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Streszczenie
W krajach Unii Europejskiej polityka fiskalna jest regulowana i prowadzona za
pomocą krajowych i unijnych reguá. Pomimo Īe ich celem byáo i jest zapewnienie
stabilnoĞci fiskalnej, to jednak patrykularne interesy, kryzys finansowy i spowolnienie
gospodarcze sprawiáy, Īe przyjĊte reguáy w praktyce zostaáy rozmyte, a nawet czasowo
zawieszone. Do polityki fiskalnej ponownie wkradáa siĊ uznaniowoĞü, czego koĔcowym
efektem byá gwaátowny i znaczący wzrost deficytu, a zwáaszcza dáugu publicznego.
Osiągnąá on poziom, który zacząá zagraĪaü funkcjonowaniu strefy euro. Tą drogą
uĞwiadomiono sobie potrzebĊ przeglądu i doskonalenia dotychczas obowiązujących
reguá fiskalnych i to w taki sposób, aby wyeliminowana zostaáa uznaniowoĞü, a jednoczeĞnie, aby system reguá zapewniá bezpieczeĔstwo fiskalne i nie utrudniaá walki
z kryzysem. W wiĊkszoĞci krajów Unii oznacza to koniecznoĞü znaczącej redukcji deficytu strukturalnego, z czym związane jest ograniczenie zakresu paĔstwa socjalnego.
Sáowa kluczowe: Unia Europejska, stabilnoĞü fiskalna, reguáy fiskalne, dáug publiczny,
deficyt budĪetowy

Wprowadzenie
Polityka fiskalna uwaĪana jest za podstawową formĊ stymulowania rozwoju gospodarczego, jest takĪe uznanym instrumentem korekty mechanizmu ryn-
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kowego. DziĞ – w praktyce gospodarczej krajów UE (i nie tylko) – dominuje
podejĞcie bazujące na koncepcji paĔstwa socjalnego (dobrobytu). Za pomocą
róĪnych fiskalnych i prawnych bodĨców rządy podejmują dziaáania, które mają
nie tylko stabilizowaü bieĪącą koniunkturĊ, ale takĪe, a moĪe przede wszystkim,
zabezpieczaü co najmniej w podstawowym zakresie standard Īyciowy obywateli, co czynią, finansując system ochrony zdrowia, ubezpieczeĔ emerytalnych,
pomoc spoáeczną, walcząc z bezrobociem i prowadząc politykĊ prorodzinną.
PaĔstwo coraz bardziej oddala siĊ od modelu paĔstwa minimalnego i coraz
gáĊbiej wkracza w róĪne dziedziny Īycia spoáecznego.
Ta, tak pozytywnie odbierana przez wyborców, polityka ma jednak powaĪną wadĊ. Są nią bardzo wysokie i rosnące koszty. Socjalny model wymusza
stosowne rozwiązania w zakresie finansowania wydatków, które są coraz wyĪsze. Nie wystarczają juĪ rosnące wpáywy podatkowe, trzeba siĊgaü do poĪyczek; innymi sáowy – tak prowadzona polityka generuje nie tylko wzrost przeciĊtnej stopy podatkowej, ale takĪe deficyt budĪetowy, a ten, z uwagi na swój
wzglĊdnie trwaáy charakter, prowadzi do narastania dáugu publicznego.
Wysoki i rosnący dáug publiczny stwarza jednak dwa bolesne problemy
ekonomiczne. Pierwszy jest związany z tym, Īe narastający dáug osáabia
aktywnoĞü sektora prywatnego, ogranicza takĪe moĪliwoĞci pozyskiwania kapitaáu na przedsiĊwziĊcia gospodarcze – w ten sposób podkopuje fundamenty
rozwoju sektora prywatnego. Ale – i to jest drugi problem – przekroczenie
pewnego rozsądnego poziomu zadáuĪenia moĪe zagroziü brakiem wypáacalnoĞci paĔstwa – co moĪe w dalszej kolejnoĞci skutkowaü kryzysem, recesją, a nawet bankructwem paĔstwa. Polityka wspierania koniunktury i wsparcia socjalnego, finansowana miĊdzy innymi drogą deficytu (dáugu), rozwiązuje bieĪące
problemy spoáeczno-ekonomiczne, ale jednoczeĞnie stwarza nowe, bĊdące zagroĪeniem dla dáugookresowego wzrostu. Jest to zatem wybór miĊdzyokresowy, a wiĊc takĪe problem miĊdzypokoleniowy.
Ta prawda, od dawna dobrze znana ekonomistom i politykom, ujawniáa siĊ
dopiero w dobie spowolnienia wzrostu gospodarczego (kryzysu), czyli w okresie tak zwanego kryzysu finansowego. Kryzys ten odkryá to, co do tej pory skutecznie przysáaniaá wzrost gospodarczy – nadmierny, nieodpowiadający moĪliwoĞciom budĪetu poziom wydatków. Jak dáugo miaá miejsce wzrost PKB, tak
dáugo poziom zadáuĪenia – choü w wielkoĞciach absolutnych rósá – w wielkoĞciach relatywnych byá w miarĊ stabilny. Wzrost wydatków publicznych rekompensowany byá bowiem wzrostem produktu krajowego (wzrost wpáywów po-
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datkowych). Sytuacja gwaátownie zmieniáa siĊ po 2007 roku, kiedy to poziom
zadáuĪenia wzrósá znacząco, co wynikáo nie tylko ze spadku PKB, ale takĪe ze
wzrostu ĞwiadczeĔ spoáecznych związanych z recesją. Kryzys gospodarczy,
przy rozdmuchanych i ciągle rosnących wydatkach publicznych, doprowadziá
w wielu krajach do kryzysu finansów publicznych, wiele innych paĔstw stanĊáo
na jego krawĊdzi. W tym momencie oczywiste staáo siĊ, Īe podejmowane wydatki (zobowiązania) są nadmierne zarówno w stosunku do bieĪących, jak
i przyszáych moĪliwoĞci.
Obecne wydatki systemowe w sposób trwaáy przerastają moĪliwoĞci budĪetowe, zagraĪając funkcjonowaniu gospodarki i przerzucają skutki takiego
stanu rzeczy na przyszáe pokolenia. Paradoks RicardiaĔski zaczyna siĊ urzeczywistniaü. Wydaje siĊ, Īe w takim stanie rzeczy mamy do czynienia juĪ nie
tylko z prostym kryzysem finansów publicznych, ale z kryzysem funkcji spoáecznych paĔstwa. Kryzys finansów publicznych nie zostaá wywoáany przez
same finanse, lecz przez systematyczne zwiĊkszanie rozmiarów i liczby zadaĔ,
za których finansowanie odpowiedzialnoĞü wziĊáo na siebie paĔstwo, przyczyniáo siĊ do tego takĪe starzenie siĊ spoáeczeĔstwa. BudĪet paĔstwa, jego wysokoĞü i struktura są lustrzanym odzwierciedleniem funkcji i roli paĔstwa. To
funkcje (zobowiązania) paĔstwa wyznaczają strukturĊ i wysokoĞü wydatków
budĪetowych, a nie odwrotnie.
Wzrost zadáuĪenia w strefie euro (i nie tylko) uzmysáowiá decydentom, Īe
trwaáe wyjĞcie z kryzysu moĪliwe bĊdzie tylko, gdy ograniczy siĊ wydatki publiczne; a do tego niezbĊdne jest ograniczenie funkcji paĔstwa, a przynajmniej
ich zakresu. W Ğwiecie polityków o redefiniowaniu zadaĔ paĔstwa nie mówi siĊ
jednak zbyt gáoĞno, mówi siĊ za to o redukcji wydatków. Póki co uĞwiadomiono sobie, iĪ droga do obniĪki zadáuĪenia wiedzie przez przegląd i ocenĊ regulacji wzmacniających nadzór budĪetowy krajów Unii. Ma to w zaáoĪeniu doprowadziü do zwiĊkszenia dyscypliny finansów publicznych i wspieraü ich konsolidacjĊ.
Do regulacji porządkujących, konsolidujących i stabilizujących finanse
publiczne zaliczyü naleĪy krajowe rozwiązania instytucjonalne wyznaczające
ramy polityki fiskalnej, procedury budĪetowe, a zwáaszcza reguáy fiskalne. Ta
kwestia jest przedmiotem niniejszego opracowania. Celem artykuáu jest ukazanie, jak za pomocą reguá fiskalnych realizowana byáa polityka fiskalna w krajach UE, i odpowiedĨ na pytanie: dlaczego stosowany system nie zapewniá bez-
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pieczeĔstwa fiskalnego. W tym kontekĞcie, w koĔcowej czĊĞci, przedstawiono
sugestie zmian w reĪymie reguá koniecznych dla osiągniĊcia stabilnoĞci fiskalnej.

Reguây fiskalne – ich geneza i rodzaje
Przez reguáĊ fiskalną rozumie siĊ trwaáe ograniczenie w peáni swobodnego
uprawiania polityki fiskalnej. Konkretyzuje siĊ ona w róĪnej postaci: iloĞciowej,
wskaĨnika, wzorca czy procedury, które narzucane są w sposób staáy na daną
wielkoĞü ekonomiczną. StaáoĞü oznacza tu niezmiennoĞü danej reguáy niezaleĪnie od sytuacji politycznej1.
W Unii Europejskiej istnieje dwuszczeblowy mechanizm funkcjonowania
reguá fiskalnych. Pierwszy krajowy i drugi unijny. Zadaniem tego drugiego jest
dyscyplinowanie narodowych polityk fiskalnych. A jest tak dlatego, gdyĪ polityka fiskalna stanowi prerogatywĊ narodową i jest ksztaátowana przez poszczególne paĔstwa Unii, a to oznacza, Īe w przypadku kaĪdego kraju z osobna jego
budĪet jest ksztaátowany przez regulacje obowiązujące w danym paĔstwie.
W poszczególnych paĔstwach regulacje te są róĪne, ale spinają je w sposób
ramowy i ogólny europejskie reguáy fiskalne (np. traktat z Maastricht, Pakt
StabilnoĞci i Wzrostu).
Reguáy fiskalne, i te krajowe, i te europejskie, staáy siĊ tym narzĊdziem,
w którym pokáada siĊ nadzieje na rozwiązanie zagroĪeĔ fiskalnych. Teoretyczny rodowód samych reguá jest jednak duĪo starszy i nie jest związany z polityką
fiskalną, lecz monetarną. W teorii ekonomii koncepcja reguá pojawiáa siĊ za
sprawą M. Friedmana i jest integralnie związana z krytyką monetarnej polityki
dyskrecjonalnej. W miejscu maáo skutecznej polityki uznaniowej, destabilizującej – zdaniem Friedmana – gospodarkĊ, proponuje on stosowaü proste reguáy
(np. staáej stopy wzrostu podaĪy pieniądza). Dodatkowych argumentów za stosowaniem staáych reguá dostarczyá R. Lukas. W jego koncepcji staáe reguáy
wpisują siĊ w mechanizm racjonalnych oczekiwaĔ. Ich istnienie pozwala na
formuáowanie przez podmioty gospodarcze oczekiwaĔ. W podobnym kierunku
idzie takĪe argumentacja przedstawicieli szkoáy realnego cyklu F.E. Kydlanda
i E.C. Prescotta. Tu takĪe oczekiwania odgrywają kluczową rolĊ; dziĊki staáoĞci
1

s. 2.

G. Kopias, S. Symansky, Fiscal Policy Rules 1988, IMF, Occasonal Paper, Washington,
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zasad polityki (staáoĞü parametrów modelu) sektor prywatny reaguje w taki
sposób, Īe áączny efekt (czyli PKB) jest zbliĪony do optymalnego (bieĪące PKB
pokrywa siĊ z potencjalnym). Dodatkowych argumentów za stosowaniem formalnych reguá dostarcza szkoáa wyboru publicznego (J. Buchanan). Tu wprowadzenie reguá ma przede wszystkim wyeliminowaü woluntaryzm decyzji polityków, a uczyni to, zapewniając duĪo lepszą spoáeczną kontrolĊ prowadzonej
polityki. DziĊki reguáom moĪliwa jest bowiem ocena realizowanej polityki2.
DziĞ w Ğwiecie akademickim – za sprawą nowej szkoáy klasycznej – powszechnie uznaje siĊ, Īe funkcjonowanie reguá jest korzystne zarówno dla decydentów, jak i sektora prywatnego, dla którego najistotniejsze jest to, Īe funkcjonowanie reguá zapewnia przewidywalnoĞü dziaáania sytemu gospodarczego.
Znając zasady funkcjonowania systemu, podmioty mogą duĪo áatwiej formuáowaü oczekiwania i podejmowaü dziaáania, które są dla nich racjonalne nie tylko
w krótkim, ale takĪe, a moĪe przede wszystkim, w dáugim okresie. Z kolei zaletą reguá dla sektora rządowego jest to, Īe opierając swą politykĊ na stanowionych reguáach, unikają wad polityki dyskrecjonalnej; po pierwsze zapewniają
wiĊkszą transparentnoĞü swej polityki (przejrzystoĞü), co umoĪliwia podmiotom
formuáowanie racjonalnych oczekiwaĔ, po drugie zapewniają wiĊkszą stabilnoĞü makroekonomiczną, co w dáuĪszym okresie gwarantuje wyĪszy wzrost
gospodarczy.
Zainteresowanie reguáami, począwszy od Friedmana, a skoĔczywszy na
Buchananie, wynikaáo – najogólniej mówiąc – z potrzeby zapewnienia makroekonomicznej stabilnoĞci gospodarki, co chciano osiągnąü dziĊki ograniczeniu
polityki dyskrecjonalnej. U nich nie mówi siĊ jeszcze nic o stabilnoĞci fiskalnej
i reguáach fiskalnych. Te ostatnie w koncepcjach teoretyków pojawiáy siĊ póĨniej, dopiero gdy stan finansów zacząá zagraĪaü stabilnoĞci makroekonomicznej, a ĞciĞlej – gdy dyskrecjonalna polityka fiskalna zaczĊáa ukazywaü swe daleko idące wady. Wówczas dostrzeĪono, Īe stabilnoĞü fiskalna warunkuje stabilnoĞü ogólnogospodarczą. Od tego momentu akcent rozwaĪaĔ nad stosowaniem reguá zostaá przeniesiony ze stabilizacji koniunktury na stabilizacjĊ fiskalną, z polityki monetarnej na politykĊ fiskalną. Reguáy fiskalne mają sáuĪyü
prowadzeniu zrównowaĪonej polityki fiskalnej, co jest niezbĊdnym warunkiem
2
Szerzej na ten temat: L. Próchnicki, Z dziejów myĞli ekonomicznej, ZPSB, Szczecin 2009;
L. Próchnicki, Jaka polityka stabilizacyjna, w: Gospodarka w okresie transformacji, red.
Cz. Suákowski, Zeszyty Naukowe nr 224, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego,
Szczecin 1998, s. 7–20.
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osiągniĊcia zrównowaĪonego rozwoju gospodarczego w dáugim okresie. W ten
sposób idea staáych reguá makroekonomicznych – tych sugerowanych przez
nową szkoáĊ klasyczną – jest w peáni zachowana w przypadku reguá fiskalnych.
Reguáy fiskalne, tak jak i monetarne, sáuĪą podobnym celom: mają z zaáoĪenia
zapewniü stabilnoĞü, zwiĊkszają przejrzystoĞü polityki (w tym wypadku fiskalnej), ograniczaü nieodpowiedzialne decyzje polityków, zwiĊkszyü przewidywalnoĞü dziaáaĔ wáadz fiskalnych. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe idea staáych reguá
znalazáa swą praktyczną konkretyzacjĊ w postaci reguá fiskalnych. Jak dotąd
poza reguáami fiskalnymi brak jest innych konkretnych przykáadów stosowania
reguá makroekonomicznych.
Sama koncepcja reguá fiskalnych zrodziáa siĊ w 1989 roku. Początki siĊgają komisji J. Delorsa. W jego raporcie uznano, Īe naleĪy zharmonizowaü narodowe polityki makroekonomiczne, aby nie zostaáa podwaĪona skutecznoĞü jednolitej polityki pieniĊĪnej w dziedzinie utrzymania stabilnoĞci cen. Bez koordynacji makroekonomicznej nie istniaáaby moĪliwoĞü okreĞlenia odpowiedniego
powiązania polityki pieniĊĪnej z budĪetową. JuĪ wtedy celem unikniĊcia niestabilnoĞci fiskalnej rekomendowano wprowadzenie reguá fiskalnych. Postulaty
te znalazáy swą konkretyzacjĊ w traktacie z Maastricht (1992). W 1997 roku
w związku z wprowadzeniem strefy euro regulacje z Maastricht zostaáy uzupeánione postanowieniami zawartymi w Pakcie StabilnoĞci i Wzrostu (PSiW).
W 2005 roku na wniosek Niemiec i Francji Pakt StabilnoĞci i Wzrostu zostaá
zmieniony, a w zasadzie rozmyty. To w trakcie jego obowiązywania doszáo do
dramatycznego wzrostu zadáuĪenia UE. Reakcją na ten niebezpieczny stan byáy
decyzje Parlamentu Europejskiego podjĊte w grudniu 2011 roku. Wówczas
parlament przyjąá dodatkowo szeĞü aktów prawnych regulujących zasady kontroli budĪetowej w Unii (tzw. szeĞciopak). Traktat z Maastricht, PSiW i tak
zwany szeĞciopak tworzą europejskie normy fiskalne. Na poziomie krajowym
te normy są uzupeániane przez reguáy krajowe. W 2005 roku reformując (deformując) PSiW, mocno akcentowano potrzebĊ wprowadzania komplementarnych norm krajowych, które – w ocenie reformatorów – miaáy staü siĊ skutecznym narzĊdziem temperującym skáonnoĞü poszczególnych rządzących do generowania nadmiernych deficytów.
Reguáy fiskalne – w swym zamyĞle – mają w sposób trwaáy samoograniczaü uznaniowoĞü decydentów w prowadzeniu polityki fiskalnej, wyznaczyü
przewidywalne tory polityce budĪetowej, ograniczyü skáonnoĞü rządów do prodeficytowej polityki, innymi sáowy – mają byü narzĊdziem uáatwiającym reali-
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zacjĊ stabilnoĞci fiskalnej. Co wiĊcej, wprowadzenie niektórych reguá moĪe
wymusiü przeprowadzenie niezbĊdnych reform systemowych.
W ciągu ostatnich 22 lat reguáy fiskalne coraz bardziej zyskiwaáy na popularnoĞci. W 1990 roku posiadaáo je tylko siedem paĔstw, na początku 2011 roku
róĪnego typu reguáy fiskalne obowiązywaáy juĪ w 85 krajach. W Unii Europejskiej (UE-27) w 2010 roku funkcjonowaáo áącznie 74 róĪnego rodzaju reguá
krajowych, podczas gdy w 1990 roku ich liczbĊ oceniano na 163. Istnieją cztery
podstawowe rodzaje krajowych reguá fiskalnych:
a) reguáy wydatkowe – stanowią o zasadach ograniczania wydatków,
co czynią w róĪny sposób (w wielkoĞciach nominalnych, stopach
wzrostu, jako odsetek PKB);
b) reguáy dochodowe – okreĞlają sposób ograniczania wydatków (limit
podatków, zasady wykorzystania ponadplanowych wpáywów);
c) reguáy salda budĪetu – wyznaczają skalĊ dopuszczalnego deficytu (reguáa zrównowaĪonego budĪetu, deficyt jako odsetek PKB, absolutny
poziom deficytu, záota reguáa, czyli budĪet, gdzie dochody pokrywają
tylko wydatki bieĪące, natomiast inwestycje finansowane są dáugiem);
d) reguáy dáugu – okreĞlają limit jawnego dáugu, co czynią w wielkoĞciach nominalnych lub jako odsetek PKB.
Dokáadne dane dotyczące rodzaju i liczby obowiązujących reguá w 2010
roku w krajach Unii przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Reguáy fiskalne stosowane w UE-27 w 2010 roku
Typ reguáy
Reguáa
wydatkowa

Reguáa
dochodowa

Budowa reguáy
limit wydatków
w ujĊciu
nominalnym
(5)*
limit podatków
jako % PKB
(0)

3

limit wydatków
w ujĊciu realnym

nominalna stopa
wzrostu wydatków

(3)
regulacja zmian
stawek
podatkowych
(1)

(4)
reguáa alokacji
dodatkowych
dochodów
(3)

realna stopa
wzrostu
wydatków
(5)
inne

(3)

L. Blume, S. Voigt, The Economic Effects of Constitutional Budget Institutions, SSRN 2011;
IMF, Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sustaine Public Finances, Fiscal Affairs Department, Washington 16.12.2009, s. 3–4.
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Reguáa
salda budĪetu

Reguáa
dáugu

limit deficytu
strukturalnego;
limit w ujĊciu
nominalnym
(10)
limit dáugu
w relacji
do PKB

limit deficytu
w relacji do PKB

reguáa zrównowaĪonego budĪetu

záota reguáa

(1)
limit dáugu
w wielkoĞciach
nominalnych

(11)
limit dáugu w stosunku do moĪliwoĞci jego obsáugi

(6)
inne

(4)

(5)

(8)

(2)

*

w nawiasach podano liczbĊ stosowanych reguá.

ħródáo: L. Blume, S. Voigt, op.cit.; IMF, Fiscal Rules…

Dotychczasowa skutecznoğý reguâ fiskalnych
SkutecznoĞü reguá fiskalnych jest przedmiotem wielu analiz. I choü stosuje
je coraz wiĊcej paĔstw (wszystkie unijne), i to w coraz szerszym zakresie, to
jednak brak jest jednoznacznych badaĔ empirycznych potwierdzających pozytywny wpáyw dotychczas stosowanych reguá na dyscyplinĊ fiskalną, a konkretnie na zrównowaĪenie dáugu i stabilizacjĊ gospodarczą. Mimo obowiązywania
reguá unijnych i krajowych wynikający z nich mechanizm nie zapobiegá wysokim deficytom i nie uchroniá wiĊkszoĞci krajów Unii przed narastającym dáugiem, nie oparáy siĊ temu procederowi nawet kraje strefy Euro (por. tabela 2).
To pogarszanie siĊ stabilnoĞci fiskalnej byáo szczególnie zauwaĪalne w dobie kryzysu finansowego, wtedy to nastąpiá bowiem doĞü drastyczny wzrost
deficytu i dáugu, który juĪ do tej pory ksztaátowaá siĊ na wysokim poziomie.
Kryzys ostro zweryfikowaá politykĊ fiskalną opartą na reguáach, wymusiá jej
zmianĊ, a konkretnie bądĨ to odejĞcie od krajowych reguá, bądĨ szybką modyfikacjĊ, a nawet zawieszenie ich funkcjonowania4. Takie paĔstwa, jak Niemcy,
Dania, Austria, Estonia, Finlandia, WĊgry, Litwa, Holandia, Hiszpania, Wáochy, Wielka Brytania, byáy zmuszone do modyfikacji obowiązujących reguá lub
teĪ ustanowienia nowych limitów bardziej przystających do nowej sytuacji makroekonomicznej, jeszcze inne – Dania, Czechy – nie wprowadziáy zmian konstrukcyjnych, lecz zdecydowaáy o ich czasowym zawieszeniu5. Chlubny wyją4
Nasuwa siĊ jednak pytanie, dlaczego do tego doszáo w warunkach obowiązywania umów
miĊdzynarodowych, czyli traktatu z Maastricht i Paktu StabilnoĞci i Wzrostu. Kwestia ta jest
wyjaĞniana osobno w dalszej czĊĞci pracy.
5

IMF, Fiscal Rules...
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tek stanowią Buágaria, Luksemburg, Szwecja – w tych paĔstwach nie dokonano
zmian obowiązujących reguá6.
Tabela 2. Dáug publiczny w krajach Unii Europejskiej w latach 1997–2011 (% PKB)
PaĔstwo

2000

2005

2007

2009

2010

2011

Austria
Belgia
Buágaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
àotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Sáowacja
Sáowenia
Szwecja
WĊgry
Wielka Brytania
Wáochy

66
108
74
49
19
53
5
44
57
103
59
54
38
24
6
12
56
60
39
51
22
50
27
54
55
41
109

64
92
29
69
30
38
5
42
66
100
43
52
27
18
6
12
70
68
47
64
16
34
27
45
62
42
106

59
84
17
59
29
27
4
35
64
105
36
46
25
17
7
9
62
65
45
63
13
30
23
40
66
44
104

67
96
15
58
35
41
7
44
78
127
53
61
66
30
14
37
69
73
51
76
24
35
35
42
71
68
116

70
99
17
62
40
46
10
51
84
140
65
66
73
48
19
39
72
79
54
86
32
41
42
43
79
79
118

72
102
20
65
43
52
11
54
88
136
71
69
88
50
17
39
79
77
53
89
35
42
40
42
72
81
120
ħródáo: Eurostat.

6

Ibidem. Podobnie zachowaáy siĊ niektóre paĔstwa spoza Unii Europejskiej: Szwajcaria,
Islandia, Sáowenia, Norwegia, a takĪe Brazylia, Indie, Indonezja, Japonia. Przyczyn takiego stanu
moĪe byü kilka: po pierwsze, moĪe to wynikaü z dobrej kondycji wyjĞciowej finansów publicznych tych paĔstw w momencie rozpoczĊcia kryzysu (niski poziom deficytu i dáugu); po drugie,
brak naruszania reguá fiskalnych byá takĪe rezultatem ich adekwatnej do warunków kryzysowych
konstrukcji opierającej siĊ na odpowiednio elastycznych podstawach zawierających mechanizmy
dostosowawcze.
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Tabela 3. Deficyt i dáug publiczny w krajach UE w latach 2000–2011 (% PKB)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Deficyt
budĪetowy
Dáug
publiczny

+0,5

–1,5

–2,6

–3,1

–2,8

–2,5

–1,5

–1,0

–2,6

–6,9

–6,6

–4,6

58,7

61,0

60,4

62,0

62,0

63,0

62,0

59,0

62,5

74,7

80,2

83,1

ħródáo: Eurostat.

Poszukując przyczyn zdystansowania siĊ do reguá fiskalnych, naleĪy zauwaĪyü, Īe ze wzglĊdu na skalĊ kryzysu wiele paĔstw nie poprzestaáo na dziaáaniu automatycznych stabilizatorów koniunktury, lecz w celu áagodzenia spadku produktu krajowego powróciáo do dyskrecjonalnych instrumentów polityki
fiskalnej. Polegaáy one na wdraĪaniu pakietów interwencyjnych na rzecz oĪywienia gospodarki zwiĊkszających wydatki lub redukujących obciąĪenia podatkowe7. Taka krótkowzroczna stymulacja fiskalna wymagaáa przekroczenia dozwolonych przez reguáy limitów, co uczyniono i w ten sposób zdecydowanie
pogáĊbiono nierównowagĊ fiskalną.
W tym momencie staje siĊ oczywiste, Īe w warunkach kryzysu polityka
dyskrecjonalna wygraáa z koncepcją dotychczas stosowanych staáych reguá fiskalnych, a wygraáa dlatego, gdyĪ wiĊkszoĞü paĔstw zdecydowaáa siĊ poĞwiĊciü
równowagĊ budĪetową na rzecz przywracania równowagi makroekonomicznej.
Kryzys uwypukliá zawodnoĞü, a raczej jednostronnoĞü dotychczasowych
reguá fiskalnych. Okazaáo siĊ, Īe w warunkach recesji poĪądana przez polityków polityka fiskalna to taka, która jest jednoczeĞnie restrykcyjna, aby ograniczaü przyrost deficytu i dáugu, oraz ekspansywna, aby wspieraü zatrudnienie
i wzrost gospodarczy. Tego wymogu nie speániaáa polityka oparta na ustanowionych reguáach. Te mankamenty reguá ujawniá dopiero kryzys. Okazaáo siĊ,
Īe reguáy – tak jak byáy dotychczas skonstruowane – nie byáy w stanie zapobiec
powrotowi polityki dyskrecjonalnej8. Ich literalne stosowanie doprowadziáoby
do pogáĊbienia recesji i – co wiĊcej – same reguáy w takiej sytuacji dziaáaáyby
7

Szerzej na ten temat: I. Koske, After the Crisis, OECD Economic Departament Working
Paper No. 766/2010.
8

UwaĪa siĊ, Īe czyniáy to wzglĊdnie dobrze w dobie dobrej prosperity, ale wtedy – zdaniem autora – polityka dyskrecjonalna byáa zbĊdna, bo doĞü skutecznie zastĊpowaá ją mechanizm
staáych reguá, to on sprawiaá bowiem, a konkretnie sztywne numeryczne limity, Īe deficyt i dáug
mogáy w wielkoĞciach absolutnych rosnąü. PrzyjĊte reguáy okreĞlaáy tylko górny przedziaá tego
wzrostu.
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procyklicznie, czyli jeszcze bardziej pogrąĪaáyby kraje w recesji9. W czasie
kryzysu, stając przed trudnym wyborem: czy przestrzegaü za wszelką cenĊ dyscypliny fiskalnej (reguá fiskalnych), czy teĪ stosowaü wszelkie dostĊpne Ğrodki
celem oĪywienia gospodarki, wiĊkszoĞü paĔstw zdecydowaáa siĊ na poluzowanie polityki fiskalnej na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego (odejĞcia od
reguá w stronĊ polityki dyskrecjonalnej fiskalnej). StabilnoĞü fiskalna zostaáa
poĞwiĊcona na rzecz wyprowadzenia gospodarki z recesji.
Niestety, takie postĊpowanie – czyli krótkookresowy wzrost drogą „poluzowania” polityki fiskalnej – pociągnĊáo za sobą dalsze pogorszenie stabilnoĞci
fiskalnej. Wprawdzie sytuacja gospodarcza ulegáa pewnej poprawie, ale za to
poziom dáugu osiągnąá skalĊ wczeĞniej niespotykaną (por. tabele 2 i 3). CzĊĞü
paĔstw, takich jak Grecja, Islandia, Irlandia, Wáochy, Cypr, Portugalia, musiaáa
ubiegaü siĊ o miĊdzynarodową pomoc finansową, by móc spáacaü swoje zobowiązania. Nastąpiá gwaátowny i niebezpieczny spadek zaufania rynków do prowadzonej przez kraje Unii polityki fiskalnej. W tej sytuacji na pierwszy plan
ponownie wysunąá siĊ problem stabilnoĞci fiskalnej. Uzmysáowiono sobie, Īe to
od niej zaleĪy dalszy los strefy euro. Dalsze brniĊcie w otcháaĔ dáugu to samobójcza droga. To wszystko unaoczniáo rządzącym potrzebĊ szybkiego znalezienia takich rozwiązaĔ, które przywracaáyby równowagĊ fiskalną, ale jednoczeĞnie wspieraáyby wzrost gospodarczy w dobie recesji10.

Kierunki zmian
Szukając konstruktywnych rozwiązaĔ, zdano sobie sprawĊ, Īe w dotychczasowej praktyce nie wypracowano jednego optymalnego wzorca i Īe w wielu
krajach rozwiązania byáy ksztaátowane drogą prób i báĊdów. Bez wad nie byáy
takĪe ustalenia z Maastricht i PSiW. Speániaáy oczekiwania w dobie wzglĊdnie
dobrej koniunktury (formalnie), natomiast w trakcie recesji utrudniaáy powrót
do stanu równowagi. PoĪądane staáo siĊ znalezienie optymalnego rozwiązania,
czyli kompromisu pomiĊdzy stabilnoĞcią fiskalną a stabilnoĞcią makroekono9

Ten fakt ukazuje wady dotychczasowych ustaleĔ, nastawione byáy one na równowagĊ fiskalną, w maáym stopniu troszcząc siĊ o bieĪącą równowagĊ makroekonomiczną.
10

Konieczna staje siĊ odpowiedĨ na pytanie, dlaczego, mimo obowiązywania zasad z Maastricht i PSiW, doszáo do tak gáĊbokiej nierównowagi finansowej. Dlaczego porozumienia miĊdzynarodowe okazaáy siĊ maáo skuteczne, tj. dlaczego nie dyscyplinowaáy polityk krajowych.
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miczną. Choü wymagaáo to przeorientowania polityki fiskalnej, to jednak koncepcja staáych reguá nie zostaáa odrzucona11. Co wiĊcej, dalej widzi siĊ w nich
zasadnicze ramy dla polityki fiskalnej. Uznano jednak koniecznoĞü zmodyfikowania mechanizmu staáych reguá fiskalnych. Zwrócono uwagĊ na to, Īe kaĪda
reguáa stosowana pojedynczo ma swoje wady i zalety, co ukazano w tabeli 4.
Tabela 4. Wady i zalety reguá oceniane pod kątem ich skutecznoĞci
Reguáa
Reguáa zrównowaĪonego
budĪetu oparta na:
saldzie ogólnym
saldzie pierwotnym
saldzie strukturalnym
Reguáa dáugu
Reguáa wydatkowa
Reguáa dochodowa
maksymalny puáap dochodów
minimalny puáap dochodów
ograniczająca arbitralnoĞü
ponadplanowych dochodów

ZrównowaĪenie
dáugu

Stabilizacja
gospodarcza

Ograniczenie
ingerencji paĔstwa
w gospodarkĊ

++
+
++
+++
+

–
–
++
–
++

0
0
0
–
++

–
+

–
+

++
–

+

++

++

„+” oznacza pozytywny wpáyw; „–” oznacza negatywny wpáyw; „0” neutralny wpáyw.

ħródáo: IMF, Fiscal Rules…

Wadą reguáy deficytu jest jej procyklicznoĞü, gdyĪ sztywny limit deficytu
nie zachĊca do prowadzenia zdyscyplinowanej polityki w fazie oĪywienia, natomiast wymusza podjĊcie dostosowaĔ fiskalnych w fazie spowolnienia. Podobnie dziaáa reguáa dáugu publicznego. Zmusza ona do ciĊü w okresach záej
koniunktury, gdy dáug przekracza progi ostroĪnoĞciowe lub puáap konstytucyjny. Sprawia takĪe, Īe dáug dryfuje do wartoĞci progowych, gdyĪ nie mówi, jak
powinna byü prowadzona polityka fiskalna przed osiągniĊciem limitów. Z kolei
reguáa wydatkowa jest przejrzysta i zapobiega rozluĨnianiu polityki fiskalnej
w czasie oĪywienia – jest to jej najwiĊksza zaleta. Wadą natomiast jest to, Īe nie
pozwala na wiĊkszy wzrost wydatków w dobie recesji.
Dokonany przegląd wskazuje, Īe nie da siĊ zastosowaü jednej pojedynczej
reguáy, która speáni powyĪsze wymogi. Konieczna jest kompilacja kilku, two11
Warto tu podkreĞliü, Īe Īaden kraj nie zrezygnowaá formalnie z istniejących juĪ reguá,
chociaĪ, jak zauwaĪono, ich konstrukcja byáa czasowo zawieszana lub modyfikowana.
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rząca stosowny system. System ten nie moĪe byü nadmiernie sztywny i procykliczny – musi pozwalaü na pewną, z góry okreĞloną elastycznoĞü w dobie recesji. NiewáaĞciwie dobrane rozwiązania mogą oddziaáywaü procyklicznie, przyczyniając siĊ do znacznego osáabienia koniunktury.
Dla zapewnienia stabilizującego dziaáania polityki fiskalnej, a konkretnie
unikniĊcia jej procyklicznoĞci, konieczne jest utrzymywanie przez caáy czas
deficytu strukturalnego na jak najniĪszym poziomie, tak aby nawet w sytuacji
spowolnienia gospodarczego – czyli gdy pojawia siĊ deficyt cykliczny – bieĪący deficyt (strukturalny + cykliczny) nie przekroczyá wartoĞci referencyjnej
3% PKB. Oznacza to, Īe o poziomie bieĪącego (rzeczywistego) deficytu decydowaáby gáównie deficyt cykliczny, deficyt strukturalny byáby bowiem utrzymywany caáy czas na tym samym niskim (np. 0,5–1,0% PKB) poziomie. Chodzi o to, aby stabilnoĞü fiskalna i makroekonomiczna w trakcie cyklu zapewniana byáa gáównie drogą funkcjonowania automatycznych stabilizatorów. To
ich dziaáanie sprawiáoby, Īe w trakcie dobrej prosperity w budĪecie pojawiáaby
siĊ nadwyĪka cykliczna, która rekompensowaáaby deficyt strukturalny. Stąd
szczególnego znaczenia nabiera stworzenie systemu reguá stwarzających przestrzeĔ dla swobodnego dziaáania automatycznych stabilizatorów koniunktury.
Aby jednak mechanizm automatycznych stabilizatorów dziaáaá sprawnie, nie
moĪe byü zakáócany przez wysoki deficyt strukturalny. Zbyt wysoki deficyt
zmuszaáby bowiem, w dobie spowolnienia koniunktury, do zacieĞniania polityki
fiskalnej, po to, aby deficyt rzeczywisty nie przekroczyá wartoĞci referencyjnej
3% PKB – co pogáĊbiáoby tylko recesjĊ12. W takiej sytuacji polityka fiskalna
zamiast mieü charakter antycykliczny, byáaby procykliczną. Taka groĨba zaistniaáa w krajach Unii w dobie kryzysu. Nie chcąc do tego dopuĞciü, wiĊkszoĞü
krajów w róĪnej formie rozmyáa reĪym reguá, co zaowocowaáo wzrostem zadáuĪenia. Gáównym sprawcą takiego stanu rzeczy byá nadmierny deficyt strukturalny (por. tabela 5), który sprawiaá, Īe w dobie recesji deficyt bieĪący przekracza poziom trzech procent. Gdyby przed recesją deficyt strukturalny utrzymywaá siĊ na poziomie nie 2,0%–2,5%, lecz 0,5%–1,0%, to pojawienie siĊ deficytu
cyklicznego nie zaowocowaáoby wzrostem deficytu bieĪącego do poziomu
4,0–5,5%.

12

Co w konsekwencji doprowadziü moĪe – na zasadzie báĊdnego koáa – do wzrostu zadáuĪenia publicznego w przyszáoĞci, a to skutkowaáoby potrzebą coraz wiĊkszych oszczĊdnoĞci
budĪetowych.
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2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Tabela 5. Strukturalny deficyt budĪetowy paĔstw zawiązujących strefĊ euro
w latach 1995–2011 (% PKB)
1995

40

4,80 3,86 2,6 2,45 1,80 1,35 2,75 2,97 2,94 2,98 2,45 1,90 1,95 2,65 4,45 4,56 3,20
ħródáo: European Commision, Public Finances in EMU, „European Economy” 2010, No. 4;
OECD Economic Outlook 82.

Warunkiem sine qua non wyeliminowania procyklicznoĞci i zapewnienia
stabilnoĞci fiskalnej jest zapewnienie niskiego poziomu deficytu strukturalnego
przez caáy okres cyklu koniunkturalnego13. I ten fakt muszą uwzglĊdniaü reguáy
fiskalne. Pierwszoplanową rolĊ powinna wiĊc tu odgrywaü reguáa deficytu
strukturalnego (reguáa salda budĪetowego skorygowanego o wpáyw wahaĔ cyklicznych) lub teĪ reguáa budĪetu zrównowaĪonego w trakcie caáego cyklu.
Powinna ona byü uzupeániona o reguáĊ dáugu publicznego i dodatkowo wzmocniona reguáą wydatkową14.
Dla sprawnego funkcjonowania mechanizmu reguá istotne jest nie tylko to,
jakie reguáy tworzą system, ale takĪe jak daleko one siĊgają. OtóĪ reguáy krajowe powinny obejmowaü swym zasiĊgiem moĪliwie najszersze agregaty sektora
finansów publicznych, czyli caáy sektor FP, w tym takĪe wydatki zaliczane do
pozabudĪetowych. Zmniejsza to szanse, Īe rząd zacznie przerzucaü wydatki
pomiĊdzy podsektorami tak, by formalnie nie záamaü reguáy fiskalnej, mogą teĪ
wystąpiü rozliczenia pozabudĪetowe. Reguáy ogólnokrajowe muszą zostaü zintegrowane z reguáami regionalnymi (samorządowymi). Ta integracja jest konieczna, gdyĪ sektor samorządowy wpáywa w istotny sposób na páynnoĞü caáego sektora finansów publicznych, ich ewentualna niewypáacalnoĞü oznacza

13

W krajach Unii, tych których dáug publiczny przekracza 80% PKB, deficyt strukturalny
powinien byü zerowy, a nawet powinna wystĊpowaü nadwyĪka strukturalna. W tych krajach
obsáuga dáugu (haracz rentierski) przekracza 2,0–2,5% PKB. Co oznacza, Īe obecnie zdecydowana wiĊkszoĞü deficytu strukturalnego jest konstytuowana przez obsáugĊ dáugu.
14

Nie jest to jedyne moĪliwe rozwiązanie. Przykáadem moĪe byü tzw. hamulec dáugu – reguáa fiskalna stosowana w Szwajcarii. Jest to reguáa zrównowaĪonego budĪetu. Polega na ustalaniu wydatków centralnych na poziomie szacowanych dochodów budĪetowych skorygowanych
o czynnik wynikający z fazy cyklu koniunkturalnego. Szerzej na ten temat: S. Danninger, A New
Rule: „The Swiss Debt Brake”, IMF Working Paper 2008, No. 1.
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bowiem przerzucanie kosztów realizowanych przez nie zadaĔ na budĪet paĔstwa. Z tej racji wypeánianie reguá krajowych moĪe natrafiaü na trudnoĞci15.
Zarzutem powszechnie podnoszonym w stosunku do dotychczas funkcjonujących reguá europejskich byáo ich niedopasowanie do specyfiki gospodarki
oraz nieuwzglĊdnianie w ich mechanizmie faz cyklu koniunkturalnego, przez co
system nie odnosiá siĊ do problemów bieĪącej równowagi makroekonomicznej
i nie byá elastyczny. Jego sztywnoĞü, w warunkach niemocy polityki monetarnej
(bardzo niskie stopy procentowe), byáa powodem powrotu do polityki dyskrecjonalnej w dobie osáabienia koniunktury. W takich sytuacjach dotychczasowe
reguáy zostaáy doĞü uznaniowo rozmyte. Chcąc w przyszáoĞci zapobiec takim
dyskrecjonalnym dziaáaniom, silnie podwaĪającym wiarygodnoĞü nie tylko
reguá, ale caáej polityki fiskalnej, naleĪy zdefiniowaü odstĊpstwa od nich, czyli
sformuáowaü tak zwane klauzule wyjĞcia, które wprowadzą do polityki fiskalnej
pewną elastycznoĞü. Dopuszczaáyby one zawieszenie przestrzegania reguáy
w sytuacjach nadzwyczajnych (katastrofy, klĊski Īywioáowe, gáĊbokie zaáamanie gospodarcze)16.
Wyjątki te powinny byü ĞciĞle zdefiniowane i uregulowane, czyli powinny
dokáadnie okreĞlaü czas i drogĊ powrotu do mechanizmu zasadniczego. Mechanizm wyjĞcia nie oznacza tu czasowego przywrócenia polityki dyskrecjonalnej,
ale oznacza jedynie stworzenie reguá postĊpowania w zdefiniowanych sytuacjach wyjątkowych. Samo istnienie takich reguá wyjĞcia dyscyplinuje rządy, nie
mogą ich dowolnie stosowaü, lecz tylko w wyraĨnie okreĞlonych sytuacjach,
czasie i zakresie. Reguáy wyjĞcia z racji uregulowania odstĊpstw, a takĪe sprecyzowania mechanizmu powrotu do stosowanych zasad wypeániają wymóg
staáych reguá: umoĪliwiają racjonalne przewidywania i ograniczają (a nawet
eliminują) dyskrecjonalnoĞü. W ten sposób w konstrukcjĊ reguá wmontowany
zostaáby mechanizm umoĪliwiający dziaáania systemowo nakierowane na przywracanie bieĪącej równowagi makroekonomicznej.
Doskonalenie samego mechanizmu reguá jest konieczne, jednak niewystarczające. Stworzenie merytorycznie doskonaáego systemu reguá i jego
wprowadzenie nie rozstrzyga o skutecznoĞci. Rozwiązania merytoryczne to
jedno, a ich realizacja przez polityków to drugie. Ten fakt musi byü mocno pod15
Powszechnie twierdzi siĊ, Īe skáonnoĞü wáadz samorządowych do poluzowania dyscypliny budĪetowej jest tym wiĊksza, im niĪszy jest zakres ich samodzielnoĞci finansowej i im bardziej uzaleĪnione są one od transferów budĪetowych.
16

European Commision, Public Finances in EMU…
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kreĞlony. DoĞwiadczenie uczy, Īe rządy zawsze bez wiĊkszych problemów
znajdowaáy mniej lub bardziej wiarygodne uzasadnienie dla czynionych odstĊpstw bądĨ teĪ czĊsto praktykowaáy tak zwaną kreatywną ksiĊgowoĞü. Niepokojąca jest jednak duĪa áatwoĞü, z jaką to czyniono. I tĊ „áatwoĞü” na róĪne
sposoby naleĪy ograniczyü, stwarza bowiem pokusĊ ominiĊcia reguá.
Dlatego jeĞli reguáy mają byü przestrzegane, to rządowi trzeba „związaü
rĊce i patrzeü na rĊce”. To pierwsze moĪna osiągnąü, wprowadzając reguáy
fiskalne na staáe do systemu prawnego, najlepiej zapisując je w prawie o najwyĪszej randze, czyli konstytucji. Sprawi to, Īe nieprzestrzeganie reguá bĊdzie
uznane za dziaáanie niekonstytucyjne i z tej racji bĊdzie pociągaü za sobą surowe konsekwencje polityczne. Raz na zawsze zniknie teĪ obawa, Īe kolejne rządy
bĊdą modyfikowaü pod kątem swych doraĨnych potrzeb funkcjonujący system.
Oprócz formalnoprawnych dróg podnoszących skutecznoĞü egzekwowania
zadeklarowanych zobowiązaĔ uwaĪa siĊ, Īe naleĪy znaleĨü nieformalne sposoby nacisku na rządy, czyli powoáaü do Īycia niezaleĪne instytucje „patrzące”
rządowi na rĊce. Te instytucje skáadaáyby siĊ – na wzór Rady Polityki PieniĊĪnej – z niezaleĪnych ekspertów i speániaáyby funkcjĊ straĪy fiskalnej.
Celem takich eksperckich rad jest przede wszystkim monitorowanie bieĪącej polityki fiskalnej (przestrzegania reguá fiskalnych17), kontrolowanie deficytu
oraz ocena jej dáugookresowych skutków. Oceniana jest takĪe przejrzystoĞü
ustawy budĪetowej oraz jej zgodnoĞü z priorytetami polityki gospodarczej, rekomendowanie podjĊcia okreĞlonych dziaáaĔ korygujących, sporządzanie prognoz makroekonomicznych. W wielu krajach takie instytucje juĪ istnieją18.
DziĊki nim sygnalizowane są najmniejsze próby odejĞcia od reguá, a lekcewaĪenie rekomendacji i opinii wiąĪe siĊ z ryzykiem utraty reputacji przez rząd. Co
wiĊcej, funkcjonowanie niezaleĪnych ekspertów oddziaáuje na stabilnoĞü fiskalną takĪe ex ante, samo istnienie rady (jej opinii) wpáywa bowiem na ksztaát
i treĞü dopiero co budowanego budĪetu. W takiej sytuacji przeforsowanie przez
polityków arbitralnych decyzji niezgodnych z przyjĊtymi reguáami i celami jest
silnie utrudnione. W ten specyficzny sposób – czyli poprzez nacisk opinii spoáecznej – niezaleĪne instytucje wpisują siĊ w caáoĞciowy mechanizm zapewnia17

Istotne jest, aby monitorowanie przestrzegania reguá dotyczyáo zarówno fazy ex ante procesu budĪetowego (projektowanie budĪetu), jak i fazy ex post (wykonanie budĪetu).
18

Np. w Niemczech (German Council of Academic Experts), Belgii (High Council of Finance), Danii (Danish Economic Council), Holandii (Netherlands Bureau for Economic Policy
Analysis), Szwecji (The Swedish Fiscal Policy Council), Estonii (Narodowy Urząd Audytu).
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jący przestrzeganie reguá i na swój sposób umacniają, a nawet wymuszają przejrzystoĞü prowadzonej polityki fiskalnej.

Instytucjonalne problemy przestrzegania reguâ fiskalnych
w krajach Unii Europejskiej
Reguáy z Maastricht i Paktu StabilnoĞci i Wzrostu stanowiáy i wciąĪ stanowią próbĊ zapobieĪenia ryzykom wspólnej polityki pieniĊĪnej, jakie mogáyby
wynikaü z nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej prowadzonej przez jeden z krajów paktu. Chodzi tu o tak zwaną pokusĊ naduĪycia i efektu gapowicza. Oba te
efekty wystąpiáy jednak z duĪą siáą. Pakt nie uchroniá przed tym, co staáo siĊ
z finansami Grecji, Hiszpanii, Wáoch, Portugalii. Ale nie tylko te paĔstwa Unii
i sfery euro nie utrzymywaáy dyscypliny budĪetowej, do czego zobowiązywaáy
je podpisane porozumienia. Chcąc odpowiedzieü na pytanie, dlaczego ustalenia
paktu pozostaáy tylko na papierze, wystarczy skupiü siĊ na strefie euro, w której
zachodziáy zasadnicze dla Unii procesy.
Pierwsza poáowa lat 90. ubiegáego stulecia to okres konsolidacji i reformy
finansów mających na celu speánienie kryteriów Maastricht w 1997 roku19. PaĔstwa strefy euro systematycznie redukowaáy swoje deficyty, ale czyniáy to tylko
do momentu wejĞcia w Īycie Unii Walutowej, czyli do 2000 roku. Zaraz potem
przestaáy siĊ przejmowaü podjĊtymi zobowiązaniami i zdecydowanie poluzowaáy swą politykĊ – rysunek 1. Pakt przestaá byü skuteczny.

19

W 1992 r. wiĊkszoĞü paĔstw zawiązujących strefĊ euro nie speániaáa kryterium z Maastricht, ale w 1998 r. juĪ wszystkie odnotowaáy deficyt poniĪej 3% PKB. Wkrótce potem polityka fiskalna wielu krajów ulegáa rozluĨnieniu. Próg 3% deficytu pierwsza przekroczyáa Portugalia,
potem Niemcy i Francja, a w 2004 r. Wáochy, Grecja, Holandia. Za przykáadem tych paĔstw
poszáy nastĊpne.
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Rysunek 1. Deficyt strukturalny w krajach strefy euro w latach 1995–2011

ħródáo: jak pod tabelą 5.

Przyczyn nieskutecznoĞci jest wiele, ale niewątpliwie najwaĪniejszą jest
nieprzestrzeganie przez KE procedury nadmiernego deficytu. Reguáa „deficyt
3% PKB” to jedyna reguáa obwarowana sankcjami oraz mechanizmem korekcyjnym. Inne reguáy – w tym reguáa dáugu 60% PKB – pozostawaáy wolne od
jakichkolwiek nastĊpstw. Tak wiĊc formalnie dáug mógá rosnąü w nieskoĔczonoĞü, byleby w rocznych okresach deficyt nie byá wyĪszy od 3% PKB.
Konstrukcja PSiW odpowiedzialnoĞü za przestrzeganie caáego paktu uzaleĪniaáa od realizacji mechanizmu procedury nadmiernego deficytu. Ale i tĊ
procedurĊ skonstruowano w sposób wyjątkowo nieszczelny – spod gilotyny
sankcji moĪna byáo áatwo uciec, poprawiając stan budĪetu na bardzo krótki
okres, to jest tylko w nastĊpnym roku. Wtedy procedura wygasaáa i moĪna byáo
znowu powróciü do wysokich deficytów. Dodatkowe sankcje dla recydywistów
nie istniaáy. Ale najwiĊkszy káopot istniaá z samym uruchomieniem procedury.
ProcedurĊ wszczynaáa Komisja Europejska i jeĞli stwierdziáa przekroczenie
progu 3%; wtedy wnioskowaáa o podjĊcie dziaáaĔ do Rady Europejskiej, a ta
podejmowaáa decyzjĊ nie automatycznie, lecz kwalifikowaną wiĊkszoĞcią. I to
rozwiązanie okazaáo siĊ zabójcze dla skutecznoĞci procedury i tym samym dla
caáego paktu. Rada, jak wiadomo, skáada siĊ z szefów rządów, co niezmiernie
upolitycznia jej dziaáanie, a jednoczeĞnie rodzi w obrĊbie jej czáonków dziaáania
oportunistyczne. Czáonkowie Rady, rozpatrując wniosek o podjĊcie dyscyplinujących dziaáaĔ na przykáad wzglĊdem Francji, wiedząc, Īe w przyszáoĞci ich
takĪe moĪe „dopaĞü” taka sama procedura, i oczekując wzajemnoĞci, odrzucają
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wniosek Komisji. Taka sytuacja po raz pierwszy zaistniaáa w 2002 roku w odniesieniu do Niemiec. W gáosowaniu wiĊkszoĞciowym Rada odrzuciáa wniosek
Komisji. W rezultacie Niemcy przekraczaáy dopuszczalny limit przez kilka
kolejnych lat. W podobnej sytuacji za rok znalazáa siĊ Francja, mechanizm wzajemnoĞci zadziaáaá i Francja, podobnie jak wczeĞniej Niemcy, pozostaáa bezkarna.
Taki stan rzeczy oznaczaá upadek wiarygodnoĞci instytucji, wątpliwe byáo
funkcjonowanie samej Komisji. Pakt w praktyce nie dziaáaá. Chcąc go ratowaü,
w 2005 roku pod naciskiem Francji i Niemiec – gáównych winowajców zamieszania – zaczĊto modyfikowaü podjĊte wczeĞniej ustalenia i szumnie mówiü
o reformie paktu, która okazaáa siĊ jednak bardziej antyreformą, pozwalającą na
jeszcze áatwiejsze nieprzestrzeganie zasad. WdraĪane zmiany zwiĊkszaáy bowiem poziom uznaniowoĞci w dokonaniu oceny zaistnienia nadmiernego deficytu. Czyniáa to tak zwana klauzula wyjątkowych okolicznoĞci. Zgodnie z nią
nie kaĪde przekroczenie deficytu 3% uruchamiaáo procedurĊ. Aby tak siĊ staáo,
deficyt ponad 3% trzeba byáo dodatkowo uznaü za nadmierny, czyli nieuzasadniony. Nie byá jednak takim, jeĞli przekroczenie puáapu 3% byáo przejĞciowe
i wyjątkowe, na przykáad wynikające z szeroko pojĊtego spowolnienia gospodarczego. Oprócz klauzuli wyjątkowych okolicznoĞci wprowadzono dodatkowo
klauzulĊ „innych istotnych czynników”, które naleĪy uwzglĊdniaü przy ocenie
zasadnoĞci deficytu. W ten sposób rozmyto reĪym reguáy deficytu 3%.
Efekt tych „reformatorskich” dziaáaĔ byá widoczny. Konflikt na tle PND
pomiĊdzy Komisją Europejską a Radą Europy (rządami krajów Euro) zaniká,
Komisja Europejska dalej funkcjonowaáa, ale kraje Unii odtąd swobodnie przekraczaáy poziom deficytu 3% PKB, powoáując siĊ na klauzulĊ wyjątkowych
okolicznoĞci lub „innych istotnych czynników”. Do koĔca 2010 roku odnotowano przeszáo 100 przypadków przekroczenia dopuszczalnego deficytu, ale
w caáym okresie obowiązywania PSiW nie zastosowano sankcji przewidzianych
paktem. Pakt nie dziaáaá, pozostaá martwą literą.
Taki stan rzeczy doprowadziá do tego, Īe w 2010 roku Grecja nie byáa juĪ
w stanie samodzielnie obsáugiwaü swego zadáuĪenia, w dwa lata póĨniej w podobnej sytuacji znalazáy siĊ Hiszpania i Portugalia. Chcąc ratowaü euro, zaczĊto
myĞleü o bardziej skutecznym mechanizmie zapewniającym stabilnoĞü fiskalną.
Pojawiáa siĊ propozycja tak zwanego szeĞciopaku, przyjĊta przez Parlament
Europejski we wrzeĞniu 2011 roku.
SzeĞciopak wprowadziá nowe uregulowania, które sáuĪą dyscyplinowaniu
finansów. W pierwszym rzĊdzie wymieniü naleĪy tu tak zwany europejski
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semestr, czyli obowiązek (procedurĊ) konsultowania zaáoĪeĔ dopiero co tworzonych budĪetów krajowych na forum Unii. Takie procedurowanie budĪetu,
juĪ w punkcie wyjĞcia, poddaje ocenĊ projektu „unijnej grupie eksperckiej”,
dając jej moĪliwoĞü stosownego nacisku na poszczególne kraje. Zdecydowanym krokiem do poprawy stanu finansów za pomocą systemu reguá jest wprowadzenie oceny Ğredniookresowych celów budĪetowych, do czego ma sáuĪyü
kryterium salda strukturalnego. Zdecydowano siĊ po raz pierwszy na reguáĊ
wydatkową, która stanowi, Īe tempo wzrostu wydatków publicznych nie moĪe
byü wyĪsze od tempa wzrostu produktu krajowego. Silnie zasugerowano takĪe
rozbudowĊ systemu reguá krajowych i to tak, aby byáy one spójne z limitami
przewidzianymi w PSiW i – co wiĊcej – znalazáy swe umocowanie w prawodawstwie krajowym.
Nie ulega najmniejszej wątpliwoĞci, Īe wprowadzone zmiany prewencyjne
sáuĪą potencjalnie dyscyplinowaniu, a przez to i poprawie finansów publicznych. O ich rzeczywistej skutecznoĞci decydują jednak nie same „zapisy”, lecz
to, czy i jak są one respektowane i nadzorowane, czyli jak realizowana jest procedura egzekucyjna. Na tym polu nie ma praktycznie zmian. W szeĞciopaku
zasada automatyzmu nie zostaáa dopuszczona do gáosu. Relacja pomiĊdzy Komisją Europejską a Radą nie ulegáa zmianie. Komisja jest dalej tylko ciaáem
wnioskującym, a ostateczne i wiąĪące decyzje podejmuje Rada Europy zwykáą
wiĊkszoĞcią gáosów, co stwarza áatwą moĪliwoĞü odrzucenia sankcji. Kraje
czáonkowskie – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – są raczej nastawione na
unikanie konfliktów z innymi paĔstwami. Utrzymanie takiej „koleĪeĔskiej”
formy nadzoru nad finansami w niczym nie poprawia i tak juĪ utraconej wiarygodnoĞci instytucji europejskich na polu respektowania przyjĊtych reguá.
Od czasu uchwalenia szeĞciopaku minąá przeszáo rok. W tym czasie, mimo
podjĊcia dziaáaĔ reformatorskich, zadáuĪenie wiĊkszoĞci paĔstw Unii wzrosáo.
Obok Grecji pojawiáy siĊ kolejne (kraje PIGS), które musiaáy koniecznie zwracaü siĊ o pomoc w obsáudze wáasnego dáugu. PodwaĪyáo to w sposób niebywaáy
wiarygodnoĞü kredytową paĔstw UE. Nie chcąc dopuĞciü do upadku strefy euro, zaczĊto szukaü dalszych instytucjonalnych form szybkiej poprawy stanu
finansów. W takiej atmosferze narodziá siĊ pakt fiskalny.
Pakt fiskalny to nowa umowa miĊdzy krajami UE nakáadająca reguáĊ
zrównowaĪonego budĪetu z limitem dotyczącym deficytu strukturalnego na
poziomie 0,5% PKB (kraje, których dáug w relacji do PKB znajduje siĊ poniĪej
60% PKB, mogą sobie pozwoliü na deficyt strukturalny do 1% PKB). Kon-
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strukcja paktu zostaáa poprawiona. Ale najwaĪniejsze jest to, Īe do uruchomienia procedury nadmiernego deficytu, a konkretnie sankcji, zbĊdna byáaby zgoda
Komisji Europejskiej – sankcje nakáadano by automatycznie w momencie
stwierdzenia naruszenia reguá. W ten sposób usuniĊto podstawowe sáaboĞci
wszystkich dotychczasowych porozumieĔ. Nadzór nad finansami paĔstw Unii
zostaáby wzmocniony, automatyzm sankcji mocno dyscyplinowaáby bowiem
kraje do przestrzegania przyjĊtych reguá, a wiarygodnoĞü instytucji europejskich
na odcinku stanowionych reguá zostaáaby przywrócona. Problem w tym, Īe pakt
fiskalny ma obowiązywaü od stycznia 2013 roku i musi do tego czasu byü ratyfikowany przez kraje czáonkowskie, z czym w niektórych krajach mogą byü
káopoty, co wiĊcej – paktu nie podpisaáy Czechy i Wielka Brytania.

Podsumowanie
Oceniając doĞü krytycznie skutecznoĞü reguá fiskalnych w zakresie stabilnoĞci fiskalnej, a takĪe i to, Īe nie zapobiegáy one nawrotowi polityki dyskrecjonalnej, naleĪy mocno zaakcentowaü, Īe winĊ za taki stan rzeczy ponosi nie
tylko polityka fiskalna. OdpowiedzialnoĞcią naleĪy obarczyü takĪe politykĊ
monetarną. I to z dwóch powodów. Po pierwsze – to ona poprzez bardzo niskie
stopy procentowe zachĊcaáa caáy czas do áatwego i beztroskiego zadáuĪania siĊ;
i po wtóre – w momencie, gdy nadszedá kryzys, polityka monetarna jako narzĊdzie pobudzania gospodarki okazaáa siĊ caákowicie bezsilna. Stopy procentowe
osiągnĊáy tak niski poziom, Īe ich dalsze obniĪanie byáo juĪ praktycznie niemoĪliwe. W tej sytuacji politycy szukali ratunku w polityce fiskalnej, a konkretnie w dziaáaniach dyskrecjonalnych. Byáo to jedyne rozwiązanie.
Zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznoĞci polityki fiskalnej realizowanej drogą reguá ma obok poprawnoĞci konstrukcji systemu reguá stworzenie mechanizmu zapewniającego ich przestrzeganie. Elementami skutecznego i wielostronnego systemu kontroli fiskalnej są: powszechnoĞü i nieuchronnoĞü sankcji, szybkoĞü i niezawodnoĞü ich uruchomienia oraz rzetelna sprawozdawczoĞü. Dotyczy to zarówno szczebla krajowego, jak i ponadnarodowego. Istotne jest tu skorelowanie norm unijnych z normami krajowymi. Dlatego
konieczne jest stworzenie odpowiednich procedur zapewniających przestrzeganie reguá fiskalnych w narodowych systemach prawno-instytucjonalnych poszczególnych paĔstw. Jednak, aby normy krajowe byáy w peáni wypeániane, to
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najpierw konieczne muszą byü respektowane reguáy traktatowe. O tym, czy
bĊdą, zadecyduje postĊpowanie gáównych graczy: Francji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii.
System reguá, w którym gáówną rolĊ odgrywa reguáa salda strukturalnego,
ma dla wiĊkszoĞci paĔstw powaĪne konsekwencje. Bazuje na zaáoĪeniu, Īe
stabilizacjĊ gospodarczą powinny zapewniü automatyczne stabilizatory, a to
oznacza, Īe budĪet paĔstwa musi byü zrównowaĪony na poziomie bliskim potencjalnego PKB (luka PKB wynieĞü moĪe 0,5–1,0% PKB). Aby tak byáo, to
deficyt strukturalny musi byü utrzymany na bardzo niskim poziomie. Deficyt
ten wynika gáównie z istnienia tak zwanych wydatków prawnie zdeterminowanych (wydatki sztywne). W wiĊkszoĞci krajów Unii deficyt strukturalny jest za
wysoki i to stwarza problemy związane z utrzymaniem stabilnoĞci fiskalnej.
W kierunku redukcji deficytu strukturalnego zmierza konstrukcja europejskich
reguá fiskalnych (szeĞciopak i pakt fiskalny). Praktyczna realizacja oznacza
jednak ciĊcie wydatków sztywnych, a w niektórych paĔstwach Unii – tych,
których obsáuga dáugu pocháania przeszáo 2% PKB – redukcja wydatków musi
byü znacząca i nastąpiü takĪe w obszarze dziaáania automatycznych stabilizatorów. Sam haracz rentierski konstytuuje juĪ bowiem deficyt strukturalny na poziomie przekraczającym poziom 1,5% PKB. Konieczna redukcja wydatków
w praktyce oznacza stopniowe ciĊcie wydatków sztywnych, a to związane jest
z ograniczeniem funkcji paĔstwa, a takĪe zasiĊgu paĔstwa socjalnego20.
Unijny reĪym fiskalny wyznacza obecnie dwie granice dla deficytu; pierwszą 0,5–1,0% PKB dla deficytu strukturalnego; drugą 2,0–2,5% PKB dla deficytu cyklicznego, co pozwala na punktową wielkoĞü deficytu bieĪącego na poziomie 3%. To rozwiązanie jest powrotem do koncepcji A. Alesiny, a wáaĞciwie jedynie jego konkretyzacją liczbową21. Tak stworzony system áączy w sobie
20

CiĊcia wydatków sztywnych mogą byü czĊĞciowo zrekompensowane przez rozszerzenie
instytucji partnerstwa publiczno-prawnego. Takie moĪliwoĞci wynikają ze zwolnienia czĊĞci
Ğrodków publicznych, które w realizacji tych zadaĔ zostają zastąpione Ğrodkami prywatnymi.
Szerzej: A. Miruü, Partnerstwo publiczno-prawne jako sposób realizacji zadaĔ publicznych,
w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmerman, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2007, s. 17.
21

Propozycja Alesiny dotyczyáa gáównie polityki monetarnej (reguáy akomodatywne), ale
jej integralną czĊĞcią byáy powiązania z polityką fiskalną. Gáówną rolĊ w stabilizacji miaáy tu
odgrywaü automatyczne stabilizatory, a deficyt strukturalny miaá byü wyzerowany na poziomie
produktu potencjalnego lub ksztaátowaü siĊ na bardzo niskim poziomie. Szerzej na ten temat:
J. Maloney, What is New in Economics, Manchester 1995, s. 64–72; A. Alesina, Politycal Models
of Macroeconomic Policy and Fiscal Reforms, Oxford University Press, Oxford 1994; L. Próchnicki, Jaka polityka stabilizacyjna…, s. 8.
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zarówno troskĊ o stabilnoĞü makroekonomiczną (automatyczne stabilizatory),
jak i fiskalną (niski i bezpieczny deficyt strukturalny). JednoczeĞnie w ten sposób chce siĊ zapewniü harmonizacjĊ wspólnej polityki monetarnej z narodową
polityką fiskalną. Owa spójnoĞü ma wzmocniü stabilnoĞü makroekonomiczną
w skali caáej Unii. Takie rozwiązanie jest konieczne, w Unii istnieje bowiem
silna odrĊbnoĞü instytucjonalna – kto inny odpowiada za politykĊ monetarną,
a kto inny za fiskalną. Wspólna polityka monetarna realizowana jest przez niezaleĪny bank centralny, a politykĊ fiskalną kaĪdy kraj prowadzi indywidualnie.
W takiej sytuacji, aby na bieĪąco harmonizowaü obie polityki, zdecydowano siĊ
– poprzez odgórną regulacjĊ deficytów – na rozwiązanie, które nie dopuszczaáoby do takiego oddziaáywania bodĨca fiskalnego, które znosiáoby albo zakáócaáo funkcjonowanie instrumentów monetarnych. Funkcjonujące reguáy są pomyĞlane jako forma samoograniczenia dla wszystkich polityk narodowych, wyznaczają w skali Unii przedziaá – obszar bezpieczeĔstwa, w którym krajowe polityki fiskalne mogą siĊ poruszaü, nie wchodząc w kolizjĊ z wspólną i jednolitą
polityką monetarną. Trudno oprzeü siĊ jednak refleksji, Īe gdyby te zasady
obowiązywaáy od początku istnienia strefy euro, kiedy to dáug publiczny siĊgaá
okoáo 55% PKB, to dziĞ, kiedy dochodzi on do poziomu przeszáo 85% (a obsáuga dáugu pocháania okoáo 2% PKB), zbĊdne byáyby gwaátowne kroki podejmowane celem ratowania wspólnej waluty.
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FISCAL RULES VERSUS FISCAL STABILITY IN EUROPEAN UNION

Summary
In European Union countries, fiscal policy is governed and guided by national and
EU rules. Although, their goal is to ensure fiscal stability, however national interests,
the financial crisis and economic downturn caused that the rules were washed away or
even temporarily suspended. Discretionary decision return again to fiscal policy and its
the final effect was a rapid and significant increase in the deficit and debt. They have
reached a level which began to threaten the functioning of the euro area. This way
policy makers realized the need to review and improve the already existing fiscal rules
in such a way that eliminates the discretionary, and at the same time the system ensured
the safety of fiscal rules and do not obstruct the fight against the crisis. In most EU
countries, it is time to significantly reduce the structural deficyt what unavoidable will
lead to reduction of the scope of the welfare state.
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