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Streszczenie

Przez pryzmat za o e  i regu  przy wiecaj cych stabilizacji fiskalnej oraz w wiet-

le przyj tych dla tego celu kryteriów podj to rozwa ania na temat wp ywu realizowanej 

polityki fiskalnej na gospodark  pa stw Unii Europejskiej, ich wzrost i rozwój. Na 

podstawie danych ilo ciowych dokonano oceny zmian w zakresie deficytów bud eto-

wych oraz zad u enia publicznego poszczególnych pa stw w latach 2000–2011 oraz ich 

oddzia ywania na produkcj  krajow  i wska niki rozwoju spo ecznego. Opracowanie 

nawi zuje do norm unijnych oraz przyj tych i realizowanych programów stabilizacji 

fiskalnej. Na podstawie porówna  i wniosków dokonano weryfikacji, jak stabilizacja 

fiskalna determinuje wzrost i rozwój spo eczno-gospodarczy krajów Unii Europejskiej. 

S owa kluczowe: stabilizacja fiskalna, deficyt bud etowy, d ug publiczny, wzrost gos-
podarczy 

Wprowadzenie

Gospodarka rynkowa charakterystyczna dla wspó czesnych pa stw Europy 
nie wyst puje w swojej czystej postaci, w której rynek jako „niewidzialna r ka”
steruje wszelkimi procesami gospodarczymi, lecz jako gospodarka mieszana, 
gdzie obok sektora prywatnego funkcjonuje tak e sektor publiczny. Jest to sys-
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tem najcz ciej wyst puj cy w wi kszo ci gospodarek wiata, tak e w krajach 
Unii Europejskiej.  

Stopie  ingerencji pa stwa w gospodark  czy realizacja polityki socjalnej 
s  w poszczególnych krajach wysoce zró nicowane. Niemniej jednak w ka -
dym z nich pa stwo jako jeden z podmiotów gospodarczych jest uczestnikiem 
rynku i ycia gospodarczego. Sektor publiczny odpowiada za dostarczenie oraz 
przestrzeganie unormowa  prawnych reguluj cych procesy gospodarcze, za-
pewnienie dost pu do dóbr i us ug publicznych, prowadzenie zarówno polityki 
monetarnej, jak i fiskalnej danego kraju, a tak e dzia ania maj ce na celu niwe-
lowanie nadmiernych ró nic w podziale dochodu. Pa stwo jako podmiot wp y-
wa nie tylko na ca  gospodark , ale tak e poziom ycia jego obywateli. Deter-
minuje funkcjonowanie w danym otoczeniu makroekonomicznym przedsi -
biorstw czy gospodarstw domowych oraz oddzia uje na wspó prac  mi dzy-
narodow .

Sytuacja kryzysowa na wiatowych rynkach finansowych oraz problemy 
finansowe pa stw strefy euro – w szczególno ci Grecji, Hiszpanii i Portugalii,  
a przede wszystkim ich rosn ce niebezpiecznie zad u enie oraz pogarszaj ce si
oceny ratingowe sk aniaj  do przyjrzenia si  polityce realizowanej przez posz-
czególne kraje. W wietle coraz powszechniej wskazywanych hase  stabilizacji 
fiskalnej warto zwróci  szczególn  uwag  na polityk  fiskaln .

Niniejsze opracowanie jest nawi zaniem do metod, regu  i za o e , któ-
rych zamierzeniem jest umo liwienie osi gni cia stabilizacji fiskalnej. Omó-
wione uregulowania prawa unijnego, przyj te do realizacji, oraz w dalszym 
ci gu opracowywane programy stabilizacji fiskalnej wskazuj  kryteria i limity, 
przy których bud ety pa stw mo na uzna  za zrównowa one. Celem artyku u
jest analiza zale no ci mi dzy realizowan  polityk  fiskaln  a rozwojem gospo-
darczym poszczególnych pa stw Unii Europejskiej. Przy wykorzystaniu metod 
ilo ciowych w opracowaniu ukazano, jak w ostatnich latach zmienia y si  d ug 
i deficyt bud etowy w krajach Wspólnoty w odniesieniu do mierników dochodu 
narodowego oraz wska ników rozwoju spo ecznego. Na podstawie wniosków 
i porówna  podj to rozwa ania, w jak du ym stopniu sytuacja fiskalna kraju, 
stabilizacja fiskalna lub jej brak wp ywaj  na wypracowany dochód, na PKB 
czy rozwój i wzrost gospodarczy poszczególnych pa stw unijnych.   



ALEKSANDRA MILCZAREK
WP YW REALIZACJI STABILNEJ POLITYKI FISKALNEJ… 53

Unijne ramy stabilizacji fiskalnej 

Niesprawno  mechanizmu rynkowego wywo uje potrzeb  ingerencji pa -
stwa w sfer  gospodarcz  i realizacj  polityki fiskalnej oraz monetarnej. Aspekt 
polityki monetarnej z racji okre lonego zakresu tematycznego niniejszej pracy 
zostanie pomini ty, jednak nale y podkre li , e ogromny wp yw zarówno jed-
nej, jak i drugiej na gospodark  wymaga skoordynowania dzia a  w adz mone-
tarnych i fiskalnych. Polityka fiskalna obejmuje ród a i metody s u ce groma-
dzeniu dochodów publicznych oraz sposoby wydatkowania zebranych rodków 
na cele spo eczne i gospodarcze przewidziane do realizacji przez w a ciwe  
organy publiczne1. W perspektywie d ugookresowej s u y ona pe niejszemu 
wykorzystaniu zasobów i zdolno ci danej gospodarki, zmniejszaniu amplitudy 
waha  cyklu koniunkturalnego, przyczynia si  do stabilizowania rynku pracy, 
produkcji, poziomu inflacji oraz wp ywa na bilans handlu zagranicznego. Jej 
realizacja w ka dym z pa stw ró ni si  rodzajem i stopniem zaanga owania
poszczególnych instrumentów fiskalnych, do których zasadniczo zalicza si
podatki, wydatki rz dowe oraz p atno ci transferowe.  

Systemy podatkowe obowi zuj ce w poszczególnych krajach Unii Euro-
pejskiej ró ni  si  mi dzy sob . Nie ulega jednak w tpliwo ci, e wp ywy po-
datkowe stanowi  w ka dym z nich znaczn  cz  dochodów publicznych, st d
tak wa ny staje si  dobrze skonstruowany system podatkowy oraz odpowiednia 
skala podatkowa. Zbyt niski poziom obci e  podatkowych nie pozwoli na 
realizacj  podstawowych funkcji pa stwa, a zbyt wysoki mo e zniech ci  oby-
wateli do pracy, spowodowa  ich ucieczk  w szar  stref  czy zarobkow  emi-
gracj , a przedsi biorstwa zach ci do przenoszenia dzia alno ci do tak zwanych 
rajów podatkowych. Gromadzone rodki s u  finansowaniu realizacji ró nych 
celów spo eczno-gospodarczych. W zale no ci od stanowiska w adz pa stwo-
wych czy przyj tej polityki udzia  p atno ci transferowych i wydatków rz do-
wych w ca kowitych wydatkach b dzie odmienny. Na przyk ad w krajach reali-
zuj cych polityk  spo eczn  znaczn  cz  wydatków b d  stanowi y transfery 
na rzecz spo ecze stwa, czyli wydatki, w zamian za które pa stwo nie wymaga 
udost pniania zasobów, produkcji dóbr czy wiadczenia us ug2. Zalicza si

                                                          
1  Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Wy sza Szko a Bankowa, Pozna  1998, s. 7. 
2  D. Mi aszewicz, Podstawy funkcjonowania gospodarki i równowaga w gospodarce,

w: Podstawy makroekonomii, red. D. Mi aszewicz, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 
2011, s. 48. 
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do nich mi dzy innymi: renty, emerytury, ró nego rodzaju zasi ki, stypendia, 
dotacje podmiotowe i przedmiotowe. Inaczej jest w przypadku wydatków rz -
dowych, za które pa stwo oczekuje wiadczenia zwrotnego, a rodki publiczne 
s  przeznaczane na utrzymanie sfery bud etowej, czyli finansuj  dzia alno
pa stwa. W zakres tych wydatków wchodz  tak e inwestycje w infrastruktur ,
o wiat , kultur , dzia ania produkcyjne czy obron  narodow . Drugi sposób 
wydatkowania mo e by  zdecydowanie bardziej korzystny dla gospodarki, je li 
rodki pos u  do sfinansowania inwestycji publicznych, które w przysz o ci 

zaprocentuj  i przyczyni  si  do pó niejszego wzrostu gospodarczego. 
Zestawiaj c dochody z wydatkami publicznymi, w sposób uproszczony 

otrzymuje si  saldo bud etu pa stwa. Przy wzajemnym dostosowaniu obu 
strumieni bud et pa stwa jest zrównowa ony, co w praktyce gospodarczej zda-
rza si  nader rzadko. Najcz ciej wyst puj c  sytuacj  jest brak pokrycia wy-
datków przez wp ywy bud etowe, czyli deficyt bud etowy, finansowany z regu-
y przez po yczki, b d ce g ówn , cho  nie jedyn  przyczyn  powstawania 

d ugu publicznego. 
Przeznaczanie znacznych kwot pieni dzy publicznych na inwestycje, in-

frastruktur , edukacj  czy tworzenie oraz wdra anie nowych technologii mo e
pobudza  gospodark , przyczyniaj c si  do zmniejszenia bezrobocia, wi kszej
aktywno ci gospodarczej kraju, ale i znacznego deficytu bud etowego,
a w konsekwencji do wzrostu zad u enia. W d ugim okresie tak wygenerowany 
wzrost produkcji krajowej powinien spowodowa  zwi kszenie wp ywów po-
datkowych, spadek deficytu oraz obni enie d ugu publicznego. Jednak w rze-
czywisto ci gospodarczej obrany kierunek dzia a  nie zawsze przynosi oczeki-
wane rezultaty. Bardziej racjonalne wydaje si  stymulowanie wzrostu poprzez 
zdrow  polityk  pa stwa, które powinno ogranicza  nadmierne wydatki, aby 
zmniejsza  deficyt bud etowy, a tym samym d ug publiczny. Wa na jest stabil-
no  finansów publicznych, poniewa  tylko w takiej sytuacji mo liwe b dzie
wypracowanie stabilnego wzrostu gospodarczego. Rozwi zanie to preferowane 
przez rz dy europejskie znajduje odzwierciedlenie w ograniczaniu deficytu 
bud etowego. Zak ada si , e zdrowe finanse pa stwa wp yn  pozytywnie na 
gospodark , na aktywno  podmiotów rynkowych oraz pozytywne postrzeganie 
danej gospodarki przez partnerów handlowych, co z czasem zaowocuje stabil-
nym i dynamicznym wzrostem.  

Kwestia stabilnych finansów pa stwowych, deficytu i d ugu publicznego 
jest w obliczu wiatowego kryzysu priorytetowym zadaniem ekip rz dz cych 
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oraz szczególnym przedmiotem zainteresowania ze wzgl du na swoje znaczenie 
makroekonomiczne. Zagro enie utrat  wyp acalno ci przez pa stwa europejskie 
sk ania do podejmowania dzia a  ograniczaj cych nadmierne wydatki, a tym 
samym deficyty, oraz wprowadza kontrol  i nadzór nad saldem bud etu pa -
stwa oraz jego zad u eniem. 

Zdaniem autora niniejszego artyku u, stabilizacja fiskalna powinna pole-
ga  na wprowadzaniu g bokich zmian w finansach publicznych, zmierzaj cych 
do obni enia deficytu bud etowego, a w d ugim okresie tak e d ugu publiczne-
go. Dzia ania te powinny koncentrowa  si  na bud ecie pa stwa, wp ywaj c
na strumienie dochodów i wydatków, w szczególno ci redukuj c te ostatnie, 
a tak e zmieniaj c ich struktur . Powinno si  tak e d y  do zmniejszenia war-
to ci wydatków bezzwrotnych, na rzecz wi kszego udzia u wydatków, które 
mog  zaprocentowa  w przysz o ci. W dotychczas powsta ych programach 
i strategiach dla polityki fiskalnej wskazywane s  ró ne warto ci referencyjne 
dla deficytu oraz d ugu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych, jednak 
co do zasady s  one dosy  zbie ne.

Przyst puj c do Unii Europejskiej, pa stwa cz onkowskie zobowi zuj  si
do przestrzegania norm i regu , które w niej obowi zuj . Dotyczy to równie
kryteriów zapisanych w traktacie z Maastricht z 1992 roku. Aspiruj c do udzia-
u w Unii Gospodarczej i Walutowej, gospodarki powinny spe nia  nast puj ce

warunki3:
a) rednia stopa inflacji, odnotowana w danym pa stwie w ci gu jednego 

roku poprzedzaj cego badanie, nie powinna przekracza  o wi cej ni
1,5 punktu procentowego inflacji trzech pa stw cz onkowskich o naj-
bardziej stabilnych cenach; 

b) stabilna sytuacja finansów publicznych wed ug nast puj cych warto ci
odniesienia:
– 3% dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu pub-

licznego do produktu krajowego brutto wyra onego w cenach ryn-
kowych, 

– 60% dla stosunku zad u enia publicznego do produktu krajowego 
brutto wyra onego w cenach rynkowych; 

                                                          
3 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 140 oraz Protokó  (nr 13) do TFUE  

w sprawie kryteriów konwergencji, art. 1–4; Protokó  (nr 12) do TFUE w sprawie procedury 
dotycz cej nadmiernego deficytu, art. 1, (Dz. Urz. UE C 115, 9 maja 2008). 
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c) poszanowanie zwyk ych marginesów waha  kursów przewidzianych 
mechanizmem kursów wymiany walut europejskiego systemu walu-
towego przez co najmniej dwa lata (uczestnictwo w ERM 2), bez de-
waluacji w stosunku do euro; 

d) rednia nominalna d ugoterminowa stopa procentowa w ci gu jednego 
roku przed badaniem nie powinna przekracza  wi cej ni  o dwa punk-
ty procentowe stopy procentowej trzech pa stw cz onkowskich o naj-
bardziej stabilnych cenach. 

Cztery kryteria konwergencji: kryterium stabilno ci cen, finansów pub-
licznych, kursu walutowego oraz stopy procentowej, stanowi  warunek ko-
nieczny uzyskania cz onkostwa w strefie euro dla pa stw obj tych derogacj .
Z punktu widzenia niniejszego opracowania najistotniejsze s  kryteria fiskalne, 
dotycz ce dopuszczalnych granic deficytu bud etowego oraz d ugu publicznego 
w stosunku do wielko ci produktu krajowego brutto. W przypadku krajów z ob-
szaru wspólnej waluty w sytuacji utrzymywania deficytu na niedozwolonym 
poziomie istnieje gro ba obci enia sankcjami finansowymi. Za ka dy punkt 
procentowy deficytu bud etowego powy ej 3% PKB kraje te zobowi zane s
do z o enia nieoprocentowanego depozytu, sk adaj cego si  z 0,2% PKB jako 
cz ci sta ej oraz cz ci zmiennej w wysoko ci 0,1% PKB. Maksymalnie depo-
zyt ten mo e stanowi  0,5% PKB. Na rzecz Unii przechodzi on w momencie, 
kiedy nadmierny deficyt b dzie utrzymywany przez dwa lat od daty wydania 
decyzji o obowi zku wniesienia depozytu4.

Postanowienia fiskalne z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zo-
sta y doprecyzowane przez zapisy Paktu Stabilno ci i Wzrostu z 1997 roku oraz 
jego zreformowan  wersj  z 2005 roku. Wprowadzono system wczesnego 
ostrzegania, polegaj cy na sta ej kontroli Komisji Europejskiej nad sytuacj
bud etow  cz onków Wspólnoty. Kraje strefy euro zobowi zano do przedsta-
wiania corocznych sprawozda  z narodowych programów stabilizacyjnych,  
a pozosta e pa stwa, ubiegaj ce si  o cz onkostwo w unii walutowej, do spo-
rz dzania programów konwergencji i ich przedk adania Komisji celem oceny  
i nadzoru przebiegu ich realizacji5. W zreformowanym Pakcie Stabilno ci
i Wzrostu zosta y ustalone jednocze nie redniookresowe cele bud etowe, czyli 

                                                          
4  B. Kolanowska-Kowalska, Polityka fiskalna, w: System finansowy w Polsce 2, red. B. Pie-

trzak, Z. Pola ski, B. Wo niak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 345. 
5 Warunki przyj cia euro – kryteria konwergencji, http://polskawue.gov.pl/Warunki,przy-

jecia,euro,,kryteria, konwergencji,2116.html (dost p 1.09.2012). 
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zró nicowane warto ci referencyjne dla ró nych krajów odno nie do salda 
strukturalnego w relacji do PKB w zale no ci od tempa wzrostu gospodarczego 
i poziomu zad u enia. Dodatkowo ka de pa stwo unijne zosta o zobowi zane 
do okre lenia w asnych redniookresowych celów, nieprzekraczaj cych warto-
ci referencyjnej. Ta natomiast dla pa stw strefy euro oraz uczestnicz cych 

w mechanizmie ERM2 zosta a ustalona w przedziale od –1% PKB do równo-
wagi lub nadwy ki bud etowej, z uwzgl dnieniem zmian cyklicznych6.

Wspomniane za o enia, kryteria i dopuszczalne warto ci dla deficytu  
i d ugu publicznego ustanowione przez Komisj  Europejsk  s  uwzgl dniane
w polityce pa stw cz onkowskich Unii. W czaj  je one do swoich krajowych 
programów stabilizacyjnych, tworzonych na kolejne lata z uwzgl dnieniem 
mo liwo ci poszczególnych gospodarek i stopniowo podejmuj  próby ich wdra-
ania. Z rzeczywist  realizacj  tych postanowie  na przestrzeni lat i w obliczu 

sytuacji panuj cych na rynkach w ka dym z pa stw bywa o jednak ró nie.

Polityka fiskalna pa stw Unii Europejskiej w latach 2000–2011 

Zrównowa enie finansów pr nie dzia aj cego przedsi biorstwa produk-
cyjnego czy gospodarstwa domowego w nat oku istotnych, niemo liwych do 
pomini cia wydatków nie nale y do zada atwych, tym wi c trudniejsze staje 
si  osi gni cie stabilizacji przez tak wielki organ, jakim jest instytucja pa stwa. 
Bud et pa stwa na koniec roku w praktyce gospodarczej z regu y nigdy nie jest 
zrównowa ony. Jednak w celu przeciwdzia ania nadmiernemu wydatkowaniu 
rodków publicznych, które nie znajduje odzwierciedlenia po stronie dochodo-

wej, przyj to za o enia o stosowaniu ogranicze , wprowadzeniu limitów wiel-
ko ci deficytu bud etowego oraz d ugu publicznego, a tak e o wiadomym, 
rozwa nym dysponowaniu rodkami publicznymi. Przy nieograniczonych po-
trzebach wydatki mog  nie mie  ko ca, st d postanowienia o wi kszej kontroli 
wydatków publicznych i finansów pa stwa. Rz dy europejskie zaakceptowa y
dosy  restrykcyjne normy dla tych wielko ci oraz programy stabilizacji fiskal-
nej, gdy  zda y sobie spraw  z powagi sytuacji. Nadmierny i stale wykazuj cy 
rosn cy trend deficyt i d ug publiczny zagra a y utrat  wyp acalno ci kolejnym 
krajom Unii Europejskiej.  

                                                          
6  B. Kolanowska-Kowalska, op.cit., s. 346. 
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Decyduj c si  na wspóln  walut  euro oraz przyst puj c do unii waluto-
wej, poszczególne kraje musia y spe nia  warunki zawarte w traktacie z Ma-
astricht. W 1999 roku wspólna waluta zosta a wprowadzona w 11 krajach: 
Hiszpanii, Portugalii, Francji, W oszech, Irlandii, Holandii, Belgii, Luksembur-
gu, Niemczech, Austrii oraz Finlandii. Dwa lata pó niej tak e Grecja przyj a
wspóln  walut , nast pnie w 2007 roku euro wprowadzono na S owenii,
w 2008 na Cyprze i Malcie, w 2009 na S owacji i w 2011 w Estonii. Podczas 
akcesji do unii walutowej poszczególne pa stwa spe nia y wymagane kryteria, 
lecz z biegiem czasu zarówno ich sytuacja ekonomiczna, jak i omawiane wiel-
ko ci ulega y przemianom. Analizuj c uj t  w tabelach 1 i 2 relacj  deficytu 
bud etowego i d ugu publicznego w stosunku do warto ci osi gni tego produk-
tu krajowego brutto w pa stwach Unii, mo na zauwa y , e w latach 2000–
2011 zmiany obu wielko ci pod aj  z regu y w tym samym kierunku. Zwi k-
szonemu deficytowi towarzyszy pog biony d ug publiczny i na odwrót – je li
zmniejsza si  deficyt bud etowy albo nawet pojawia si  nadwy ka w bud ecie 
pa stwa to wówczas zmniejsza si  d ug. W ca ym badanym dziesi cioleciu 
jedynie pi  spo ród wszystkich 27 unijnych pa stw prowadzi o stabiln  polity-
k  fiskaln , na tyle, aby omawiane dane nie przekroczy y warto ci dopuszczal-
nych przez kryteria zbie no ci. Z obszaru wspólnej waluty jedynie Estonia, 
Finlandia i Luksemburg spe nia y okre lone kryteria, a w ród pozosta ej dzie-
si tki tylko Dania i Szwecja. We wszystkich pozosta ych krajach deficyt i/albo 
d ug znacznie przekracza y odpowiednio 3% i 60% PKB. Pa stwa skandynaw-
skie na tym tle prezentowa y si  najlepiej. W latach 2000–2008 zarówno Dania, 
Finlandia, Szwecja, jak i Luksemburg wypracowa y nadwy k  w bud ecie pa -
stwa, przy d ugu publicznym oscyluj cym pomi dzy 30%–50% PKB, a w Luk-
semburgu w latach 2000–2007 jedynie nieznacznie ponad 6% PKB. Co cieka-
we, d ug publiczny Estonii, któr  charakteryzowa  tak e niski deficyt, a w la-
tach 2010 i 2011 nawet nieznaczna nadwy ka, w ca ym badanym okresie nie 
przekroczy  8% PKB – by  to jedyny taki przypadek, je li chodzi o pa stwa 
unijne.

Najlepszy stan finansów publicznych w Europie odnotowywany obecnie 
w Estonii wp yn  na nazywanie jej „ba tyckim tygrysem”. Esto czycy maj
dosy  konserwatywne podej cie do kwestii fiskalnych, które znajduje odzwier-
ciedlenie w obowi zuj cej tam od 1993 roku regule zrównowa onego bud etu,
która – jak wida  – przynosi wymierne i zadowalaj ce efekty. Regu a ta jest 
respektowana przez wszystkie rz dy, pomimo i  nigdy nie zosta a sformalizo-
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wana, a jest jedynie wpisana w umow  koalicyjn . Obecnie z uwagi na kryzys 
finansowy oraz rozbie no ci w szacowaniu pozycji gospodarczej w cyklu ko-
niunkturalnym w adze esto skie planuj  wprowadzi  j  do krajowego porz dku 
prawnego poprzez wpisanie w krajowe ramy fiskalne7.

Tabela 1. Relacja nadwy ki (+)/deficytu (–) sektora instytucji rz dowych  

i samorz dowych do produktu krajowego brutto w krajach Unii Europejskiej 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Kraj

nadwy ka (+) / deficyt (–) 
Austria –1,7 0,0 –0,7 –1,5 –4,4 –1,7 –1,5 –0,9 –0,9 –4,1 –4,5 –2,6 
Belgia 0,0 0,4 –0,1 –0,1 –0,3 –2,7 0,1 –0,3 –1,0 –5,6 –3,8 –3,7 
Bu garia –0,5 1,1 –1,2 –0,4 1,9 1,0 1,9 1,2 1,7 –4,3 –3,1 –2,1 
Cypr –2,3 –2,2 –4,4 –6,6 –4,1 –2,4 –1,2 3,5 0,9 –6,1 –5,3 –6,3 
Dania 2,3 1,5 0,4 0,1 2,1 5,2 5,2 4,8 3,2 –2,7 –2,5 –1,8 
Estonia –0,2 –0,1 0,3 1,7 1,6 1,6 2,5 2,4 –2,9 –2,0 0,2 1,0 
Finlandia 6,9 5,1 4,1 2,6 2,5 2,8 4,1 5,3 4,3 –2,5 –2,5 –0,5 
Francja –1,5 –1,5 –3,1 –4,1 –3,6 –2,9 –2,3 –2,7 –3,3 –7,5 –7,1 –5,2 
Grecja –3,7 –4,5 –4,8 –5,6 –7,5 –5,2 –5,7 –6,5 –9,8 –15,6 –10,3 –9,1 
Hiszpania –0,9 –0,5 –0,2 –0,3 –0,1 1,3 2,4 1,9 –4,5 –11,2 –9,3 –8,5 
Irlandia 4,7 0,9 –0,4 0,4 1,4 1,7 2,9 0,1 –7,3 –14,0 –31,2 –13,1 
Litwa –3,2 –3,5 –1,9 –1,3 –1,5 –0,5 –0,4 –1,0 –3,3 –9,4 –7,2 –5,5 
Luksemburg 6,0 6,1 2,1 0,5 –1,1 0,0 1,4 3,7 3,0 –0,8 –0,9 –0,6 

otwa –2,8 –2,0 –2,3 –1,6 –1,0 –0,4 –0,5 –0,4 –4,2 –9,8 –8,2 –3,5 
Malta –5,8 –6,4 –5,8 –9,2 –4,7 –2,9 –2,8 –2,4 –4,6 –3,8 –3,7 –2,7 
Niderlandy 2,0 –0,2 –2,1 –3,1 –1,7 –0,3 0,5 0,2 0,5 –5,6 –5,1 –4,7 
Niemcy 1,1 –3,1 –3,8 –4,2 –3,8 –3,3 –1,6 0,2 –0,1 –3,2 –4,3 –1,0 
Polska –3,0 –5,3 –5,0 –6,2 –5,4 –4,1 –3,6 –1,9 –3,7 –7,4 –7,8 –5,1 
Portugalia –2,9 –4,3 –2,9 –3,0 –3,4 –5,9 –4,1 –3,1 –3,6 –10,2 –9,8 –4,2 
Republika
Czeska –3,6 –5,6 –6,5 –6,7 –2,8 –3,2 –2,4 –0,7 –2,2 –5,8 –4,8 –3,1 
Rumunia –4,7 –3,5 –2,0 –1,5 –1,2 –1,2 –2,2 –2,9 –5,7 –9,0 –6,8 –5,2 
S owacja –12,3 –6,5 –8,2 –2,8 –2,4 –2,8 –3,2 –1,8 –2,1 –8,0 –7,7 –4,8 
S owenia –3,7 –4,0 –2,4 –2,7 –2,3 –1,5 –1,4 0,0 –1,9 –6,1 –6,0 –6,4 
Szwecja 3,6 1,5 –1,3 –1,0 0,6 2,2 2,3 3,6 2,2 –0,7 0,3 0,3 
W gry –3,0 –4,1 –9,0 –7,3 –6,5 –7,9 –9,3 –5,1 –3,7 –4,6 –4,2 4,3 
Wielka  
Brytania 3,6 0,5 –2,1 –3,4 –3,5 –3,4 –2,7 –2,7 –5,0 –11,5 –10,2 –8,3 
W ochy –0,8 –3,1 –3,1 –3,6 –3,5 –4,4 –3,4 –1,6 –2,7 –5,4 –4,6 –3,9 

ród o: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11293_PLK_HTML.htm (dost p 15.08.2012). 

W pozosta ych niewspominanych pa stwach Unii relacja deficytu i d ugu 
do PKB ulega y w analizowanym okresie naprzemiennym wzrostom i spadkom. 
Wielu rz dom w latach 2000–2005 uda o si  zmniejszy  deficyt bud etowy

                                                          
7  J. Kantorowicz, Regu y fiskalne – co si  sprawdza?, „Analiza Forum Obywatelskiego 

Rozwoju” 2012, nr 3, s. 12. 



PROBLEMY WSPÓ CZESNEJ EKONOMII60

oraz ograniczy  zad u enie (por. tabele 1 i 2). Taka sytuacja wyst pi a mi dzy
innymi na Litwie, S owacji oraz w S owenii,  Bu garii i Rumunii. Na uwag
zas uguje Bu garia, która w 2004 roku wykaza a dodatnie saldo bud etu pa -
stwa, utrzymuj ce si  do 2008 roku, oraz ograniczy a zad u enie z ponad 72% 
warto ci PKB w 2000 roku do 16% w roku 2011.  

Tabela 2. Relacja d ugu sektora instytucji rz dowych i samorz dowych  

do produktu krajowego brutto w krajach Unii Europejskiej 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Kraj

d ug publiczny 
Austria 66,2 66,8 66,2 65,3 64,7 64,2 62,3 60,2 63,8 69,5 71,9 72,2 
Belgia 107,8 106,5 103,4 98,4 94,0 92,0 88,0 84,1 89,3 95,8 96,0 98,0 
Bu garia 72,5 66,0 52,4 44,4 37,0 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,3 16,3 
Cypr 59,6 61,2 65,1 69,7 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,5 71,6 
Dania 52,4 49,6 49,5 47,2 45,1 37,8 32,1 27,5 33,4 40,6 42,9 46,5 
Estonia 5,1 4,8 5,7 5,6 5,0 4,6 4,4 3,7 4,5 7,2 6,7 6,0 
Finlandia 43,8 42,5 41,5 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,5 48,4 48,6 
Francja 57,3 56,9 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 64,2 68,2 79,2 82,3 85,8 
Grecja 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100,0 106,1 107,4 113,0 129,4 145,0 165,3 
Hiszpania 59,4 55,6 52,6 48,8 46,3 43,1 39,6 36,2 40,2 53,9 61,2 68,5 
Irlandia 37,5 35,2 31,9 30,7 29,4 27,2 24,7 24,8 44,2 65,1 92,5 108,2 
Litwa 23,6 23,0 22,2 21,0 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,4 38,0 38,5 
Luksemburg 6,2 6,3 6,3 6,1 6,3 6,1 6,7 6,7 13,7 14,8 19,1 18,2 

otwa 12,4 14,1 13,6 14,7 15,0 12,5 10,7 9,0 19,8 36,7 44,7 42,6 
Malta 54,9 60,9 59,1 67,6 71,7 69,7 64,1 62,1 62,3 68,1 69,4 72,0 
Niderlandy 53,8 50,7 50,5 52,0 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 62,9 65,2 
Niemcy 60,2 59,1 60,7 64,4 66,3 68,6 68,1 65,2 66,7 74,4 83,0 81,2 
Polska 36,8 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45,0 47,1 50,9 54,8 56,3 
Portugalia 48,5 51,2 53,8 55,9 57,6 62,8 63,9 68,3 71,6 83,1 93,3 107,8 
Republika
Czeska 17,8 23,9 27,1 28,6 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,4 38,1 41,2 
Rumunia 22,5 25,7 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,8 13,4 23,6 30,5 33,3 
S owacja 50,3 48,9 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41,1 43,3 
S owenia 26,3 26,5 27,8 27,2 27,3 26,7 26,4 23,1 21,9 35,3 38,8 47,6 
Szwecja 53,9 54,7 52,5 51,7 50,3 50,4 45,0 40,2 38,8 42,6 39,4 38,4 
W gry 56,1 52,7 55,9 58,6 59,5 61,7 65,9 67,0 73,0 79,8 81,4 80,6 
Wielka  
Brytania 41,0 37,7 37,5 39,0 40,9 42,5 43,4 44,4 54,8 69,6 79,6 85,7 
W ochy 108,5 108,2 105,1 103,9 103,4 105,4 106,1 103,1 105,7 116,0 118,6 120,1 

ród o: jak pod tabel  1. 

Trend spadkowy nie utrzyma  si  jednak zbyt d ugo, poniewa  ju  w ko-
lejnych latach, poczynaj c od prze omu lat 2008 i 2009, zaobserwowano wzrost 
relacji deficytu i zad u enia pa stw w stosunku do PKB. Kraje strefy euro tak e
podda y si  tej fali. Odno nie do tej grupy zaobserwowa  mo na pewn  prawi-
d owo , charakteryzuj c  wi kszo , lecz nie wszystkie z pa stw siedemnast-
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ki. Po przyj ciu wspólnej waluty, cz sto nawet ju  po pierwszym roku, deficyt 
tych pa stw znacznie si  pog bia . Stosunek ujemnego wyniku bud etowego
do warto ci wytworzonej produkcji zaczyna  przekracza  górn  granic  dozwo-
lonych 3% PKB i narasta  w kolejnych latach. Podobnie dzia o si  z d ugiem
publicznym, który rós , nierzadko przewy szaj c 60% PKB.

W Belgii ju  w 2000 roku, nieca y rok po akcesji, zad u enie si gn o po-
ziomu 107,8% PKB, a we W oszech 108,5%. Pogarszaj ca si  sytuacja finan-
sowa pa stw by a skutkiem pewnego rozlu nienia fiskalnego. Skoro warunki 
przyj cia do strefy euro zosta y spe nione i wprowadzono wspóln  walut , czyli 
osi gni to cel, jaki przy wieca  utrzymywanym ograniczeniom w walce o spe -
nienie kryteriów, to rz dy opu ci y nieco poprzeczk  i z agodzi y polityk .

Raptowne pogorszenie sytuacji finansowej pa stw w Europie mo na zaob-
serwowa  od 2009 roku, kiedy to impulsy kryzysu wiatowego zosta y na prze-
omie lat 2008 i 2009 przeniesione na rynki europejskie. W tym czasie deficyty 

przekroczy y 10% PKB, a zad u enie krytyczne 100% PKB. W 2009 roku  
w Hiszpanii relacja deficytu do produktu krajowego brutto w cenach bie cych 
wynosi a 11,2%, w Grecji a  15,6%, Irlandii – 14%, Portugalii – 10,2% i Wiel-
kiej Brytanii – 11,5%. W tym samym czasie zad u enie w relacji do PKB naj-
wi kszy poziom osi gn o w Grecji (129,4%) i W oszech (116%).  

Analizuj c ostatni badany rok bud etowy, mo na zauwa y , e na  
27 pa stw nale cych do Unii Europejskiej tylko 6 mo e poszczyci  si  wzgl -
dn  stabilizacj  fiskaln , generuj c zarówno d ug, jak i deficyt na poziomie 
ni szym ni  wskazywane limity. Najwy szy deficyt w relacji do PKB na koniec 
2011 roku odnotowano w Irlandii (–13,1%), Grecji (–9,1%) oraz Hiszpanii  
(–8,5%) i Wielkiej Brytanii (–8,3%), a najni szy w Finlandii (–0,5%), Luksem-
burgu (–0,6%) oraz Niemczech (–1%). Estonia, W gry i Szwecja jako jedyne 
wypracowa y nadwy k  bud etow , do  znaczn  w przypadku W gier, gdy
a  4,3% warto ci PKB. Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszenie deficytów 
bud etowych w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 przez zdecydowan
wi kszo  krajów Wspólnoty, bo a  24 pa stwa. Jest to efekt wdra ania polityki 
stabilizuj cej sfer  fiskaln  czy postanowie  Paktu Stabilno ci Wzrostu. Cypr 
i S owenia jako jedyne zwi kszy y warto  deficytu, a Szwecja utrzyma a nie-
znaczn  nadwy k  na poprzednim poziomie 0,3% PKB. 

D ug publiczny charakteryzowa  si  odwrotn  tendencj . W 2011 roku  
w porównaniu do roku 2010 wzrós  w 20 krajach Unii. Najni szy odnotowano 
w Estonii (6%), Bu garii (16,3%) oraz Luksemburgu (18,2%), a najwy szy
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w Grecji (165,3%), W oszech (120,1%) oraz Irlandii (108,2%) i Portugalii 
(107,8%). W sumie w 14 krajach przekroczy  on 60% PKB.  

O ile sytuacja fiskalna Grecji mo e t umaczy  kryzys grecki, o tyle dane 
Irlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, W och i Portugalii powinny by  ostrze e-
niem dla rz dz cych. Ich analiza ju  zaowocowa a wdro eniem wielu reform 
finansów publicznych, g ównie ci  bud etowych, mocno redukuj cych wydat-
ki publiczne. Przyj te kryteria fiskalne maj  wzmacnia  walk  pa stwa z nad-
miernym deficytem i rosn cym zad u eniem. Sytuacja fiskalna jest o tyle nie-
ciekawa, e zaczyna zagra a  wyp acalno ci oraz negatywnie wp ywa na stan 
gospodarki i zachowawcze dzia ania podmiotów na rynku. Dodatkowo du ym 
problemem pa stw europejskich jest post puj ce starzenie si  spo ecze stwa  
i bud etowe tego konsekwencje. System emerytalny oraz system opieki zdro-
wotnej generuj  koszty wysoce obci aj ce bud ety pa stw, przez co kraje 
strefy euro zalicza si  do kategorii redniego i wysokiego ryzyka stabilno ci 
finansowej.

Polska, podobnie jak kraje Europy rodkowej i Wschodniej, takie jak Bu -
garia, Estonia, otwa, czy kraje skandynawskie wypada na tle Europy dosy
dobrze. W latach 2008–2011 deficyt i d ug nie by y a  tak wysokie, jak w pozo-
sta ych krajach, g ównie Europy Zachodniej, uznawanych za dominuj ce i przo-
duj ce gospodarki, które musia y w du o wi kszym stopniu zmaga  si  ze skut-
kami wiatowego kryzysu finansowego. Przy bardziej stabilnej polityce fiskal-
nej pa stwa Europy rodkowo-Wschodniej oraz Skandynawia mog y w spoko-
ju i w wi kszym stopniu skupi  si  na rozwoju w asnych gospodarek oraz za-
pewnieniu wzrostu gospodarczego. 

Tabela 3. D ug i deficyt w Unii Europejskiej w latach 2005–2011 

EU27 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
PKB w cenach  
rynkowych 
(mln euro) 

11 061 969 11 683 430 12 362 471 12 466 843 11 742 120 12 260 171 12 634 499 

mln euro –269 702 –165 676 –99 385 –302 270 –808 644 –802 311 –565 117 Deficyt  
bud etowy % PKB –2,4 –1,4 –0,8 –2,4 –6,9 –6,5 –4,5 

mln euro 6 937 297 7 163 806 7 252 930 7 789 712 8 777 601 9 811 660 10 421 987 D ug  
publiczny % PKB 62,7 61,3 58,7 62,5 74,8 80 82,5 

ród o: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22102009-AP/EN/2-22102009-
AP-EN.PDF (dost p 10.08.2012); (dost p 10.08.2012); 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-23042012-AP/EN/2-23042012- 
AP-EN.PDF (dost p 10.08.2012). 
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W ca ej Unii Europejskiej w latach 2000–2011 deficyt ulega  naprzemien-
nym spadkom i wzrostom. W roku 2004 jego warto  zacz a si  zmniejsza ,
osi gaj c w 2007 roku warto  najni sz  –99 385 mln euro, co stanowi o –0,8% 
wypracowanego przez Uni  PKB. Rok pó niej warto  ta zwi kszy a si  pra-
wie trzykrotnie i dalej ros a. Nast pnie w roku 2011, kiedy sytuacja ekonomicz-
na pa stw zacz a si  stabilizowa , deficyt unijny zmniejszy  si  z ponad –
800 000 mln euro do –565 117 mln euro, czyli do –4,5% PKB ca ej Unii. Przy 
czym prawie 69% tego deficytu powsta o w strefie euro. Zad u enie Wspólnoty 
tak e wykazywa o wahania, a od 2008 roku trend rosn cy – w 2011 roku prze-
kroczy o kwot  10 bilionów euro, a tym samym 80% PKB. Strefa euro z udzia-
em 17 pa stw przyczyni a si  do takiego wyniku a  w 79%8. Szczegó owe

dane zbiorcze dla Unii Europejskiej zawarto w tabeli 3.  

Stabilizacja fiskalna jako determinanta wzrostu  
i rozwoju spo eczno-gospodarczego 

Sytuacja ekonomiczna pa stwa nie pozostaje bez wp ywu na jego funkcjo-
nowanie. Stabilne finanse publiczne tworz  sprzyjaj ce warunki ycia gospo-
darczego, lepsze perspektywy rozwoju i prowadzenia dzia alno ci czy funkcjo-
nowania przedsi biorstw na danym terytorium. „Zdrowe” pa stwo zapewniaj -
ce wzgl dn  stabilno , redukuj ce nadmierne wahania rynku, zach ca i przy-
ci ga inwestorów krajowych i zagranicznych. Wszystko to z czasem przyczynia 
si  do wzrostu gospodarczego oraz podniesienia poziomu ycia obywateli da-
nego kraju.   

W ci gu ostatniego dziesi ciolecia du e wahania i zmiany deficytu bud e-
towego oraz d ugu publicznego w poszczególnych krajach wraz ze zmieniaj c
si  sytuacj  makroekonomiczn  oddzia ywa y na poziom produkcji krajowej. 
Przedstawione w tabeli 4 dane wskazuj , e PKB krajów Unii Europejskiej  
w latach 2000–2008 wykazywa y wyra ny trend rosn cy, który w 2009 roku  
w ka dej z tych gospodarek uleg  nag emu za amaniu. W tym momencie gos-
podarki najbardziej odczu y wp yw kryzysu, który nie omin  tak e starego 
kontynentu. Pa stwa Europy nie poradzi y sobie z trudn  sytuacj  na rynkach 
finansowych, dosz o do za amania gospodarczego, co wp yn o na wygenero-

                                                          
8  http://epp.eurostat.ec.europa.eu; www.stat.gov.pl/gus (dost p 17.08.2012). 
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wanie ni szego ni  przed rokiem produktu krajowego. Najmniejsz  dynamik
PKB w tym czasie wykaza y si  Estonia, Litwa i otwa. Polska jako jedyne 
pa stwo unijne w 2009 roku odnotowa a wzrost gospodarczy.

Zestawienie danych charakteryzuj cych deficyt bud etowy oraz zad u e-
nie pa stw Unii Europejskiej z osi gni t  produkcj  nasuwa ciekawe wnioski. 
Pogarszaj ca si  sytuacja w bud etach niektórych pa stw unijnych czy zmiany 
wielko ci d ugu w latach 2000–2005 i jednoczesne zmniejszanie deficytu oraz 
d ugu w innych nie wywar o wi kszego wp ywu na wypracowany produkt kra-
jowy brutto. Jak ju  zosta o wspomniane, w okresie tym ka dy z cz onków
Wspólnoty osi gn  przyrost PKB w porównaniu do roku wcze niejszego (por. 
tabela 4). W kolejnych dwóch latach – 2006 i 2007 – gospodarki unijne dalej 
pr nie si  rozwija y, ciesz c si  w dalszym ci gu wzrostem gospodarczym. 
Wówczas jednak odnotowano we wszystkich krajach spadek warto ci deficy-
tów bud etowych lub zmniejszenie zad u enie albo spadek obu tych warto ci
jednocze nie. Sytuacja taka wp yn a na tyle korzystnie na gospodark , e
w ka dym pa stwie w a nie w tych dwóch latach dynamika PKB by a najwy -
sza w ca ym badanym okresie. 

W 2006 roku, jak ukazano w tabeli 4, najwy sz  dynamik  wzrostu uzy-
ska a otwa na poziomie 111,2% w stosunku do roku poprzedniego oraz Esto-
nia 110,1%, a najni sz  Portugalia 101,4%. W roku 2007 za  S owacja 110,5% 
z najwy sz  dynamik  wzrostu oraz W gry 100,1% z najni sz . Rok pó niej
mo na ju  zauwa y  pewne spowolnienie gospodarki i du e zmiany w prezen-
towanych warto ciach. W wi kszo ci krajów Unii pog bi  si  deficyt, który co 
do warto ci wzrós  kilka, a nawet kilkana cie razy w stosunku do roku wcze -
niejszego oraz zwi kszy  si  udzia  d ugu publicznego. Ka de pa stwo z wyj t-
kiem zielonej wyspy Irlandii zwi kszy o jeszcze w 2008 roku warto  PKB, ale 
dynamika produkcji krajowej by a zdecydowanie ni sza ni  przed rokiem.  

Nast pnym etapem tak rozpocz tego spowolnienia w Europie by  rok 
2009, kiedy to jedynie w Polsce odnotowano przyrost produkcji krajowej. Rok 
ten przyniós  nie tylko pogorszenie sytuacji ekonomicznej na rynkach oraz nie-
korzystne zmiany warunków dzia alno ci gospodarczej, lecz by  tak e krytycz-
nym momentem dla rz dów europejskich. Deficyty bud etowe na terenie Unii 
osi gn y najwy sze pu apy: 15,8% PKB w Grecji, 14,2% w Irlandii czy 11,5% 
w Wielkiej Brytanii. W adnym z pa stw nie wyst pi a w roku 2009 nadwy ka 
bud etowa, lecz wsz dzie deficyt. Dodatkowo w ka dym z 27 pa stw mo na 
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Tabela 4. Dynamika produktu krajowego brutto w krajach Unii Europejskiej  

(ceny sta e)

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 103,7 100,9 101,7 100,9 102,6 102,4 103,7 103,7 101,4 96,2 102,3 
Belgia 103,7 100,8 101,4 100,8 103,3 101,7 102,7 102,9 101,0 97,2 102,3 
Bu garia 105,7 104,2 104,7 105,5 106,7 106,4 106,5 106,4 106,2 94,5 100,2 
Cypr 105,0 104,0 102,1 101,9 104,2 103,9 104,1 105,1 103,6 98,1 101,1 
Dania 103,5 100,7 100,5 100,4 102,3 102,4 103,4 101,6 99,2 94,2 101,3 
Estonia 114,0 106,3 106,6 107,8 106,3 108,9 110,1 107,5 96,3 85,7 102,3 
Finlandia 105,3 102,3 101,8 102,0 104,1 102,9 104,4 105,3 100,3 91,6 103,7 
Francja 103,7 101,8 100,9 100,9 102,5 101,8 102,5 102,3 99,9 97,3 101,5 
Grecja 103,5 104,2 103,4 105,9 104,4 102,3 105,5 103,0 99,8 96,7 96,5 
Hiszpania 105,0 103,7 102,7 103,1 103,3 103,6 104,1 103,5 100,9 96,3 99,9 
Irlandia 109,3 104,8 105,9 104,2 104,5 105,3 105,3 105,2 97,0 93,0 99,6 
Litwa 112,3 106,7 106,8 110,3 107,4 107,8 107,8 109,8 102,9 85,2 101,4 
Luksemburg 108,4 102,5 104,1 101,5 104,4 105,4 105,0 106,6 100,8 94,7 102,7 

otwa 106,1 107,3 107,2 107,6 108,9 110,1 111,2 109,6 96,7 82,3 99,7 
Malta – 98,5 102,8 100,1 99,5 103,7 102,8 104,3 104,3 97,4 102,9 
Niderlandy 103,9 101,9 100,1 100,3 102,2 102,0 103,4 103,9 101,8 96,5 101,7 
Niemcy 103,1 101,5 100,0 99,6 101,2 100,7 103,7 103,3 101,1 94,9 103,7 
Polska 104,3 101,2 101,4 103,9 105,3 103,6 106,2 106,8 105,1 101,6 103,9 
Portugalia 103,9 102,0 100,8 99,1 101,6 100,8 101,4 102,4 100,0 97,1 101,4 
Republika Czeska 104,2 103,1 102,1 103,8 104,7 106,8 107,0 105,7 103,1 95,3 102,7 
Rumunia 102,4 105,7 105,1 105,2 108,5 104,2 107,9 106,3 107,3 93,4 98,4 
S owacja 101,4 103,5 104,6 104,8 105,1 106,7 108,3 110,5 105,9 95,1 104,2 
S owenia 104,3 102,9 103,8 102,9 104,4 104,0 105,8 106,9 103,6 92,0 101,4 
Szwecja 104,5 101,3 102,5 102,3 104,2 103,2 104,3 103,3 99,4 94,8 105,6 
W gry 104,2 103,7 104,5 103,9 104,8 104,0 103,9 100,1 100,9 93,2 101,3 
Wielka Brytania 104,5 103,2 102,7 103,5 103,0 102,1 102,6 103,5 98,9 95,6 101,8 
W ochy 103,7 101,8 100,5 100,0 101,5 100,7 102,0 101,5 98,7 94,8 101,3 

ród o: jak pod tabel  1. 

by o zauwa y  pog bienie zad u enia publicznego, które w dalszym ci gu  
z roku na rok ros o. Bud ety pa stw unijnych w kolejnych latach (2010 i 2011) 
zmniejsza y ujemne saldo finansowe sfery publicznej, czemu towarzyszy
wzrost warto ci produkcji krajowej i wzgl dne stabilizowanie si  sytuacji go-
spodarek europejskich. W tym czasie jedynie w Irlandii i Grecji produkcja ule-
g a zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2009. Dodatkowo w Irlandii w 2010 
roku deficyt zwi kszy  si  ponad dwukrotnie, osi gaj c poziom 31,2% PKB, co 
cz ciowo przyczyni o si  do trzyprocentowego spadku PKB. W nast pnym 
roku tak wysoki deficyt zosta  zredukowany do 13% i automatycznie odnoto-
wano nieznaczny przyrost warto ci PKB (0,3%). W ostatnich dwóch badanych 
latach deficyt w krajach Unii zacz  si  zmniejsza  na tyle, e w 2011 roku  
w wielu pa stwach zacz  oscylowa  wokó  dopuszczalnych 3% warto ci PKB, 
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a w 9 by  nawet ni szy. Te pozytywne trendy wp yn y zauwa alnie tak e na 
zmiany produkcji i dochodu narodowego. Dynamika PKB in plus by a wy sza 
ni  przed rokiem. Jedynie zad u enie stale ros o. Trzeba jednak uwzgl dni
i rozró ni  elementy sk adowe d ugu. Je eli s u y on finansowaniu dzia a  in-
westycyjnych, rozwojowych, jak na przyk ad inwestycje infrastrukturalne, wy-
datki na szkolnictwo, badania i rozwój, które w przysz o ci mog  przynie
korzy ci, to jego zaci ganie jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast je eli
d ug zaci ga si  w celu sfinansowania bie cej konsumpcji, to z pewno ci  nie 
przyczyni si  on do znacz cej poprawy przysz ej sytuacji kraju. 

Rozwój gospodarczy jako poj cie szersze ni  wzrost gospodarczy, obej-
muj cy oprócz zmian ilo ciowych tak e jako ciowe zmiany w gospodarce, jest 
bardzo trudny do zmierzenia. Cho  istnieje wiele metod próbuj cych dokona
jego pomiaru, to adna z nich nie jest na tyle miarodajna oraz nie uwzgl dnia
wszystkich istotnych i wp ywaj cych na rozwój danego kraju aspektów, aby 
zosta a przyj ta jako podstawowa miara. Najcz ciej jednak wykorzystywany 
jest wska nik rozwoju spo ecznego HDI, czyli Human Development Index.
Corocznie jest on obliczany, a nast pnie publikowany przez ONZ. Przy jego 
wyznaczaniu bierze si  pod uwag  trzy sk adowe: przeci tn  d ugo  trwania 
ycia, PKB per capita wed ug parytetu si y nabywczej oraz poziom wykszta -

cenia z uwzgl dnieniem mi dzy innymi liczby osób umiej cych pisa  i czyta .
Indeks przyjmuje warto ci od 0 do 1, gdzie warto ci bli ej jedynki oznaczaj
wy szy poziom rozwoju spo ecznego kraju9.

Zmiany wielko ci wska nika HDI, jak wskazano w tabeli 5, wykazuj  ten-
dencj  rosn c . Z roku na rok nast powa  w ca ej Unii Europejskiej proces po-
st pu cywilizacyjnego. Jak zatem sytuacja pa stwa, jako jednego z podmiotów 
gospodarczych, mog a wp ywa  na kszta towanie si  wska nika rozwoju spo-
ecznego? Otó  finanse pa stwa, ich stabilizacja lub jej brak, podobnie jak pro-

wadzona polityka czy relacja d ugu i deficytu do PKB oraz warto  wypraco-
wanego dochodu, wp ywaj  na zachowania uczestników ycia gospodarczego, 
a tym samym na stan gospodarki oraz poziom ycia jego obywateli. W ca ym 
badanym okresie HDI co roku by o wy sze. Mo na jednak zauwa y , e
w okresie os abienia europejskich gospodarek tak e i tendencja wzrostowa tego 
wska nika ulega a spowolnieniu. W czasie, kiedy w Irlandii odnotowano 

                                                          
9  R. Nagaj, Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa, w: Podstawy makroekonomii…,

s. 116. 
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w 2010 roku najwy szy deficyt (31,2% PKB) oraz najni szy poziom PKB 
(155 992 mln euro), dynamika HDI tak e si  zmniejszy a. W Hiszpanii, Portu-
galii, Wielkiej Brytanii i we W oszech w 2009 roku znaczne pogorszenie sytua-
cji pa stwa, du y wzrost deficytu oraz spowolnienie gospodarcze odbi y si
na zahamowaniu dynamiki rozwoju spo ecznego tych pa stw. Podobnie by o
w ca ej Europie. Grecja po 2009 roku odnotowa a nawet spadek wska nika HDI.  

Tabela 5. Wska nik HDI w wybranych krajach Unii Europejskiej 

Kraj 2000 2005 2009 2010 2011 
Irlandia 0,869 0,898 0,905 0,907 0,908 
Niemcy 0,864 0,895 0,900 0,903 0,905 
Szwecja 0,894 0,896 0,898 0,901 0,904 
Grecja 0,802 0,856 0,863 0,862 0,861 
Hiszpania  0,839 0,857 0,874 0,876 0,878 
Wielka Brytania 0,833 0,855 0,860 0,862 0,863 
Polska 0,770 0,791 0,807 0,811 0,813 
Portugalia 0,778 0,789 0,805 0,808 0,809 
W ochy 0,825 0,861 0,870 0,873 0,874 
Estonia 0,776 0,821 0,828 0,832 0,835 

ród o: Human Development Report 2011. Sustainability and Equity:  
A Better Future for All, UNDP, s. 131. 

Podsumowanie 

Na przestrzeni ostatniego dziesi ciolecia pa stwa Unii Europejskiej w ró -
nym stopniu boryka y si  z problemem nieodpowiednich sald fiskalnych. Mu-
sia y si  one zmierzy  z nadmiernym deficytem bud etowym oraz wysokim 
zad u eniem. Zdecydowana wi kszo  w okresach lepszej koniunktury potrafi a
jednak ograniczy  ujemne saldo bud etu pa stwa, a nawet wygenerowa  nad-
wy k  bud etow  oraz obni y  warto  d ugu publicznego. 

Sytuacja finansowa pa stwa nie pozostaje bez wp ywu na ca  gospodark ,
wszystkie podmioty rynkowe, poziom ycia obywateli oraz relacje z zagranic .
Pog biaj cy si  deficyt, a wraz z nim i d ug publiczny, negatywnie oddzia uj
na produkcj  krajow . Niestabilne finanse publiczne, du a niepewno , do tego 
s absze wyniki pa stwa nie zach caj  do wi kszej aktywno ci gospodarczej, 
st d obserwowane w tym czasie mniejsze warto ci wypracowanego PKB lub 
chocia by jego mniejsza dynamika. Wzajemna korelacja mi dzy sytuacj  w bud-
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ecie pa stwa oraz miernikiem PKB najlepiej widoczna by a na prze omie lat 
2008 i 2009, kiedy kraje unijne odnotowa y jedne z najwy szych deficytów 
oraz znaczne spowolnienie gospodarcze. Kolejno pogorszeniu uleg a sytuacja 
podmiotów rynkowych oraz spad a jako ycia obywateli. Reasumuj c, pog -
bianie deficytu oraz zad u enia publicznego znajduje odzwierciedlenie w s ab-
szych wynikach ca ej gospodarki. Polityka fiskalna powinna pobudza  i utrzy-
mywa  trendy rozwojowe, dlatego tak wa na jest jej stabilizacja, która determi-
nuje wzrost i rozwój gospodarczy. Uj te w traktacie z Maastricht oraz Pakcie 
Stabilizacji i Wzrostu zalecenia oraz kryteria fiskalne w roku 2011 nie zosta y
zrealizowane, jednak pa stwa Unii s wiadome, e bez ich wdro enia nie osi g-
n  pe nej stabilizacji oraz zrównowa onego rozwoju. Realizowane strategie 
fiskalne, programy stabilizacji oraz zalecenia Rady ECOFIN skierowane do 
poszczególnych pa stw przynosz  powolne efekty, zauwa alne ju  w 2011 
roku, w zbli aniu si  do warto ci dopuszczalnych deficytu i d ugu. Wp yn o to 
na zwi kszenie dynamiki PKB oraz podwy szenie wska ników rozwoju spo-
ecznego w danym czasie. Konsekwencja ekip rz dz cych, ich koncentracja 

na konsolidacji bud etowej oraz realizacja przyj tych za o e  umo liwi  dalsze 
sukcesy w osi ganiu stabilizacji fiskalnej, co nast pnie prze o y si  na wzrost 
gospodarczy oraz rozwój danego kraju. 
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EFFECT OF STABLE FISCAL POLICY IN OPERATION  
AND DEVELOPMENT ECONOMIES OF THE EUROPEAN UNION 

Summary

Through the prism of assumptions and rules guiding fiscal stabilization, and in 

view adopted for this purpose criteria, elaborates on the fiscal impact of the policy on 

the economy of the European Union countries, their growth and development. Based on 

the quantitative data were assessed changes in budget deficits and the national debt in 

the years 2000–2011 and their impact on domestic production or human development 

indicators. Development refers to the EU standards and adopted and implemented fiscal 

stabilization programs. Based on comparisons and conclusions were verified, as fiscal 

stabilization determines growth and socio-economic development countries of the 

European Union. 
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