42 89,89 
1995 100,00 98,73 24,58 20,13 4,24 28,18 36,65 5,30 1,06 0,64 90,25 
1996 100,00 98,96 25,00 20,00 4,79 27,92 36,67 5,21 1,04 0,63 90,21 
1997 100,00 98,55 25,26 19,88 5,38 27,95 36,44 5,18 1,45 0,83 90,48 
1998 100,00 98,95 26,00 20,75 5,24 29,56 34,59 5,24 1,05 0,63 90,78 
1999 100,00 98,76 26,50 20,91 5,38 29,81 34,16 4,97 1,24 0,62 90,89 
2000 100,00 98,96 27,14 21,09 5,64 29,65 34,03 5,01 1,04 0,63 91,23 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Monthly Bulletin ECB, marzec 2002, s. 54. 
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Nale y podkre li , e dochody z podatków bezpo rednich od gospodarstw do-
mowych i podatków po rednich wp ywaj  g ównie na obci enie fiskalne w euroob-
szarze. Te dwie pozycje dochodów bie cych zarówno zasadniczo oddzia uj  na 
zmniejszenie jak i zwi kszenie tego obci enia. Trzeci  wa n  pozycj  dla obci enia 
fiskalnego jest social contributions. W 1991 r. dochody z podatków bezpo rednich od 
gospodarstw domowych i podatków po rednich stanowi  48,49% ogó u dochodów 
bud etowych, a razem z social contributions wynosi ich udzia  w dochodach ogó em 
84,48% tych dochodów (tab. 2). W 1999 r. dochody z podatków bezpo rednich od 
gospodarstw domowych i podatków po rednich stanowi  50,72% ogó u dochodów 
bud etowych, a cznie z social contributions ich udzia  wynosi 84,88%. Czwart ,
mniej wa n  pozycj , s  dochody z podatków bezpo rednich od korporacji. Najmniej 
na to obci enie oddzia uje podatek kapita owy. Dochody z podatków bezpo rednich 
od korporacji i podatków kapita owych stanowi  5,17% (w 1991 r.) i 6,00% (w 
1999 r.) ogó u dochodów bud etowych. 

Jak mo na dostrzec, w latach 1991-1999, czyli najni szego i najwy szego ob-
ci enia fiskalnego w euroobszarze, dochody z podatków bezpo rednich od gospo-
darstw domowych (o 0,44%) i podatków po rednich (o 1,79%) wzrastaj  o 2,23% 
ogó u dochodów bud etowych, a wraz z funduszu socjalnego rosn  tylko o 0,40%. 
Taka sytuacja potwierdza obni anie dochodów z funduszu socjalnego. Natomiast w 
tych samych latach nast puje nieznaczne zwi kszenie dochodów z podatków bezpo-
rednich od korporacji (0,64%) i podatków kapita owych (0,19%) o 0,83% w docho-

dach ogó em. W ten sposób nast puje niewielka zmiana w po o eniu nacisku na ród a
gromadzenia dochodów bud etowych, stanowi cych obci enie fiskalne, z funduszu 
socjalnego na podatki bezpo rednie od korporacji i podatki kapita owe. Jednak e stale 
obci enie fiskalne dotyka najbardziej gospodarstwa domowe euroobszaru, poprzez 
p acone przez nie podatki po rednie i podatki bezpo rednie.

W latach 1991-2000 obci enie fiskalne gospodarstw domowych wzrasta za-
równo w formie podatków bezpo rednich (o 0,62%) i podatków po rednich (o 1,63%), 
czyli razem o 2,25% ogó u dochodów bud etowych. W tych samych latach zwi ksza 
si  równie  obci enie z tytu u podatków bezpo rednich od korporacji (0,90%) i 
podatków kapita owych (0,20%) o 1,10% ogó u dochodów bud etowych. Uwzgl dnia-
j c udzia  podatków bezpo rednich i po rednich w dochodach bud etowych ogó em w 
latach 1991-1999 i 1991-2000, nale y zauwa y  i  zmniejsza si  udzia  podatków 
po rednich, a zwi ksza si  udzia  podatków bezpo rednich w tych dochodach bud e-
towych euroobszaru. Tendencja ta mo e wskazywa  na zmian  obci enia fiskalnego z 
podatków po rednich na podatki bezpo rednie. Pomimo tej tendencji, obci enie to 
wzrasta i ponosz  je nadal gospodarstwa domowe eurobszaru. W latach 1991-2000 fakt 
ten uwidacznia najwyra niej wzrost, z jednej strony, podatku po redniego o 1,2%, 
podatków bezpo rednich od gospodarstw domowych o 0,6%, czyli razem 1,8% PKB 
euroobszaru, a z drugiej strony, podatków bezpo rednich od korporacji o 0,5% i podat-
ków kapita owych o 0,1%, czyli razem 0,6% PKB.  

4.2. Rozwój i struktura wydatków bud etowych w euroobszarze w latach 1991-2000

Wydatki bud etowe ogó em tworz  wydatki bie ce i wydatki kapita owe 
(tab. 3). W latach 1991-2000 wydatki bud etowe ogó em wykazuj  tendencj  malej c
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z 51,1% PKB do 48,7% PKB, czyli o 1,4% PKB. Najwy sze wydatki (53,6%) wyst -
puj  w 1993 r., a najni sze (48,7%) w 2000 r. W tych samych latach wydatki bie ce
s  odpowiednio na poziomie 49% i 44,7% PKB. Wydatki bie ce równie  zmniejszaj
si  z 46,3% PKB do 44,7% PKB, czyli o 1,6% PKB. W latach 1991-2000 wydatki 
bie ce spadaj  bardziej ni  ogó  wydatków bud etowych. Odwrotna sytuacja uwi-
dacznia si , gdy porównano 2000 r. i 1993 r. W tych latach wydatki bud etowe ogó em 
obni aj  si  o 4,9% PKB, a wydatki bie ce o 4,3% PKB. Wydatki bie ce wp ywaj
g ównie na poziom wydatków bud etowych ogó em, a w latach 1991-2000 wydatki 
kapita owe nieznacznie i coraz s abiej (spadaj  z 4,8% PKB do 3,9% PKB) oddzia uj
na wydatki bud etowe ogó em. Mo na stwierdzi , i  w latach 1991-2000 zmniejszanie 
wydatków bud etowych ogó em nast puje zasadniczo poprzez obni anie wydatków 
bie cych (o 1,6% PKB), a w mniejszym stopniu przez spadek wydatków kapita o-
wych (0,9% PKB). 

Tabela 3. Wydatki bud etowe euroobszaru w latach 1991-2000 (w % PKB) 

Wydatki bie ce

Lata Wydatki 
ogó em Ogó em 

Wyna-
grodz

pracow. 

Kon-
sumpcja 
po red-

nia

Odsetki
Transfe-

ry 
bie ce

Wydatki 
kapita owe 

Wydatki 
pierwotne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(2-6)

1991 51,1 46,3 11,2 5,0 5,3 25,0 4,8 45,8 
1992 52,2 47,5 11,4 5,0 5,6 25,6 4,7 46,6 
1993 53,6 49 11,6 5,2 5,8 26,6 4,6 47,8 
1994 52,6 48,3 11,3 5,0 5,5 26,6 4,4 47,1 
1995 52,2 47,7 11,2 4,8 5,7 26,3 4,5 46,5 
1996 52,2 48,3 11,2 4,8 5,7 26,7 4,0 46,6 
1997 50,8 47,1 11,0 4,8 5,1 26,4 3,7 45,8 
1998 49,9 46 10,7 4,7 4,7 26,1 3,9 45,2 
1999 49,6 45,5 10,7 4,7 4,2 26,0 4,1 45,4 
2000 48,7 44,7 10,5 4,7 4,0 25,6 3,9 44,6 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Monthly Bulletin ECB, March 2002, s. 54. 

W przypadku odniesienia zmian wydatków bie cych i wydatków kapita owych 
do ogó u wydatków bud etowych w latach 1991-2000, a nie do PKB, wyst puje ten-
dencja przeciwna. W latach 1991-2000 wydatki bie ce zmniejszaj  si  (o 1,18%) 
s abiej ni  wydatki kapita owe (o 1,38%) w wydatkach bud etowych ogó em (tab.4).
W tym okresie obni anie wydatków bud etowych ogó em jest wynikiem zmniejszania 
bardziej wydatków kapita owych ni  wydatków bie cych. Taka zmiana struktury 
wydatków bud etowych mo e by  niekorzystna dla gospodarki euroobszaru, gdy nadal 
b dzie si  ona powi ksza . Zmniejszanie wydatków bud etowych ogó em nie powinno 
odbywa  si  silniejszym obni eniem wydatków kapita owych, a s abszym spadkiem 
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wydatków bie cych. Rz dz cy pa stwami euroobszaru zdaj  sobie z tego spraw ,
poniewa  w stosunku do PKB, to obni anie wydatków bud etowych ogó em nast puje
przede wszystkim drog  zmniejszania wydatków bie cych, a w mniejszym stopniu 
poprzez spadek wydatków kapita owych. 

Warto podkre li , i  inwestycje w kapita  ludzki s  wa niejsze ni  bie ce kon-
sumowanie dochodu, s  dostrzeganiem i zrozumieniem potrzeb gospodarki przysz o-
ci, gospodarki opartej na wiedzy w procesie zaostrzaj cej si  konkurencji w procesie 

integracji i globalizacji, a nie spogl daniem krótkowzrocznym jedynie w tera niejszo
i obecne problemy gospodarki. 

Nale y podkre li , e aby doj  do gospodarki przysz o ci nie mo na zapomina
o uwzgl dnianiu aktualnych problemów gospodarczych. Umiej tne rozwi zywanie 
tych trudnych kwestii gospodarczych przyspiesza pod anie drog  ku gospodarce 
przysz o ci, ale dominowanie tych spraw bie cych nad problemami przysz o ci mo e
spowodowa  zbaczanie z tej drogi, a nawet opó nienie wej cia na t  drog . Za wszel-
kie opó nienia wej cia na t cie k  lub zbaczanie z niej, rachunek zap aci przysz e
pokolenie lub przysz e pokolenia. W przysz o ci rachunek ten mo e si  uwidoczni  w 
jeszcze silniejszym obni aniu wydatków bie cych na rzecz zwi kszania wydatków 
kapita owych ni  to jest mo liwe w obecnej sytuacji gospodarczej. W celu przestrze-
gania ogranicze  ustanowionych w UE dla zachowania solidnych finansów publicz-
nych, poprzez Traktat o UE i Pakt Stabilno ci i Wzrostu, konieczne jest utrzymywanie 
odpowiednich proporcji wydatków bie cych i wydatków kapita owych, ze szczegól-
nym zwi kszaniem tych drugich. Ten ich relatywny wzrost b dzie tym mniejszy, im 
wcze niej b dzie on nast powa , a czym pó niej on nast pi, tym b dzie on stosunkowo 
wy szy. Nale y doda , i  jest i b dzie on nie tylko konieczny, ale równie  i wystarcza-
j cy, gdy si  dobrze gospodaruje pieni dzmi publicznymi wydawanymi na inwestycje 
s u ce rozwojowi gospodarki tera niejszo ci w gospodark  przysz o ci.

W latach 1991-2000 wydatki bie ce tworz  cztery pozycje, a mianowicie: wy-
nagrodzenia pracowników, konsumpcja po rednia, odsetki i transfery bie ce. W tej 
grupie wydatków jedynie transfery bie ce wykazuj  s aby wzrost (0,6% PKB), a 
pozosta e trzy pozycje maj  tendencj  spadkow  (tab. 3). Wynagrodzenia pracowni-
ków, konsumpcja po rednia, odsetki zmniejszaj  si  kolejno o 0,7% PKB, 0,3% PKB i 
1,3% PKB. Ten wzrost transferów bie cych odnoszony do PKB jest s aby, jednak e
transfery te zwi kszaj  swój udzia  w wydatkach bud etowych ogó em z 48,73% do 
52,36%, czyli o 3,63%. 

Jednak e, wzrost tych transferów rekompensuje z pewnym nadmiarem (1,7% 
PKB) trzy pozycje o tendencji spadkowej. W grupie tych trzech pozycji najsilniej 
zmniejszaj  si  odpowiednio w wydatkach bud etowych ogó em, odsetki (o 2,16%), 
wynagrodzenia pracowników (o 0,36%) i konsumpcja po rednia (o 0,30%), czyli 
razem o 2,82% ogó u wydatków (tab. 4). W stosunku do PKB, spadek odsetek, wyna-
grodze  pracowników i konsumpcji po redniej jest wy szy od wzrostu transferów 
bie cych (o 1,7% PKB), ale w strukturze wydatków bud etowych ogó em te trzy 
pozycje obni aj  si  s abiej o 0,81% ni  zwi kszenie tych transferów. Taka sytuacja 
wskazuje na rosn c  pomoc socjaln  w gospodarce euroobszaru. 
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Tabela 4. Struktura wydatków bud etowych euroobszaru w latach 1991-2000 (w %) 

Wydatki bie ce

Lata
Wydat-

ki
ogó em Ogó em 

Wyna-
grodz

Pracow. 

Kon-
sumpcja 

po rednia
Odsetki Transfery 

bie ce

Wydatki 
kapita owe 

Wydatki 
pierwotne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(2-6)

1991 100,00 90,61 21,92 9,78 10,37 48,73 9,39 89,63 
1992 100,00 91,00 21,84 9,58 10,73 48,85 9,00 89,27 
1993 100,00 91,42 21,64 9,70 10,82 49,44 8,58 89,18 
1994 100,00 91,83 21,48 9,51 10,46 50,38 8,37 89,54 
1995 100,00 91,38 21,46 9,20 10,92 50,00 8,62 89,08 
1996 100,00 92,53 21,46 9,20 10,92 50,96 7,66 89,27 
1997 100,00 92,72 21,65 9,45 10,04 51,57 7,28 90,16 
1998 100,00 92,18 21,44 9,42 9,42 51,90 7,82 90,58 
1999 100,00 91,73 21,57 9,48 8,47 52,22 8,27 91,53 
2000 100,00 91,79 21,56 9,65 8,21 52,36 8,01 91,58 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Monthly Bulletin ECB, March 2002, s. 54. 

Jednocze nie obni aj  si  do  znacznie odsetki p acone z bud etu w euroobsza-
rze, przy nieznacznym wzro cie wydatków bie cych ogó em, dlatego wydatki pier-
wotne (stanowi ce ró nic  tych dwóch pozycji) zwi kszaj  si  o 1,95%. Wydatki 
bud etowe ogó em s  coraz mniej przeznaczane na sp at  odsetek. To korzystne zjawi-
sko potwierdza rosn ca nadwy ka pierwotna bud etu, z 0,6% PKB (1991 r.) a  do 
3,2% PKB (2000 r.) (tab. 5). Czym wi ksza ta nadwy ka, tym bardziej pozytywne jest 
dzia anie rz du w celu d ugotrwa ego obni enia zad u enia.

4.3. Rozwój salda deficytu bud etowego, salda pierwotnego bud etu i konsumpcji 
rz du w euroobszarze w latach 1991-2000

W latach 1991-2000 saldo pierwotne bud etu w euroobszarze jest zawsze dodat-
nie22. Najwy sz  nadwy k  pierwotn  (3,2% PKB) osi gni to w 2000 r., a najni sz
(0,2% PKB) w 1993 r. Od 1997 r. nadwy ka ta uzyskuje poziom 2,5% PKB, wykazu-
j c tendencj  rosn c .

22 Saldo pierwotne bud etu jest ró nic  mi dzy dochodami i wydatkami pomniejszonymi o koszt 
obs ugi d ugu publicznego. Saldo pierwotne wskazuje, jak kszta towa aby si  równowaga bud etu 
pa stwa, gdyby nie by o w ogóle d ugu publicznego i nie zachodzi a konieczno  jego obs ugi. Wy-
st pienie deficytu pierwotnego sygnalizuje przekroczenie granicy bezpiecze stwa w zakresie d ugu 
publicznego w pa stwie. Natomiast wzrastaj ca nadwy ka pierwotna w warunkach cznego deficytu 
oznacza zbli enie si  do zrównowa enia bud etu, które nast puje w momencie zrównania si  nadwy -
ki pierwotnej z kosztami obs ugi d ugu publicznego. Wysoko  salda pierwotnego pokazuje, w jakim 
zakresie rz dy podejmuj  starania, by kwoty ich zad u enia obni y  w sposób d ugotrwa y. (Por. J. 

abi ska, Polityka fiskalna a stabilno  euro, �Bank i Kredyt�, maj 2000, s. 5). 
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Tabela 5. Saldo bud etowe, saldo pierwotne i konsumpcja rz du euroobszaru w 
latach 1991-2000 (w % PKB) 

Deficyt (-)/ Nadwy ka (+) Konsumpcja rz du

Lata
Ogó em 

Rz d
cen-

tralny 

Rz d
sta-
no-
wy 

Rz d
lokal-

ny 

Fundu-
sze 

bezpie-
cze -
stwa 

socjal-
nego

Pierwot-
ny/a 

deficyt (-)/ 
nadwy ka

(+)
Ogó em 

Zbiorowa
konsumpcja 

rz du

Indywidual-
na konsump-

cja rz du

1 2
3+4+5+6 3 4 5 6 7 8

(9+10) 9 10 

1991 -4,7 -4,6 -0,3 -0,1 0,3 0,6 20,3 8,6 11,7 
1992 -4,8 -4,2 -0,3 -0,2 0 0,8 20,7 8,7 12 
1993 -5,7 -5 -0,4 -0,2 -0,1 0,2 21,1 8,9 12,2 
1994 -5,1 -4,4 -0,5 -0,2 0 0,4 20,8 8,6 12,1 
1995 -5 -4,2 -0,5 -0,1 -0,3 0,7 20,5 8,4 12 
1996 -4,3 -3,6 -0,4 -0,1 -0,2 1,4 20,6 8,5 12,1 
1997 -2,6 -2,3 -0,4 0,1 0 2,5 20,3 8,4 12 
1998 -2,2 -2,2 -0,2 0,2 0,1 2,5 20 8,1 11,8 
1999 -1,3 -1,6 -0,1 0,1 0,4 2,9 20 8,2 11,8 
2000 -0,8 -1,3 -0,1 0,2 0,5 3,2 18,8 8,1 11,8 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Monthly Bulletin ECB, March 2002, s. 54. 

W latach 1991-2000 zmniejsza si  deficyt bud etowy z 4,7% PKB do najni sze-
go poziomu 0,8% PKB, osi gaj c jeszcze w 1993 r. najwy szy poziom 5,7% PKB (tab. 
5). Na ten deficyt wp ywaj  saldo bud etu rz du: centralnego, stanowego i lokalnego 
oraz saldo fundusz bezpiecze stwa socjalnego. Warto zauwa y , e w latach 1991-
2000 we wszystkich tych czterech saldach nast puj  korzystne zmiany, poniewa
obni aj  si  deficyty rz du centralnego (o 3,3% PKB) i stanowego (0,2%), bud et
rz du lokalnego przechodzi z deficytu 0,1% PKB do nadwy ki 0,2% PKB, a fundusz 
bezpiecze stwa socjalnego zwi ksza si  0,2% PKB. Najwy sze deficyty maj  miejsce 
kolejno na poziomie centralnym, stanowym i lokalnym. Na wszystkich tych pozio-
mach w adzy wyst puj  w latach 1992-1995, z ró nym nat eniem. Najwy szy deficyt 
wyst puje na szczeblu centralnym w 1993 r. (5% PKB), na szczeblu stanowym w 
latach 1994-1995 (0,5% PKB), a na szczeblu lokalnym w 1atach 1992-1994 (0,2% 
PKB). W 1995 r. fundusz bezpiecze stwa socjalnego odnotowuje równie  najwy szy
deficyt na poziomie 0,3% PKB. 

Na szczeblu w adzy centralnej zaznacza si  silny spadek deficytu (od 1997 r.), 
na szczeblu stanowym ten spadek nast puje od 1998 r., a na szczeblu lokalnym wyst -
puje nadwy ka bud etowa od 1997 r. W 1997 r. fundusz bezpiecze stwa socjalnego 
posiada równie  jedn  z najwy szych nadwy ek. Wydaje si  zatem, e od 1997 r. 
uwidacznia si  coraz bardziej znaczna poprawa salda bud etowego. 
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W latach 1991-2000 znacznej poprawie salda bud etowego towarzyszy tak e
zmniejszanie konsumpcji rz du o 1,5%. Na uwag  zas uguje fakt, e w 1993 r. (rok 
najwy szego deficytu bud etowego) wyst puje równie  najwy szy poziom konsumpcji 
rz du na poziomie 21,1% PKB, a z kolei w 2000 r. (rok najni szego deficytu bud eto-
wego) jest tak e najni szy poziom konsumpcji rz du na poziomie 18,8%. W grupie 
konsumpcja rz du najwy szy poziom posiada jego konsumpcja indywidualna, a naj-
mniejszy jego konsumpcja zbiorowa. W tej grupie wyst puje jedynie obni enie kon-
sumpcji zbiorowej o 0,5% PKB. 

W kszta towaniu si  coraz mniejszego deficytu bud etu pa stwa euroobszaru 
najwa niejsz  rol  odgrywa ograniczanie deficytu bud etowego na szczeblu central-
nym. Jednocze nie deficyt rz du stanowego zmniejsza si  do minimalnego, a rz d
lokalny osi ga nawet nadwy k  wraz z funduszem bezpiecze stwa socjalnego. Zwi k-
szanie lub zmniejszanie si  deficytu bud etowego pa stwa euroobszaru wi e si
odpowiednio ze wzrostem lub spadkiem konsumpcji rz du. St d jednym z koniecznych 
sposobów obni ania deficytu bud etowego pa stwa jest zmniejszanie konsumpcji jego 
rz du. Drugim z tych sposobów jest dobre gospodarowanie pieni dzmi publicznymi, 
które przyczynia si  nie tylko do zmniejszania deficytów, ale równie  uzyskiwania 
nadwy ek bud etowych na najni szym poziomie w adzy w euroobszarze. Wydaje si ,
e ten fakt potwierdza celowo  stosowania zasady subsydiarno ci w celu ograniczania 

deficytów bud etowych. 
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