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Chroniczny deficyt finansów publicznych jest 
jednym z głównych problemów gospodarczych 
Polski. Celem niniejszego raportu jest przedsta-
wienie optymalnej drogi wyjścia z tego deficytu. 
Kryzys, jaki wybuchł w następstwie pandemii 
koronawirusa, obnażył słabości finansów pu-
blicznych. Te słabości wynikają jednak z błędów 
wcześniej prowadzonej polityki, były znane od 
dawna i mogły zostać uzdrowione, jednak polski 
rząd nie wykorzystał dobrej koniunktury, by 
to zrobić. Według długoterminowych prognoz, 
aby utrzymać relację długu do PKB na obecnym 
poziomie, do 2060 r. Polska będzie musiała pod-
nieść podatki aż o 14% potencjalnego PKB, co 
stanowi drugi najgorszy wynik w OECD. Kon-
solidacja fiskalna pozwoliłaby zabezpieczyć się 
przed skutkami kolejnego kryzysu w przyszłości, 
dałaby polskiemu rządowi znacznie większe pole 
do działania antykryzysowego w przyszłości  
i byłaby korzystna dla rozwoju.

Według obiegowych opinii konsolidacja fiskal-
na może zdusić wzrost gospodarczy w krótkim 
okresie, badania naukowe jednak przeczą tej 
tezie. Według nich konsolidacja fiskalna może 
usunąć niepewność i pobudzić popyt poprzez 
to, że konsumenci, a zwłaszcza inwestorzy, będą 
bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość. 
Jest to szczególnie ważne w obliczu spadku inwe-
stycji w Polsce w ostatnim czasie do najniższego 
poziomu od 26 lat. Aby konsolidacja fiskalna 
była skuteczna, trwała i korzystna dla wzrostu 
gospodarczego musi ona być wiarygodna i opie-
rać się na cięciu wydatków publicznych, a nie na 
podwyżce podatków.

Rząd powinien jak najszybciej przedstawić 
wiarygodny plan takiej konsolidacji i zacząć go 
realizować. Jej niezbędną wysokość wyznacza 
deficyt strukturalny, który wynosi obecnie ok. 
90 mld zł. Oszczędności takiego rzędu należy 
szukać tam, gdzie będzie to miało najkorzystniej-
szy wpływ na gospodarkę, czyli przede wszyst-
kim w wydatkach socjalnych i bieżących. Jest to 
tym bardziej zasadne, że od 2015 r. wydatki na 
świadczenia socjalne wzrosły u nas najbardziej 
(po Litwie), podczas gdy w 22-óch krajach unij-
nych spadły lub nie zmieniły się. Wśród krajów 
Europy Śr.-Wsch. Polska ma obecnie najwyższe 
(po Słowacji) wydatki na świadczenia socjalne 
i inne transfery bieżące. Obniżenie ich tylko do 
poziomu mediany (relacji do PKB) dla tej grupy 
krajów dałoby ok. 91 mld zł oszczędności. Warto 
jednak również przeanalizować sensowność 
inwestycji publicznych i zrezygnować z tych, 
które budzą największe wątpliwości.

Konsolidacji fiskalnej powinien towarzyszyć 
szeroki front reform w obszarze pozafiskalnym, 
które by ją wspierały. Aby tak się stało, nale-
ży wprowadzić szeroko zakrojoną deregulację  
i liberalizację. Postuluję więc przyjęcie w każdej 
gałęzi gospodarki rozwiązań z kraju unijnego, 
który ma w danym obszarze regulacje najbar-
dziej przyjazne przedsiębiorczości. Polskiemu 
rządowi powinien przyświecać cel, by Polska 
stała się najbardziej przyjaznym dla przedsię-
biorczości krajem Unii Europejskiej.

Synteza
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Wstęp, 
czyli skażenie  
populizmem

1
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• Kondycja finansów publicznych i pożądany kierunek polityki fiskalnej są częstymi tematami 
debaty publicznej.

• Debata ta jest jednak bardzo często emocjonalna i ideologiczna, a nawet populistyczna, w nie-
wielkim zaś stopniu bazuje na badaniach naukowych.

• Celem niniejszego raportu jest przedstawienie, na podstawie badań naukowych, optymalnej drogi 
wyjścia z deficytu, który jest jednym z największych problemów gospodarczych Polski.

1 Dla uproszczenia przekazu w niniejszym raporcie używa się określenia „sektor finansów publicz-
nych”. Precyzyjniej chodzi jednak o wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. 
general government) wg Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii 
Europejskiej (ESA’2010). Jest to pojęcie zbliżone (ale nie tożsame) do sektora finansów publicznych, 
stosowanego w polskiej ustawie o finansach publicznych. Także określenia „deficyt fiskalny”, „do-
chody, wydatki i dług publiczny” mają na celu uproszczenie przekazu i odnoszą się do sektora ge-
neral government, a nie do sektora publicznego, który z formalnego punktu widzenia jest pojęciem 
jeszcze szerszym.

Kondycja finansów publicznych i pożądany kie-
runek polityki fiskalnej są bardzo częstymi te-
matami debaty publicznej. Można jednak łatwo 
zauważyć, że opinie prezentowane w tej debacie 
są często całkowicie odmienne. Pewne jest jed-
nak to, że jest to temat budzący duże emocje i, 
tak jak w innych dziedzinach ekonomii, zwykle 
dzieli on dyskutantów na tych, którzy są zwo-
lennikami większego zaangażowania państwa 
w gospodarce i na tych, którzy są zwolennikami 
jego ograniczenia.

Nie powinno to dziwić. W 2019 r., czyli w warun-
kach niekryzysowych, wydatki sektora finansów 
publicznych wg metodologii Eurostatu1 wynio-
sły w Polsce prawie 957 mld zł, czyli 42% PKB. 
Natomiast według prognoz na 2020 r., w czasie 
kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa 
(COVID-19), znacznie przekroczyły bilion złotych 
(1,129 bln), tym samym zbliżając się do połowy 
PKB (na podst. AMECO). W związku z tym jest 
wiele osób, które czerpią z tego korzyści bezpo-

średnio i pośrednio. Jest wiele osób, które na 
tym traci. Jest wreszcie wiele osób, które nie są  
w pełni świadome skutków ekonomiczno-spo-
łecznych negatywnego stanu finansów publicz-
nych, zwłaszcza skutków długofalowych i na 
pierwszy rzut oka nieoczywistych.

Z tych powodów debata na temat kondycji finan-
sów publicznych jest w dużym stopniu ideolo-
giczna, w niewielkim zaś bazuje na rzetelnych 
badaniach. Różne strony tej debaty uciekają 
się natomiast do populistycznych haseł, by po-
przez pobudzenie emocji (i uśpienie umysłu) 
forsować swoje racje. Można to dostrzec m.in. 
w wykorzystywanym języku. Na przykład ogra-
niczenie deficytu finansów publicznych (zwane 
w języku ekonomicznym „konsolidacją fiskalną” 
lub „zrównoważeniem finansów publicznych”) 
przyjęło się określać w języku angielskim mia-
nem austerity, co często tłumaczy się na język 
polski jako „środki oszczędnościowe” bądź „za-
ciskanie pasa”. Ten pejoratywny język (bo komuż 
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dobrze kojarzy się konieczność oszczędzania?) 
ma narzucić odbiorcy określony (negatywny) 
sposób postrzegania i oceny takich działań. Ma 
wskazywać jednoznacznie, że „będzie bolało”,  
a zatem jest to coś, co najmniej nieprzyjemnego, 
albo wręcz złego.

Jednocześnie adresat takiego komunikatu zwykle 
nie zastanawia się głębiej, czy działania te nie 
wynikają przypadkiem z jakichś błędów lub 
zaniechań w przeszłości, co stanie się bez tych 
środków oszczędnościowych (np. czy nie bę-
dzie „bolało” jeszcze bardziej), albo że polityka 
zaciskania pasa przez państwo oznacza de facto 
luzowanie pasa jego obywatelom. Tego typu 
przekazy, bardziej lub mniej świadomie, stosują 
nie tylko komentatorzy zupełnie niezwiązani  
z ekonomią, ale także politycy w tym decydenci 
gospodarczy (ang. policymakers), a nawet sami 
ekonomiści, co jeszcze wzmaga siłę ukrytego  

w nich przekazu. Na marginesie zaś, stosowanie 
takich ocennych określeń ex ante nie przystoi na-
ukowcom, nie powinni oni bowiem poddawać się 
emocjom, w tym zakresie powinni zaś w sposób 
szczególny dbać o czystość stosowanego języka 
(patrz Radzikowski 2020, s. 13-14).

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie, na 
podstawie badań naukowych, optymalnej drogi 
wyjścia z deficytu finansów publicznych w Polsce.

Groźne objawy
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Groźne  
objawy2
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• Polityka antykryzysowa to nie tylko polityka reagowania na kryzys, ale przede wszystkim polityka 
antycypowania kryzysu i przygotowania się do niego.

• Finanse publiczne w Polsce nie były przygotowane do kryzysu, który wybuchł w wyniku pandemii 
koronawirusa. Kryzys obnażył słabości finansów publicznych.

• Te słabości wynikają jednak z błędów wcześniej prowadzonej polityki. Były one znane od dawna 
i mogły zostać uzdrowione, jednak rząd nie wykorzystał dobrej koniunktury, by to zrobić.

Polityka antykryzysowa to nie tylko polityka 
reagowania na kryzys. To także, a może nawet 
przede wszystkim, polityka antycypowania kry-
zysu i przygotowania się do niego, w tym przy-
gotowania do niego finansów publicznych.

O ile deficyt finansów publicznych uznaje się za 
naturalny w okresie dekoniunktury, o tyle uważa 
się, że w okresie dobrej koniunktury kraje po-
winny uzyskiwać nadwyżkę, która jest buforem 
na gorsze czasy. Zgodnie z tą dobrą praktyką 
koniunktura gospodarcza, jaka wystąpiła od 
2014 r., została wykorzystana przez większość 
krajów unijnych do zmniejszenia (lub całkowitej 
likwidacji) deficytu. Im bowiem wyższy wzrost 
gospodarczy, tym łatwiej jest go obniżać. Polska, 
mimo że była wśród sześciu krajów Unii Europej-
skiej o najwyższym wzroście PKB (średniorocznie 
4,4% w latach 2016-2019, na podst. Eurostatu) nie 
tylko nie zdołała uzyskać nadwyżki w finansach 
publicznych, ale także obniżyła deficyt w dużo 
mniejszym stopniu, niż pozwalał na to szybko 
rosnący PKB.

Deficyt finansów publicznych w Polsce w 2019 
r. według metodologii unijnej wyniósł 0,7% PKB. 
Pod tym względem byliśmy w pierwszej dzie-
siątce państw UE z najwyższym deficytem. Aż 
17 z nich zanotowało jednak nadwyżkę. Deficyt 
w tym ujęciu może jednak nie odzwierciedlać 
prawdziwego stanu finansów publicznych, gdyż 
wysoki wzrost gospodarczy w czasie koniunktury 
obniża jego relację do PKB. Dlatego też szczególną 
uwagę należy zwracać na deficyt strukturalny, 
czyli skorygowany o wahania cykliczne. Pokazuje 
on, ile wynosiłaby nierównowaga finansów pu-
blicznych, gdyby gospodarka funkcjonowała przy 
pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych, 
czyli w warunkach dobrej koniunktury. Wystę-
powanie takiego deficytu oznacza chroniczny 
(strukturalny) problem finansów publicznych, 
z którego nie da się wyjść (w jęz. ekonomicz-
nym często używa się określenia „wyrosnąć”) 
tylko dzięki wzrostowi gospodarczemu. W Pol-
sce w 2019 r. deficyt strukturalny wyniósł 2,9% 
PKB i należał do siedmiu najwyższych w UE (na 
podst. AMECO).
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Deficyt jest oczywiście wypadkową dwóch pod-
stawowych wielkości – wydatków i dochodów 
sektora finansów publicznych. W ostatnich latach 
w Polsce wprowadzono wiele nowych wydatków, 
zwłaszcza socjalnych. Po Litwie2 jesteśmy kra-
jem, w którym wydatki na świadczenia socjalne  
w porównaniu do 2015 r. wzrosły najbardziej 

2 Warto jednak odnotować, że na Litwie wzrosły one do znacznie niższego poziomu.

(patrz rys. 1). W tym czasie w 22-óch krajach 
unijnych wydatki te spadły lub pozostały na tym 
samym poziomie (przypadek Hiszpanii). Ozna-
cza to, że, w przeciwieństwie do Polski, kraje te 
wykorzystały dobrą koniunkturę na świecie na 
odpowiednie przygotowanie swoich finansów 
publicznych.

5 
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Źródło: oprac. własne na podst. Eurostatu. 
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Rysunek 1. Wzrost wydatków na świadczenia socjalne w krajach UE w latach 2015-19 (sektor general government,  
pkt. proc. PKB)

źródło: oprac. własne na podst. Eurostatu.
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Dług publiczny w 2019 r. według metodologii 
unijnej wyniósł w Polsce 46% PKB (patrz rys. 2). 
Poziom ten może wydawać się niezbyt wysoki w 
porównaniu do większości krajów unijnych. Jeśli 
jednak spojrzeć na kraje naszego regionu (któ-
rych PKB per capita jest zbliżony do Polski i które 
mają podobne uwarunkowania historyczne), 
to widać wyraźnie, że mają one na ogół znacz-
nie niższy poziom długu niż kraje zachodnie,  

a w naszym regionie Polska należy do trzech kra-
jów o najwyższym długu, obok Węgier i Słowacji, 
która (co także jest istotne) jest w strefie euro. 
Dług w pozostałych krajach naszego regionu 
kształtował się poniżej 37%, a w Czechach, Buł-
garii i Estonii wyniósł odpowiednio 30%, 20%  
i 8%. Są jednak i takie kraje unijne, które są od 
nas bogatsze, a mimo to mają niższy dług (Malta, 
Szwecja, Dania i Luksemburg).

Rysunek 2. Dług publiczny w krajach Unii Europejskiej w 2019 r. (proc. PKB)

źródło: oprac. własne na podst. Eurostatu.
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Co więcej, Polska należy do tych niewielu krajów 
unijnych, które nie są członkami strefy euro3. Jest 
to zaś o tyle ważne, że światowy kryzys finanso-
wy dobitnie pokazał, że w przypadku problemów 
fiskalnych kraje strefy euro mogą liczyć na daleko 
idącą pomoc – tak, jak to było m.in. w przypad-
ku Grecji. Kraje spoza strefy euro nie mogą na 
to liczyć i w związku z tym ich sytuacja i ocena  
w oczach inwestorów jest znacząco różna.

Jednak poziom długu publicznego nie jest jedy-
ną miarą, na którą należy zwracać uwagę. Inną 

3 Dania, Bułgaria i Chorwacja znajdują się w mechanizmie kursów walutowych, ERM II (od ang. Ex-
change Rate Mechanism), który jest swoistym „przedsionkiem” strefy euro.

ważną miarą są koszty obsługi długu (rys. 3).  
W tym przypadku Polska odstaje już nie tylko 
od pozostałych krajów naszego regionu (jedynie 
Węgry mają wyższe), ale także od wielu krajów 
zachodnich (m.in. Irlandii, Niemiec, Holandii, 
Finlandii, Danii i Szwecji). W 2019 r. wyniosły one 
w Polsce 31,4 mld zł (1,4% PKB), czyli więcej niż 
łączne wydatki publiczne na ochronę środowiska 
i kulturę oraz niemal połowę wpływów z podatku 
PIT. To pokazuje, że już przed wybuchem kryzysu 
spowodowanego pandemią koronawirusa finan-
se publiczne w Polsce nie były w dobrej kondycji.

Rysunek 3. Koszty obsługi długu w krajach Unii Europejskiej w  2019 r. (proc. PKB)

źródło: oprac. własne na podst. Eurostatu.
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Jednak zdrowie finansów publicznych zależy nie 
tylko od samej sytuacji w finansach publicznych, 
ale także od działań w innych obszarach. Trzeba 
pamiętać, że pozafiskalna polityka gospodar-
cza państwa wpływa także na sytuację fiskalną 
zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. 
Jak pokazują międzynarodowe wskaźniki opra-
cowywane przez instytucje, które zajmują się 
oceną i porównywaniem systemu gospodarczego 
i polityki gospodarczej różnych państw, od 2015 r. 
Polska pozycja w porównaniu do innych państw 
znacząco się pogorszyła (rys. 4).

Można więc podsumować, że finanse publicz-
ne w Polsce nie były przygotowane do kryzysu. 
Oczywiście należy przyznać, że jest niezwykle 
trudne, lub wręcz niemożliwe, przewidzenie 
czasu nadejścia kryzysu i jego charakteru. Tak 
też było tym razem – czas i charakter (związany 
z pandemią) były całkowitym zaskoczeniem. Na 
podstawie wszystkich dotychczasowych doświad-
czeń wiadomo jednak, że kryzysy przychodzą 
cyklicznie i nieuchronnie, a zadaniem władz jest 
przygotowanie się do nich, w tym przygotowanie 
do nich finansów publicznych.

Rysunek 4. Pozycja Polski w rankingach różnych międzynarodowych wskaźników oceny systemu gospodarczego  
i polityki gospodarczej.

źródło: oprac. własne na podst. raportów i baz danych dostępnych na stronach internetowych Banku Światowego, Fraser 
Institute i Bertelsmann Stiftung
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• Długoterminowe prognozy pokazują bardzo zły stan polskich finansów publicznych. Jeśli nic się 
nie zmieni, to aby utrzymać relację długu do PKB, Polska będzie musiała do 2060 r. podnieść 
podatki aż o 14% potencjalnego PKB.

• Będzie to miało bardzo negatywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski i najbardziej uderzy  
w osoby pracujące i w ludzi młodych.

• Rząd powinien przeprowadzić konsolidację fiskalną. Pozwoli to zabezpieczyć finanse publiczne 
przed skutkami kolejnego kryzysu i da znacznie większe pole do działania, gdy on przyjdzie. Jest 
to także korzystne dla rozwoju gospodarczego kraju.

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa 
spowodował z jednej strony spadek dochodów,  
a z drugiej wzrost wydatków publicznych także 
w wyniku wprowadzonych przez rząd progra-
mów pomocowych. W efekcie doszło do silnego 
wzrostu deficytu i długu publicznego. Według 
prognoz Komisji Europejskiej deficyt ten w 2020 r. 
w Polsce wzrósł do poziomu 8,8% PKB nienotowa-
nego w naszym kraju od 1989 r. Mimo że recesja 
w Polsce w 2020 r. należała do najpłytszych w 

UE (wg wstępnych szacunków GUS-u spadek PKB 
w Polsce wyniósł 2,8%, natomiast wg prognoz 
Eurostatu mniejsze spadki wystąpiły tylko na 
Litwie, w Irlandii i Szwecji), deficyt strukturalny 
(prognozowany przez Komisję Europejską na 
8,2% PKB) był w Polsce najwyższy po Rumunii 
(trzeci wliczając Wlk. Brytanię, rys. 5). Dług zaś 
szybko wzrósł (o ponad 10 pkt. proc.) do 56,6% 
PKB (na podst. AMECO).
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Rysunek 5. Prognozy deficytu strukturalnego w krajach Unii Europejskiej w 2020 r. (proc. PKB).
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Jak często się zdarza, kryzys obnażył słabości 
finansów publicznych. Słabości wynikają jednak 
prawie zawsze z błędów wcześniej prowadzonej 
polityki. Były one znane od dawna i mogły zostać 
uzdrowione, jednak polski rząd nie wykorzystał 
dobrej koniunktury, by to zrobić i przygotować 
finanse publiczne do kryzysu. Gdyby polski rząd 
działał roztropnie i przed kryzysem, zamiast 
deficytu, notował nadwyżkę w finansach pu-
blicznych, to w czasie kryzysu miałby znacznie 
większe pole manewru, jeśli chodzi o programy 
pomocowe zarówno po stronie wydatkowej, jak 
i dochodowej (czyli możliwości obniżenia podat-
ków i parapodatków).

Prognozy Komisji Europejskiej na 2021 r. za-
kładają szybkie odbicie w polskiej gospodarce 
(wzrost PKB w wys. 3,3%), ale mimo to wysoki 
deficyt (4,2% PKB) i deficyt strukturalny (3,7%) 
oraz wciąż rosnący dług (do 57,3%). Progno-

zy te są jednak obarczone dużą niepewnością  
i ich realizacja może być znacznie gorsza, gdyby 
zmaterializował się negatywny scenariusz roz-
woju pandemii (np. szybsze rozprzestrzenianie 
się koronawirusa, niskie tempo szczepień i ko-
nieczność zamykania różnych branż gospodarki).
Jeszcze gorzej wyglądają długoterminowe pro-
gnozy dla Polski. Według najnowszych danych 
OECD w długim okresie znacznie wzrosną  
w Polsce wydatki sektora finansów publicznych, 
głównie na emerytury i na ochronę zdrowia. 
Jeśli nie będzie w tym zakresie żadnych reform, 
to aby utrzymać relację długu do PKB na obec-
nym poziomie, Polska będzie musiała do 2060 r. 
podnieść podatki aż o 14% potencjalnego PKB, 
co stanowi drugą co do wielkości wartość ze 
wszystkich krajów OECD (patrz rys. 6). Alterna-
tywą dla wzrostu podatków jest cięcie wydatków 
lub wzrost długu.
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Źródło: Boone, 2021, s. 13. 

Wysoki dług publiczny zwiększa ryzyko niewywiązania się kraju ze spłaty swoich 
zobowiązań (Bernoth, von Hagen i Schuknecht, 2004; Alcidi i Gros, 2019 oraz Camba-Méndez 
i in., 2014 dla Polski).4 Podmioty pożyczające mu, czyli inwestorzy, w tym zagraniczni, mogą 
zacząć się niepokoić o spłacalność zadłużenia. Istotny jest tu jednak nie tylko sam poziom 
długu, ale także wiele innych kwestii jak np. jego dynamika, koszty obsługi długu (Grandes, 
2007) i „historia kredytowa” państwa, co jest widoczne w przypadku krajów, które już raz 
utraciły zaufanie rynków np. z powodu bankructwa tak jak Polska w latach 1980-tych. To 
jednak nie wszystko – brak przejrzystości finansów publicznych, brak hamulców zadłużenia lub 
omijanie ich także zwiększają nieufność inwestorów (Bernoth i Wolff, 2006; Thornton i 
Vasilakis, 2017).  

 
4 Ryzyko to jest widoczne np. w wycenie instrumentów finansowych takich jak CDS-y (ang. Credit Default Swaps), 
które zabezpieczają przed niewywiązaniem się ze zobowiązań. 
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Rysunek 6. Wzrost podatków do 2060 r. niezbędny do utrzymania obecnej relacji długu publicznego do PKB  
przy prognozowanym wzroście wydatków publicznych (w pkt. proc. potencjalnego PKB)

źródło: Boone, 2021, s. 13.
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Wysoki dług publiczny zwiększa ryzyko niewy-
wiązania się kraju ze spłaty swoich zobowiązań 
(Bernoth, von Hagen i Schuknecht, 2004; Alcidi  
i Gros, 2019 oraz Camba-Méndez i in., 2014 dla 
Polski)4. Podmioty pożyczające mu, czyli inwesto-
rzy, w tym zagraniczni, mogą zacząć się niepokoić 
o spłacalność zadłużenia. Istotny jest tu jednak 
nie tylko sam poziom długu, ale także wiele in-
nych kwestii jak np. jego dynamika, koszty ob-
sługi długu (Grandes, 2007) i „historia kredytowa” 
państwa, co jest widoczne w przypadku krajów, 
które już raz utraciły zaufanie rynków np. z po-
wodu bankructwa tak jak Polska w latach 1980. 
To jednak nie wszystko – brak przejrzystości 
finansów publicznych, brak hamulców zadłuże-
nia lub omijanie ich także zwiększają nieufność 
inwestorów (Bernoth i Wolff, 2006; Thornton  
i Vasilakis, 2017). 

Można to rozpatrywać po prostu jako karę za 
większą rozrzutność i złe gospodarowanie. Prze-
jawia się ona zwykle spadkiem cen (wzrostem 
rentowności) obligacji skarbowych, a w końcu 
może prowadzić nawet do całkowitej ucieczki od 
papierów skarbowych takiego kraju, czyli niechę-
cią do udzielania nowego długu. Uniemożliwia 
to rządowi rolowanie wygasającego zadłużenia 

4 Ryzyko to jest widoczne np. w wycenie instrumentów finansowych takich jak CDS-y (ang. Credit 
Default Swaps), które zabezpieczają przed niewywiązaniem się ze zobowiązań.

i może prowadzić do niewypłacalności (ang. de-
fault). Aby do tego nie doszło państwo zwykle, 
tak czy inaczej, wprowadza reformy fiskalne.  
Z powodu odkładania problemów w czasie refor-
my te muszą jednak być o wiele bardziej rady-
kalne, niż gdyby zostały wprowadzone wcześniej, 
szczególnie w okresie dobrej koniunktury.

To klasyczny sposób, w jaki zwykle przebiega-
ły kryzysy fiskalne. Nawet, jednak jeśli nie do-
chodzi do kryzysu fiskalnego, to przekonanie  
o niezrównoważonej sytuacji fiskalnej prowadzi 
do wysokiego oprocentowania obligacji skarbo-
wych. Podnosi to całkowity poziom stóp procento-
wych w gospodarce, co z kolei obniża inwestycje.  
W ten sposób w wyniku działania efektu wy-
pychania (ang. crowding out) ostatecznie spada 
także wzrost gospodarczy (Spencer i Yohe, 1970). 
Oznaką tego może być bardzo duży spadek inwe-
stycji w Polsce w ostatnim okresie (szczególnie 
prywatnych). Według prognoz Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego w 2020 r. stopa 
inwestycji spadła u nas do poziomu najniższego 
od 26 lat. Jednocześnie, powiększająca się od 
przełomu 2015-2016 r. różnica w stosunku do 
średniej unijnej sugeruje, że problem tkwi wła-
śnie w polskiej gospodarce (patrz rys. 7).
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Nie można jednak w tym miejscu pominąć tego, 
że obecnie sytuacja na świecie jednak bardzo 
różni się od tej, z którą mieliśmy do czynienia w 
przeszłości, gdyż stopy procentowe na świecie 
pozostają na rekordowo niskim poziomie. Z tego 
powodu wielu komentatorów, dziennikarzy, a na-
wet ekonomistów, twierdzi, że skoro zaciąganie 

nowych długów niewiele kosztuje państwo przy 
tak niskich stopach procentowych, to nie należy 
się przejmować długiem. Niektórzy twierdzą 
wręcz, że jest to dobra okazja, by się dodatkowo 
zadłużać. Takie podejście jest jednak bardzo 
krótkowzroczne, nie bierze bowiem pod uwagę 
kilku ważnych kwestii.
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Po pierwsze, niskie stopy procentowe są złudne. 
Są one bowiem utrzymywane na niskim po-
ziomie w wyniku działania głównych banków 
centralnych na świecie, które nie tylko obniżyły 
stopy procentowe do rekordowych poziomów, 
ale także stosują tzw. luzowanie ilościowe (ang. 
quantitative easing) kupując na masową skalę 
aktywa finansowe, w tym właśnie obligacje skar-
bowe. W ten sposób banki centralne sztucznie 
utrzymują oprocentowanie obligacji na niskim 
poziomie. Ingerencja w ceny obligacji skarbo-
wych maskuje problemy fiskalne, które byłyby 
widoczne, gdyby ceny obligacji były rynkowe. 
Maskowanie tych problemów zaś najprawdo-
podobniej je powiększa. 

Jednak to nie wszystko, taka polityka monetarna 
wywołuje bowiem inne bardzo istotne problemy, 
jak np. pompowanie cen aktywów takich jak ak-
cje czy nieruchomości, a przez to tworzenie się 
baniek spekulacyjnych, a także ryzyko inflacji5. 
Jest to niezwykle ważny temat, jednak na tyle 
obszerny i odmienny, że nie będzie on szerzej 
poruszany w niniejszym opracowaniu. W tym 
miejscu warto jednak podkreślić, że te działania 
banków centralnych nie negują prezentowanych 
w niniejszym raporcie wniosków.

W tym miejscu warto jednak podkreślić, że nie 
wiadomo, jak długo stopy procentowe będą utrzy-
mywane na niskim poziomie. Jeśli negatywne 
efekty działania banków centralnych uwidocznią 
się, mogą one zaprzestać kupowania papierów 
skarbowych, a ich oprocentowanie powróci do 
naturalnych (czyli rynkowych) wysokości. Wtedy 

5 W rozumieniu wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, bowiem wzrost cen aktywów, o których 
wspomniano wyżej jest faktem i należy to uznać za przejaw inflacji w szerokim znaczeniu tego 
słowa, czego jednak zdaje się nie zauważać wielu komentatorów.

przywrócony zostanie naturalny mechanizm – 
wysokie oprocentowanie papierów skarbowych 
podniesie koszty zaciągania i obsługi długu przez 
państwo, ryzyko niewypłacalności się zwiększy, 
więc inwestorzy będą żądali wyższych rentow-
ności. By ciąć deficyt, państwo będzie musiało 
wprowadzić radykalne reformy, a jedyną al-
ternatywą będzie ogłoszenie niewypłacalności.

Po drugie, wysoki dług publiczny oznacza re-
dystrybucję do obecnych pokoleń kosztem przy-
szłych pokoleń, które nie mają na to żadnego 
wpływu, bo nie mogą głosować. Jest to po prostu 
niesprawiedliwe. Tym bardziej, gdy weźmie się 
pod uwagę dług ukryty, czyli świadczenia obieca-
ne na przyszłość (takie jak przyszłe emerytury), 
ale nie mające pokrycia w przyszłych wpływach.

Rząd powinien więc przeprowadzić konsolida-
cję fiskalną, czyli na trwałe zredukować deficyt 
przynajmniej z trzech powodów: Po pierwsze, 
pozwoli to zabezpieczyć finanse publiczne, a co 
za tym idzie także gospodarkę, przed skutkami 
kolejnego kryzysu w przyszłości i da polskie-
mu rządowi w czasie kryzysu znacznie większe 
pole manewru. Po drugie, jest to korzystne dla 
rozwoju gospodarczego kraju. Po trzecie, brak 
konsolidacji oznacza wzrost długu, czyli redystry-
bucję na rzecz obecnych pokoleń kosztem przy-
szłych pokoleń, co jest po prostu niesprawiedliwe. 
Konsolidacja fiskalna może usunąć niepewność  
i pobudzić popyt. Musi ona być jednak wiarygod-
na, a jej pozytywne efekty są znacznie bardziej 
prawdopodobne, gdy jest dokonywana po stronie 
wydatkowej, a nie podatkowej.
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Jak leczyć?4
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• Konsolidacja fiskalna może usunąć niepewność i pobudzić popyt. Musi ona być jednak wiarygodna, 
a jej pozytywne efekty są znacznie bardziej prawdopodobne, gdy jest dokonywana po stronie 
wydatkowej, a nie podatkowej.

• Twierdzenie, że sama konsolidacja wystarczy do uzdrowienia gospodarki, jest równe z tym, iż 
uważa się, że tylko i wyłącznie polityka fiskalna wpływa na gospodarkę. Jest to oczywiście nie-
racjonalne.

• Odkładanie konsolidacji w czasie pogarsza oczekiwania i powoduje, że korzyści z konsolidacji 
przychodzą później. Recesja daje unikalne otoczenie polityczne, które ułatwia podejmowanie 
trudnych decyzji.

Według obiegowych opinii obniżenie deficytu 
może zdusić wzrost gospodarczy, szczególnie  
w czasie kryzysu lub w czasie wychodzenia  
z niego. Opinię tę prezentuje nawet część ekono-
mistów, w ten sposób popularyzując i wzmacnia-
jąc ten pogląd. Skąd bierze się takie przekona-
nie? Otóż bazuje ono na keynesowskim modelu 
gospodarki (patrz np. Harrod, 1937; Hicks, 1937), 
w którym produkt krajowy (Y, inaczej popyt glo-
balny), czyli PKB jest sumą bieżącej konsumpcji 
prywatnej (C), inwestycji (I), wydatków rządo-
wych (G) oraz eksportu netto (NX = Ex – Im):

Według tego modelu skutki konsolidacji wydają 
się jasne – cięcie wydatków rządowych (G) ozna-
cza mniejszy popyt ze strony sektora publiczne-
go, co prowadzi do spadku PKB. Jednak to nie 
wszystko. Zgodnie z modelem keynesowskim 
cięcie wydatków rządowych zmniejsza dochody 
prywatne, a co za tym idzie także prywatną kon-
sumpcję. Obniżenie globalnego popytu zmniej-
sza także sprzedaż firm, co hamuje inwestycje. 
Spadek PKB nie wynika więc tylko i wyłącznie 

ze spadku wydatków rządowych, ale także ze 
spadku prywatnej konsumpcji i prywatnych 
inwestycji. Przekłada się to więc na dodatkowy 
spadek produkcji (niż ten wynikający z udziału 
wydatków rządowych w PKB). Występuje zatem 
tzw. efekt mnożnikowy. 

Wielu ekonomistów próbowało oszacować efekt 
mnożnikowy.  Wyniki tych szacunków nie są 
jednak jasne, zależą bowiem od wielu różnych 
czynników takich jak faza cyklu koniunktural-
nego, kondycja fiskalna państwa itp. i jest wiele 
problemów z ich interpretacją i uogólnianiem. 
To powoduje, że wśród ekonomistów nie ma 
zgody co do działania mnożników fiskalnych. 
Nie tylko dotyczy to ich wysokości (czyli siły 
oddziaływania), ale także samego znaku (czyli 
kierunku oddziaływania). Niektóre badania po-
kazują na przykład, że wydatki publiczne mogą 
być nie tylko mało efektywne (gdy mnożnik jest 
poniżej 1), ale mogą wręcz prowadzić do spad-
ku PKB (patrz np. Auerbach i Gorodnichenko, 
2013). W przypadku podatków zaś większość 
badań wskazuje ujemne mnożniki, aż do wys. 

-5,25 (np. Mountford i Uhlig, 2009), co oznacza-
łoby, że wzrost podatków o 1% PKB zmniejsza 
PKB o 5,25%.



Warsaw Enterprise Institute Finanse w pandemii – droga wyjścia    |    21

Pewne jest natomiast to, że w modelu keyne-
sowskim brakuje wielu ważnych elementów. 
Uwzględnia on jedynie popytową stronę gospo-
darki, jest statyczny i zakłada sztywność cen. 
Nie uwzględnia natomiast ważnych bodźców  
i oczekiwań co do przyszłości, które mogą wpły-
wać zarówno na obecny popyt, jak i na podażową 
stronę gospodarki. To tak, jakby zakładać, że 
ludzie nie przewidują i nie dostosowują swoich 
zachowań do zmieniających się okoliczności. 
Na przykład ktoś, kto wie, że będzie ulewa, nie 
zabierze ze sobą parasola, albo ktoś, kto widzi na 
swojej drodze kałużę, będzie szedł prosto w nią.
Nowoczesna makroekonomia podkreśla, że na 
bieżące decyzje ludzi wpływają ich oczekiwania 
co do tego, co stanie się w przyszłości. Nie jest to 
jednak nic nowego, gdyż teoria makroekonomii, 
a szczególnie neoklasyczne modele ekonomiczne, 
od dawna podkreślają wagę oczekiwań (patrz np. 
Grunberg i Modigliani, 1954; Muth, 1961 oraz 
Lucas, 1972). Uwzględnienie tego, że oczekiwania 
co do przyszłości wpływają na bieżące decyzje 
ludzi, znacząco zmienia wnioski. Bieżące zmia-
ny w wydatkach publicznych i w podatkach już 
teraz sygnalizują bowiem, co będzie się działo 
w przyszłości.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy 
do czynienia z trwałym deficytem i rosnącym 
długiem. Podmioty gospodarcze wiedzą, że ta 
sytuacja jest nie do utrzymania w przyszłości. 
Wcześniej czy później musi nastąpić konsolidacja 
fiskalna. Jeśli konsumenci i przedsiębiorcy nie 
wiedzą, czy i kiedy nastąpi konsolidacja fiskalna, 
ale są świadomi, iż jest to nieuniknione, to pod-
nosi ich niepewność, a w efekcie ogranicza kon-
sumpcję i inwestycje. Będą oni bowiem czekać 
z niektórymi wydatkami, aż niepewność minie. 
Im dłużej odkłada się to w czasie, tym bardziej 
trzeba będzie w końcu podwyższyć podatki lub 
ciąć wydatki publiczne. Ogłoszenie wiarygodne-
go planu konsolidacji eliminuje tę niepewność, 

wprowadzając wiarę w lepszą przyszłość (patrz 
np. Bloom, 2009).

Konsolidacja fiskalna może więc usunąć nie-
pewność i pobudzić popyt poprzez to, że konsu-
menci, a zwłaszcza inwestorzy, będą bardziej 
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Usuwa to 
niepewność co do wyższych kosztów konsolidacji 
w przyszłości. To z kolei stymuluje popyt już dziś, 
szczególnie popyt ze strony inwestorów, którzy 
są bardziej wrażliwi na niepewność co do przy-
szłości, gdyż ich decyzje mają zwykle długofalo-
wy charakter. Skuteczna konsolidacja oznacza 
oczywiście ograniczenie przyrostu długu, co 
obniża rynkowe stopy procentowe i efekt wypy-
chania. Efektem ubocznym może być deprecjacja 
nominalnego kursu walutowego, która sprzyja 
eksportowi i (w krótkim okresie) wyższemu PKB 
(Alesina, Favero i Giavazzi, 2019, s. 27).

Zasadne oczywiście jest pytanie, czy każda do-
stępna terapia jest tak samo dobra? Oczywiście, 
że nie. Podobnie jest z terapią finansów publicz-
nych. Po pierwsze, konsolidacja fiskalna musi 
być wiarygodna (Bilicka, Devereux, Fuest, 2012, 
s. 234). Wiarygodność zaś nabywa się poprzez 
działanie. Same zapowiedzi (np. plan konsolidacji, 
ale bez wsparcia większości parlamentarnej) 
nie wystarczą. Przykładem takiego działania 
może już być np. ustawa przyjęta w procesie 
legislacyjnym. Już samo przyjęcie wiarygodnego 
planu konsolidacji może ograniczyć niepewność i 
wprowadzić większy optymizm co do przyszłości.
Z tym zaś jest powiązanych wiele subtelnych, 
acz istotnych, kwestii. Czy bowiem wiarygod-
nym planem konsolidacji jest taki, który został 
przegłosowany w procesie legislacyjnym, ale 
odkłada większość reform na czas po upływie 
kadencji obecnego rządu? Tym bardziej, jeśli 
pozycja rządu jest słaba i najprawdopodobniej 
straci on władzę, a przejmą ją ugrupowania, 
które krytykują ten plan lub wręcz go negują. 
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Pewność co do realizacji takiego planu, a co za 
tym idzie także uzyskania z niego pozytywnych 
efektów, jest raczej niewielka.

Po drugie, tak jak deficyt jest wypadkową dwóch 
wartości (wydatków i dochodów), tak i konsoli-
dacja fiskalna może oczywiście wynikać z dosto-
sowań po obydwu tych stronach. Zrównywanie 
cięć wydatków z podwyżkami podatków, jak 
to się często zdarza, jest jednak błędem. To, po 
której stronie dokonuje się konsolidacja, nie jest 
bowiem obojętne dla jej skutków.

Co mówi na temat sposobu konsolidacji fiskalnej 
model keynesowski? Według niego spadek PKB 
w wyniku podwyższenia podatków jest mniejszy 
niż w wyniku cięcia wydatków. Jest tak dlatego, iż 
według tego modelu wyższe podatki zmniejszają 
dochód do dyspozycji i przekładają się na niższą 
konsumpcję. To, co prawda, zmniejsza produk-
cję, ale konsumenci wydają tylko część swoich 
dochodów do dyspozycji, natomiast wydatki 
rządowe wpływają na PKB w relacji jeden do 
jednego, a nawet bardziej. Oznacza to, że według 
modelu keynesowskiego konsolidacje oparte na 
podnoszeniu podatków powodują mniejsze straty 
w PKB niż te oparte na cięciu wydatków.

Naukowcy od dawna podkreślali jednak różnice 
w oczekiwaniach, jakie wiążą się z konsolidacją 
fiskalną po tych dwóch stronach (patrz m.in. Mo-
digliani i Brumberg, 1954 oraz Ando i Modigliani, 
1963). Według nich (w przeciwieństwie do podwy-
żek podatków) cięcia wydatków sygnalizują, że 
podatki będą w przyszłości niższe. Przy podwyż-
kach podatków pozytywne efekty gospodarcze są 
więc mniej prawdopodobne. Ponieważ podwyżki 
podatków nie rozwiązują problemu uprawnień 
do różnych świadczeń, czyli rosnących w czasie 
wydatków, jest znacznie mniej prawdopodobne, 
że będą miały długotrwały pozytywny wpływ na 
deficyt. Jeśli automatyczny wzrost wydatków nie 

zostanie zatrzymany, to podatki będą musiały 
dalej rosnąć, by pokryć ich wzrost. Optymizm 
co do przyszłości jest więc znacznie mniejszy  
w przypadku konsolidacji opartych na podatkach, 
ponieważ wciąż pozostaną oczekiwania co do 
kolejnych wzrostów podatków w przyszłości.
Podatki stanowią zaś bardzo potężny bodziec, 
który wpływa na zachowanie nie tylko firm, 
ale także na pracowników i konsumentów, od-
działując w ten sposób na stronę podażową go-
spodarki. Podwyżki podatków dochodowych  
i konsumpcyjnych wpływają na popyt prywatny 
poprzez obniżenie siły nabywczej. Podatki pła-
cowe ograniczają bodźce do pracy i zwiększają 
koszty pracy dla firm, co z kolei podwyższa ich 
koszty całkowite i ogranicza ich konkurencyjność. 
Podatki kapitałowe zaś zniechęcają do inwestycji 
(patrz np. Baxter i King, 1993; Chang, Kim, Kwon 
i Rogerson, 2011 oraz Ljungqvist i Sargent, 2011).

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku konso-
lidacji opartych na wydatkach. Przydaje się tu 
rozróżnienie na: wydatki kapitałowe (czyli in-
westycje publiczne), wydatki bieżące oraz trans-
fery socjalne. Cięcia inwestycji publicznych (np. 
na infrastrukturę) mogą negatywnie wpływać 
na produktywność w gospodarce, szczególnie  
w długim okresie, o ile są to inwestycje trafione. 
Z tym zaś w przypadku sektora publicznego jest  
o wiele gorzej niż w przypadku sektora prywatne-
go, który z reguły jest bardziej efektywny. Cięcia 
wydatków bieżących i transferów socjalnych nie 
wpływają bezpośrednio na prywatne inwestycje. 
Mogą mieć dwa efekty. Z jednej strony obniżają 
dochód do dyspozycji. Z drugiej zaś uruchamiają 
bodźce, które działają w przeciwnym kierunku – 
zwiększają podaż pracy (patrz przegląd literatury 
w: Radzikowski, 2013, s. 206-210).

Cięcia wydatków publicznych bezpośrednio 
zmniejszają popyt, jednak oczekiwanie niższych 
podatków jutro ma skutek przeciwny. Prywatna 
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konsumpcja może więc zareagować od razu po 
ogłoszeniu wiarygodnych i trwałych cięć w wy-
datkach publicznych. Jest to tym bardziej widocz-
ne w przypadku przedsiębiorstw i ich inwestycji. 
Plany inwestycyjne są bowiem ukierunkowane 
na przyszłość. Jeśli przedsiębiorcy oczekują, że 
podatki w przyszłości wzrosną, to już dziś za-
inwestują mniej. Przewidują bowiem, że ich 
zyski w przyszłości będą bardziej opodatkowane, 
a podatki płacone w przyszłości przez konsu-
mentów ograniczą popyt. W przeciwieństwie do 
tego, cięcia wydatków publicznych sygnalizują 
zmniejszenie przyszłych podatków, co stymuluje 
inwestycje już teraz. Konsolidacje fiskalne oparte 
na cięciu wydatków są więc korzystniejsze niż 
te oparte na wzroście podatków.

Po trzecie, każdy przypadek konsolidacji jest inny, 
bo inne są kraje i okresy. Związki przyczynowo-

-skutkowe w ekonomii są zaś bardzo złożone. 
Oprócz samej konsolidacji i jej struktury, istnieje 
także wiele innych czynników, które mają wpływ 
na gospodarkę, zwłaszcza w krótkim okresie. 
Czynniki te można podzielić na zewnętrzne i we-
wnętrzne. Zewnętrzne są w istocie niezależne od 
danego państwa, jak faza cyklu koniunkturalnego 
na świecie czy polityka gospodarcza głównych 
partnerów handlowych, którzy również mogą w 
tym samym czasie np. przeprowadzać konsoli-
dację lub wręcz przeciwnie – zwiększać deficyt.
Czynniki wewnętrzne to inne działania gospo-
darcze danego państwa, czyli tzw. polityki towa-
rzyszące, jak np. polityka pieniężna, kursowa czy 
reformy strukturalne. Na przykład obniżenie 
stóp procentowych lub deprecjacja kursu często 
mają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy  
w krótkim okresie, dlatego też należy je uwzględ-
nić przy analizowaniu wpływu konsolidacji. 
Inaczej można dojść do błędnych wniosków. 
Twierdzenie, że uzdrowienie polityki fiskalnej 
państwa wystarczy do uzdrowienia gospodarki, 
jest równoznaczne z tym, iż uważa się, że pań-

stwo nie prowadzi żadnych innych polityk, i że 
tylko polityka fiskalna wpływa na gospodarkę. 
Każdy, kto ma pewną wiedzę ekonomiczną i jest 
świadomy mnogości procesów gospodarczych, 
musi uznać to twierdzenie fałszywe. Jest przy tym 
dość duże prawdopodobieństwo, że rządy, które 
nie rozumieją, bądź nie chcą rozumieć, zasad eko-
nomii i prowadzą nierozważną politykę fiskal-
ną, będą także prowadzić nierozważną politykę  
w innych obszarach. W takim przypadku konsoli-
dacja fiskalna może nie wystarczyć do uzyskania 
znacząco lepszych wyników gospodarczych.

Oprócz samej konsolidacji i jej struktury wiele 
kontrowersji budzi także pytanie o to, kiedy po-
winna ona być wprowadzana. Często mówi się, 
że konsolidacja fiskalna powinna uwzględniać 
fazę cyklu koniunkturalnego, w jakim znajduje 
się gospodarka i nie powinna być realizowana 
w czasie wychodzenia z recesji, a tym bardziej 
na samym dnie recesji. Ponownie stosuje się tu 
argumenty keynesowskie, wedle których przy 
wysokim bezrobociu, udział konsumentów, któ-
rzy nie oszczędzają i wydają całe swoje dochody, 
jest względnie wysoki. Wskazuje się, że w takiej 
sytuacji bardziej prawdopodobne jest to, że ne-
gatywny szok popytowy spowodowany przez 
konsolidację będzie miał większy negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy, natomiast w fa-
zie wzrostu gospodarczego koszty konsolidacji 
będą niższe.

Kwestia optymalnego czasu wprowadzenia kon-
solidacji nie jest jednak taka prosta. Jak wiadomo, 
mogą występować długie i różnorodne opóź-
nienia między decyzją, jej implementacją, a jej 
efektem na gospodarkę i jej różne sfery (popyt, 
podaż, ceny, produkt pośredni, produkt finalny 
itp.). Załóżmy, że gospodarka znajduje się na dnie 
recesji i niedługo wejdzie w fazę ożywienia. Jeśli 
konsolidacja została już rozpoczęta, to do czasu, 
gdy zacznie ona mieć istotny wpływ na gospo-
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darkę, może ona już znaleźć się blisko szczytu 
koniunktury. Z drugiej strony, gdy gospodarka 
jest w fazie ożywienia i zaczyna się konsolidacja, 
to do czasu, gdy zacznie mieć istotny wpływ na 
gospodarkę, ta może już spowalniać i, jeśli wie-
rzyć modelowi keynesowskiemu, może już mieć 
na nią negatywny wpływ.

Nie wolno przy tym zapominać, że odkładanie 
konsolidacji w czasie pogarsza oczekiwania  
i może ograniczać wzrost gospodarczy, bo przed-
siębiorcy i gospodarstwa domowe oczekują  
w przyszłości wzrostu podatków lub jeszcze 
większych cięć wydatków. Odłożenie konsoli-
dacji w czasie powoduje więc też, że korzyści 
z konsolidacji przychodzą później. Nawet jeśli 
uzna się, że różnica 1-3 lat nie ma większego 
znaczenia, to jednak warto wskazać na inne 
ważne efekty. Mianowicie, recesja daje unikalne 
otoczenie polityczne, które wymusza podjęcie 
trudnych decyzji. W tym czasie politykom ła-
twiej jest je podejmować, bo są ku temu bardziej 
sprzyjające warunki – większe zainteresowanie 
opinii publicznej i presja na podjęcie odpowied-
nich działań.

Z kolei w fazie ożywienia gospodarczego deficyt 
zaczyna maleć, ponownie maskując problemy. 
Niewiele osób jest zaś w stanie wyciągać wnioski 
na podstawie bardziej złożonych wskaźników, 
takich jak deficyt strukturalny. Są one bowiem 
mniej zrozumiałe i rzadziej poruszane przez 
media, przez co trudniej buduje się wokół nich 
presję polityczną. Ponownie dominuje także 
optymizm co do przyszłości i przekonanie, że 

„przecież nic złego nie może się stać”. Zmniejsza 
się zatem zainteresowanie problemami finan-
sów publicznych, a wraz z tym także presja na 
rozwiązanie ich problemów.

Niewprowadzanie konsolidacji fiskalnej w cza-
sie recesji wydaje się zatem bardziej wymówką 

polityczną niż wnioskiem ekonomicznym. Wy-
mówką polityczną, za którą kryje się ogólna 
niechęć do wprowadzenia konsolidacji. Gdyby 
bowiem było inaczej i krytycy jak najszybszej 
konsolidacji uważaliby, że powinna ona nastą-
pić, ale wtedy, gdy recesja się skończy, to postu-
lowaliby oni uchwalenie wiarygodnego planu 
konsolidacji już w czasie recesji z jednoczesnym 
odroczeniem wejścia w życie takiego planu np. 
do czasu ożywienia gospodarczego. W ten sposób 
szybko uzyskano by korzystny efekt optymistycz-
nych oczekiwań, a jednocześnie nie narażano 
by gospodarki (przynajmniej według ekonomii 
keynesowskiej) na negatywne skutki popytowe 
wczesnej konsolidacji.

Jednym z ostatecznych argumentów stosowa-
nych przez przeciwników konsolidacji fiskalnych 
jest to, że światowy kryzys finansowy z 2008 r. 
wiele zmienił i teraz skutki konsolidacji są inne, 
niż to było wcześniej. Dlatego też konsolidacje  
w ostatnich latach wzbudziły szczególnie zażarte 
dyskusje na temat ich kosztów i korzyści. Opinie 
na ten temat są zwykle bardzo emocjonalne  
i opierają się głównie na ideologii, a nie na ana-
lizach ekonomicznych. W tym świetle jeszcze 
ważniejsze jest opieranie się na rzetelnych ba-
daniach naukowych.
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Badania 
niekliniczne5
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• Badania empiryczne poświęcone konsolidacjom fiskalnym napotkały na swojej drodze wiele 
problemów, które stały się źródłem odmiennych wniosków i sprzecznych opinii.

• Wbrew obiegowej opinii konsolidacje fiskalne nie są zjawiskiem rzadkim. Jednym z powszech-
nych ustaleń jest to, że konsolidacje realizowane poprzez cięcia wydatków są znacznie mniej 
kosztowne dla PKB niż te oparte na podwyżkach podatków i że mogą wiązać się z ekspansją 
gospodarczą bezpośrednio po konsolidacji.

• W przeciwieństwie do konsolidacji opartych na podatkach, konsolidacje oparte na wydatkach 
osiągają pożądany cel, jakim jest zmniejszenie wzrostu relacji długu do PKB.

Jednym z podstawowych ograniczeń nauk spo-
łecznych, a w tym także ekonomii, jest niemoż-
ność przeprowadzenia eksperymentów w kon-
trolowanych warunkach, tak jak dzieje się to 
np. w laboratorium chemicznym. Laboratorium 
badawczym ekonomisty jest otaczający świat  
z całą jego złożonością i mnogością zachodzących 
w nim relacji. Badanie ich nie jest rzeczą prostą. 
Badania empiryczne poświęcone konsolidacjom 
fiskalnym nie są w tym zakresie czymś wyjąt-
kowym. Wręcz przeciwnie, napotkały one na 
swojej drodze wiele problemów. Nieuwzględ-
nienie lub nieodpowiednie uwzględnienie ich 
w analizie może zaś prowadzić do zupełnie od-
miennych wniosków. W dużej mierze właśnie  
z tego powodu na temat konsolidacji jest tak 
wiele sprzecznych opinii.

Jedną z takich problematycznych kwestii jest na 
przykład cykl koniunkturalny. Wyobraźmy sobie, 
że dany kraj przeprowadza konsolidację fiskalną, 
która pozytywie wpływa na PKB, ale na pierw-
szy rzut oka nie jest to widoczne, bo cały świat 
znajduje się w recesji, która „ciągnie w dół” także 
ten kraj. Albo odwrotnie – konsolidacja fiskalna 
ma negatywne skutki, ale mimo to gospodarka 
rośnie, bo pomaga jej wzrost gospodarczy na 
świecie. Rzetelna analiza powinna odpowiednio 
uwzględnić stan cyklu koniunkturalnego, czyli 

uwzględnić to, jak dany kraj radzi sobie na tle 
reszty świata (patrz Alesina i Ardagna, 2010 oraz 
Alesina, Carloni i Lecce, 2013).

Oprócz cyklu koniunkturalnego ważne są także 
inne czynniki, które mogą wpływać na wzrost 
PKB, np. w krótkim okresie eksport dość często 
rośnie po deprecjacji kursu walutowego w wy-
niku obniżenia stóp procentowych, które często 
towarzyszy konsolidacjom fiskalnym. Nie jest to 
jednak oczywiście jedyny czynnik – w rzeczywi-
stości konsolidacje fiskalne często są częścią więk-
szego pakietu działań, co jest jednym z powodów 
tego, że wyodrębnienie efektu samej konsolidacji 
jest tak trudne. Konsolidacjom często towarzyszą 
nie tylko zmiany polityki monetarnej czy kursu 
walutowego, ale także deregulacji rynku pracy, 
liberalizacji rynku dóbr i usług czy np. reformy 
emerytur lub podatkowe. Rzetelna analiza po-
winna uwzględniać takie czynniki, aby móc od-
powiednio wyizolować wpływ redukcji deficytu 
(Alesina i Ardagna, 2013; Guajardo i in., 2014).

Innym ważnym problemem, z którym zmaga się 
ekonomia jest zjawisko endogeniczności, czyli 
sprzężenia zwrotnego pomiędzy obserwowany-
mi zjawiskami. Oznacza to, że przyczynowość 
może zachodzić nie tylko w jednym kierunku 

– w przypadku konsolidacji fiskalnych od kon-
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solidacji do wzrostu gospodarczego – ale także 
odwrotnie, czyli że wzrost gospodarczy może 
wpływać na dochody i wydatki publiczne, a co 
za tym idzie na deficyt. Na przykład, gdy mamy 
do czynienia z redukcją deficytu i wzrostem 
gospodarczym można domniemywać nie tyl-
ko, że redukcja deficytu spowodowała wzrost 
gospodarczy, ale także, że to wzrost gospodar-
czy przyczynił się do obniżenia się deficytu. Już 
wczesna literatura przedmiotu próbowała stawić 
czoła temu problemowi, ale z różnym skutkiem. 
Pewnym przełomem była pod tym względem tzw. 
metoda narracyjna opracowana przez Romer  
i Romer (2010). Poddaje ona drobiazgowej anali-
zie wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach 
publicznych, biorąc pod uwagę tylko te, które są 
prawdziwie egzogeniczne, czyli nie wynikają 
ze wzrostu gospodarczego, a z działań władz, 
głównie ustawodawczych.

Wraz z rozwojem badań dotyczących konsolidacji 
fiskalnych sukcesywnie odkrywano te problema-
tyczne kwestie i próbowano im zaradzić. W ba-
daniach empirycznych, z natury rzeczy, opierano 
się na danych dla krajów, które przeprowadziły 
konsolidacje fiskalne. Wbrew obiegowej opinii 
zaś, takie konsolidacje nie są zjawiskiem rzadkim. 
Na przykład Alesina, Favero i Giavazzi (2019) 
dla 16 krajów rozwiniętych wyróżnili w sumie 
184 konsolidacje6.

Wiele konsolidacji fiskalnych w krajach rozwinię-
tych miało miejsce w latach 1980. w odpowiedzi 
na wzrost długu i rosnące koszty jego obsługi  
w wyniku szybkiego wzrostu stóp procentowych 
na świecie. W latach 1990. konsolidacje rozpo-
częto w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie 
oraz w krajach europejskich, które musiały speł-
nić kryteria z Maastricht, a także w reakcji na 
kryzysy walutowe. Wysoki wzrost gospodarczy 

6 Przy tym uznawali konsolidację za nową za każdym razem, gdy zmieniał się jej plan.

w pierwszej dekadzie XXI w. na pewien czas 
zamaskował problemy fiskalne. Ukazały się one 
jednak z całą mocą po wybuchu światowego 
kryzysu finansowego w 2008 r. Wymusiło to 
kolejną falę konsolidacji, przy czym niektóre  
z nich musiały być dość radykalne.

Przypadki konsolidacji fiskalnych od dawna były 
przedmiotem zainteresowania ekonomii. Nie od 
razu jednak zwrócono uwagę na to, z czego wyni-
kają ich różne skutki. Jedną z pionierskich w tym 
zakresie była praca Giavazziego i Pagano (1990). 
Przeanalizowali oni trzy przypadki znaczących 
konsolidacji fiskalnych: w Irlandii w latach 1982-
1986 i w latach 1987-1989 oraz w Danii w latach 
1983-1987. O ile w pierwszym przypadku po 
konsolidacji wystąpiła recesja, o tyle w dwóch 
pozostałych wystąpił silny wzrost prywatnego 
popytu. Ten korzystny efekt przypisano właśnie 
oczekiwaniom, uznając, iż konsolidacja sygnali-
zuje, że podatki mogą być niższe w przyszłości, 
co pozytywnie wpływa na permanentny dochód 
do dyspozycji, a tym samym na konsumpcję.

Już wczesne badania, które zauważały różne 
skutki konsolidacji fiskalnych i próbowały roz-
wiązać tę zagadkę, zauważały pewną prawidło-
wość. Mianowicie, ich skutki zależały od tego, po 
której stronie były one realizowane – wydatkowej 
czy dochodowej. Konsolidacje oparte na podwyż-
kach podatków znacznie gorzej wpływały na 
wzrost gospodarczy niż te, oparte na cięciach wy-
datków. Ekspansywne (czyli pobudzające wzrost 
gospodarczy) konsolidacje fiskalne opierały się 
wyłącznie na cięciu wydatków (Alesina i Arda-
gna, 2010). Co ciekawe, w wielu przypadkach 
ekspansja PKB następowała już bezpośrednio 
po ich wprowadzeniu. Szczególnie silną (pozy-
tywną) reakcję na cięcia wydatków publicznych 
zauważono przy tym w przypadku prywatnych 
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wydatków inwestycyjnych (Alesina i in., 2002 
oraz Alesina i Ardagna, 2010).

Wnioski z wczesnych badań zostały nie tylko 
potwierdzone, ale wręcz wzmocnione przez 
późniejsze analizy (patrz tab. 1). Naukowcy za-
głębili się jeszcze bardziej w zachodzące związki 
przyczynowo-skutkowe. W kolejnych analizach 
okazało się, że istotne jest nie tylko to, po której 
stronie następuje konsolidacja, ale także to, ja-
kich dotyczy wydatków. Alesina i Ardagna (2010) 
stwierdzili, że konsolidacje fiskalne, w których 
większa część redukcji deficytu pierwotnego wy-
nika z cięć w bieżących wydatkach publicznych, 
a nie w wydatkach inwestycyjnych, dają wyższy 
wzrost PKB. Skutki konsolidacji są też trwalsze, 
jeśli redukcja wydatków dotyczy transferów  
i płac (Von Hagen, Hallett i Strauch, 2002).

Jedne z najnowszych (a przy tym najbardziej 
skrupulatnych i jednocześnie zaawansowanych 
od strony metodologicznej) badań w tym zakresie 
zostały przeprowadzone przez Alesinę, Favero 
i Giavazziego (2019). Na podstawie 170 zbada-
nych przypadków (ogółem 184 wyodrębnionych) 
konsolidacji w 16 krajach rozwiniętych również 
zauważyli oni, że niektóre kończyły się sukce-
sem (tzn. przynosiły redukcję deficytu, ale nie 
pociągały za sobą dużych strat produkcji), inne 
zaś były pod tym kątem nieskuteczne. Przykła-
dami ekspansywnej konsolidacji są m.in.: Austria  
i Belgia w latach 1980., Dania w latach 1983-84, 
Szwecja w połowie lat 1980., Irlandia i Australia 
w późnych latach 1980. czy Hiszpania i Kanada 
w latach 1990. Przykładami konsolidacji, którym 
towarzyszyły recesje, są: Irlandia i Portugalia  
w latach 1980.
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Autorzy Kraje i okres badania Wnioski

Giavazzi i Pagano (1990)

Alesina i Ardagna (1998)

Von Hagen, Hallett i 
Strauch (2002)

Alesiną i in. (2002)

Guajardo i in. (2014)

Alesina, Favero  
i Giavazzi (2019)

Alesina i Ardagna (2013)

Alesina i Ardagna (2010)

Trzy przypadki konsolidacji 
fiskalnych: Danii w latach 
1983-87 i Irlandii w latach 
1987-89 oraz w latach 1982-86.

Pięć przypadków konsolidacji 
fiskalnych: Belgii w latach 1984-86, 
Kanady w latach 1986-88, Włoch  
w latach 1989-92, Portugalii w latach 
1984-86 i Szwecji w latach 1983-89.

Kraje OECD w latach 1990-tych.

18 krajów OECD w latach 1960-96.

17 krajów OECD w latach 1978-2009.

16 krajów OECD w latach 1981-2014.

21 krajów OECD w latach 1970-2010.

Kraje OECD w latach 1970-2007.

W dwóch przypadkach (Danii w latach 
1983-87 i Irlandii w latach 1987-89) duże 
ograniczenie deficytu strukturalnego wiązało 
się z szybkim wzrostem prywatnego popytu 
krajowego. W jednym przypadku (Irlandii  
w latach 1982-86) wystąpiła ostra recesja.

Strukturalny deficyt pierwotny dwa lata po 
konsolidacji był o 4 pkt. proc. PKB mniejszy 
niż przed korektą. Przypadkom konsolidacji 
towarzyszył wzrost spożycia prywatnego, 
a zwłaszcza inwestycji w prawie każdym 
roku dostosowania, czasami z rocznym 
opóźnieniem.

Konsolidacje polegające na redukcji wydat-
ków pierwotnych, zwłaszcza transferów i płac, 
mają trwalsze efekty.

Występuje silna reakcja prywatnych wydat-
ków inwestycyjnych na cięcia wydatków 
rządowych.

Konsolidacje oparte na podatkach są znacznie 
bardziej recesyjne niż oparte na wydatkach.

Konsolidacje oparte na wydatkach osiągają 
pożądany cel, jakim jest ograniczenie przyro-
stu relacji długu do PKB i są ekspansywne. W 
przypadku konsolidacji opartych na podatkach 
jest wręcz przeciwnie. Wyniki konsolidacji 
zależą też od wielu innych czynników, jednak 
różnice w skutkach konsolidacji wydatkowych 
i podatkowych zawsze się utrzymują.

Znacznie mniejszy (ujemny) wpływ na PKB 
mają dostosowania oparte na wydatkach, 
nawet jeśli uwzględni się czynniki towarzyszą-
ce takie jak polityka pieniężna lub wskaźniki 
konkurencyjności.

Konsolidacje oparte na podatkach są znacznie 
bardziej recesyjne niż oparte na wydatkach. 
Ekspansywne dostosowania fiskalne opierają 
się wyłącznie na wydatkach. Wyższy wzrost 
PKB dają konsolidacje fiskalne, w których 
większa część redukcji deficytu pierwotnego 
wynika z cięć w wydatkach bieżących, a nie 
w inwestycyjnych. Prywatne wydatki inwe-
stycyjne mocno reagują na cięcia wydatków 
publicznych.

Tabela 1. Przegląd badań empirycznych nt. konsolidacji fiskalnych

źródło: oprac. własne.
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Wyniki uzyskane przez Alesinę, Favero i Giava-
zziego (2019) potwierdziły, że przyczyną różnych 
efektów konsolidacji jest to, czy opierają się one 
na wydatkach, czy na podatkach. Potwierdzili 
oni także to, że ogłoszenie i implementacja wia-
rygodnego planu konsolidacji pobudza zaufanie 
inwestorów i prowadzi do wzrostu inwestycji, 
szczególnie gdy opiera się na cięciu wydatków. 
W przeciwieństwie do tego optymizm wśród 
przedsiębiorców nie poprawia się, gdy konsoli-
dacja opiera się głównie na podatkach. Konso-
lidacje oparte na wydatkach osiągają przy tym 
pożądany cel, jakim jest wyhamowanie wzrostu 
długu publicznego w relacji do PKB. Natomiast w 
przypadku konsolidacji opartych na podatkach 
skutek jest zgoła odmienny – mianownik (czyli 
PKB) spada i dochodzi do szybszego wzrostu 
relacji długu do PKB. Co więcej, konsolidacje 
oparte na cięciu wydatków wcale nie występują 
tak rzadko, jak mogłoby się wydawać – ze wszyst-
kich przeanalizowanych przez nich przypadków 
około dwóch trzecich opierało się na wydatkach, 
a jedna trzecia na podatkach.

Biorąc pod uwagę szczególne kontrowersje, jakie 
wywołuje temat konsolidacji fiskalnych już po 
kryzysie finansowym z 2008 r., Alesina, Favero 

i Giavazzi (2019) zdecydowali się zbadać także 
to, czy te najnowsze przypadki różniły się od 
poprzednich, tzn. czy były one bardziej kosz-
towne dla wzrostu gospodarczego. Ich wyniki 
nie wykazały tego, wskazały natomiast, że inne 
czynniki, takie jak pęknięcie bańki mieszkanio-
wej, opóźnienia w dokapitalizowywaniu banków 
i zapaść na rynku kredytowym w niektórych 
krajach, miały duży wpływ na głębokość recesji. 
Ponadto ich wyniki po raz kolejny potwierdziły 
wyraźne różnice między krajami w zależności 
od typu przeprowadzonej konsolidacji – kraje, 
które opierały się na wzroście podatków, dotknę-
ła głębsza recesja w porównaniu z tymi, które 
zdecydowały się obniżyć wydatki.

Oprócz tego Alesina, Favero i Giavazzi (2019) 
zbadali także, czy skutki różnych konsolidacji 
fiskalnych zależą od tego, kiedy są one wprowa-
dzane (tj. w fazie recesji czy ożywienia gospo-
darczego). Nie dostrzegają tutaj jednak istotnych 
różnic. Wysoka pozostaje zaś różnica pomiędzy 
efektami konsolidacji opartych na wydatkach 
i tych opartych na podatkach (na korzyść tych 
pierwszych) niezależnie od tego, czy konsolida-
cje te zaczynają się w fazie recesji, czy w fazie 
ożywienia gospodarczego.
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Kuracja6
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• Długoterminowe prognozy OECD pokazują bardzo zły stan polskich finansów publicznych. Alter-
natywą dla wysokiego wzrostu podatków są działania po stronie wydatkowej. Niezbędną kon-
solidację fiskalną w Polsce wyznacza wysokość deficytu strukturalnego, który wynosi obecnie 
ok. 90 mld zł.

• Wśród krajów Europy Śr.-Wsch. Polska ma najwyższe (po Słowacji) wydatki na świadczenia 
socjalne i inne transfery bieżące. Obniżenie ich tylko do poziomu mediany dla krajów Europy 
Śr.-Wsch. dałoby oszczędności w wys. ok. 91 mld zł. Warto jednak także zrezygnować z inwestycji 
publicznych o wątpliwej efektywności.

• Konsolidacji fiskalnej powinien towarzyszyć szeroki front reform w obszarze pozafiskalnym. 
Postuluję przyjęcie w każdej gałęzi gospodarki rozwiązań z kraju unijnego, który ma w niej 
regulacje najbardziej przyjazne przedsiębiorczości.  

Długoterminowe prognozy pokazują bardzo zły 
stan polskich finansów publicznych. Według 
danych OECD (patrz wyżej) wydatki publiczne w 
Polsce w długim okresie istotnie wzrosną głównie 
z powodu wzrostu wydatków na emerytury i na 
ochronę zdrowia. Będzie to wynikało nie tylko  
z niekorzystnych zmian demograficznych, ale 
także z cofnięcia reform (m.in. wieku emerytal-
nego) i uchwalenia nowych świadczeń socjalnych. 
Jeśli nic się nie zmieni, to aby utrzymać relację 
długu publicznego do PKB na obecnym poziomie, 
Polska będzie musiała do 2060 r. podnieść podatki 
aż o 14% potencjalnego PKB. Oczywiście najbar-
dziej uderzy to w osoby pracujące i w ludzi mło-
dych. Na podstawie wyżej przytoczonych badań 
należy wnioskować, że będzie to miało bardzo 
negatywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski.

Alternatywą dla wzrostu podatków, który zdu-
si wzrost gospodarczy, są działania po stronie 
wydatkowej, w tym m.in. podwyższenie wieku 
emerytalnego i reforma ochrony zdrowia. Ich 
zaletą jest to, że trwale przyspieszają wzrost 
gospodarczy, przez co ich skala nie musi być aż 
tak znacząca jak działania po stronie dochodowej. 
Będą mogły być mniejsze niż 14% potencjalnego 

PKB, gdyż dodatkowy wzrost gospodarczy, który 
wywołają, pozwoli w części „wyrosnąć” z długu.

W krótkim i średnim okresie konsolidację fi-
skalną niezbędną do zrównoważenia finansów 
publicznych w cyklu koniunkturalnym wyznacza 
wysokość deficytu strukturalnego. Jest on szaco-
wany przez Komisję Europejską dla Polski w 2021 
r. na 3,7% potencjalnego PKB, czyli ok. 90 mld zł. 
(obliczenia własne na podst. AMECO). Skąd wziąć 
takie oszczędności? Przede wszystkim, zgodnie z 
przytoczoną wyżej literaturą, należy ich szukać 
tam, gdzie będzie to miało korzystny wpływ na 
rozwój gospodarczy Polski, nie tylko w długim 
okresie, ale także w krótkim, czyli przede wszyst-
kim w wydatkach socjalnych i w wydatkach bie-
żących, ale także w inwestycjach o najbardziej 
wątpliwej efektywności ekonomicznej.

Aby wyeliminować wpływ kryzysu wywołanego 
pandemią COVID-19 na zmienne fiskalne, niżej 
przytoczone dane dotyczą 2019 r., czyli okresu 
sprzed tego kryzysu. Są to dane w ujęciu względ-
nym – w stosunku do PKB. Zakłada się bowiem, 
że kraje UE, szczególnie te zbliżone do siebie 
poziomem rozwoju i o podobnych uwarunko-
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waniach instytucjonalno-historycznych, mają 
podobne możliwości dostosowywania poziomu 
wydatków publicznych.

Jak widać (rys. 8) wśród krajów Europy Śr.-Wsch. 
Polska ma najwyższe (po Słowacji) wydatki na 
świadczenia socjalne i inne transfery bieżące. 
Wynoszą one aż 19,2% PKB, czyli prawie połowę 
wszystkich wydatków publicznych. Są one jednak 

7 Poza Chorwacją, której PKB per capita jest niższy niż Polski.

także wyższe niż w siedmiu zachodnich krajach 
unijnych o znacznie wyższym poziomie PKB 
per capita niż Polska7. Co znamienne, wydatki 
te są w Polsce wyższe nawet od Szwecji, która 
jest uważana za modelowy przykład państwa 
socjalnego (ang. welfare state). Jak wspomniano 
wyżej, Polska jest krajem, gdzie wydatki te od 
2015 r. wzrosły najbardziej (po Litwie, ale tam 
wzrosły one do znacznie niższego poziomu).

25 
 

 
Źródło: oprac. własne na podst. Eurostatu. 

Już obniżenie wydatków do poziomu mediany dla krajów Europy Śr.-Wsch. (15,4% PKB, 
czyli do poziomu Węgier), przyniosłoby oszczędności w wys. ok. 91 mld zł, czyli w całości 
wystarczyłoby na pokrycie deficytu strukturalnego. Nie jest to z pewnością zadanie trywialne, 
ale nie jest ono też przesadnie ambitne. Jak bowiem wyraźnie widać, w ramach Unii 
Europejskiej, czyli regionu, który ma bardzo rozbudowane państwo socjalne w porównaniu do 
innych krajów świata, można osiągnąć poziom 13-14% PKB jak w  Rumunii i Bułgarii, a nawet 
10-11% PKB jak w znacznie bogatszej Irlandii i na Malcie. 

Duża część wzrostu wydatków socjalnych w ostatnich latach wynika z obniżenia wieku 
emerytalnego, co powiększyło je o ok. 55 mld w latach 2017-21 oraz nowo wprowadzonych 
programów, takich jak 500+ oraz 13-ta i 14-ta emerytura. Tylko w 2021 r. te nowe programy 
będą kosztowały polskiego podatnika w sumie 65 mld zł. Warto przy tym podkreślić, że 
wypłata 13-tych i 14-tych emerytur neguje kluczową dla reformy emerytalnej zasadę 
zdefiniowanej składki (ang. defined contribution). Świadczenie 500+ zaś, wbrew 
zapowiedziom, nie doprowadziło do wzrostu dzietności, zamiast tego zaś wypchnęło z rynku 
pracy wiele osób, zwłaszcza kobiet. Zamiana 500+ na mniej kosztowny system np. podnoszący 
kwotę wolną od opodatkowania, nie tylko przyniosłaby więc znaczące oszczędności, ale także 
zachęcałaby do podejmowania pracy. 

Tabela 2. Koszt niektórych nowych programów wprowadzonych od 2016 r. 
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Rysunek 8. Wydatki na świadczenia socjalne i inne transfery bieżące w krajach UE w 2019 r.  
(sektor general government, proc. PKB)

źródło: oprac. własne na podst. Eurostatu.
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Warto także przeanalizować zasadność inwe-
stycji publicznych i zrezygnować z tych, które 
budzą największe wątpliwości pod względem 
uzyskania pozytywnych skutków gospodarczych, 
jak np. Centralny Port Komunikacyjny poza infra-
strukturą drogową i kolejową (część lotniskowa). 
Oprócz tego wiele innych przedsięwzięć, jak np. 
dofinansowanie Telewizji Publicznej mogłoby 
się odbywać nie tylko taniej, ale także na zasa-
dach bardziej przejrzystych i sprawiedliwych 
nie tylko wobec podmiotów rynkowych, ale 
także konsumentów (w tym przypadku np. po-
przez konkursy na dofinansowanie programów 
i audycji). Szczególnie w czasie kryzysu istotne 
oszczędności można znaleźć także w innych 
obszarach, jak np. wydatki na obronę narodową, 
które są w Polsce w relacji do PKB na jednym  
z najwyższych poziomów w UE. Rząd powinien 
stale przeprowadzać przeglądy wydatków pod 
kątem możliwych oszczędności, a wnioski z nich 
regularnie wprowadzane w życie.

Konsolidacji fiskalnej powinien towarzyszyć 
szeroki front reform w obszarze pozafiskalnym. 
Dałoby to mocny impuls prowzrostowy i w ten 
sposób dodatkowo wsparło konsolidację fiskalną. 
Aby tak się stało, należy wprowadzić szeroko 
zakrojoną deregulację i liberalizację gospodarki. 
Jak pokazały doświadczenia, nie jest to proste, 
wymaga dużego wysiłku analitycznego i silnego 
wsparcia politycznego. Grupy interesu, które 
korzystają na regulacjach, stosują bowiem róż-
ne środki, by utrzymać swoje przywileje. Dość 
często np. argumentują, że deregulacji nie da 
się wprowadzić z powodów obiektywnych ta-
kich jak prawo unijne. Postuluję więc przyjęcie  
w każdej dziedzinie życia gospodarczego rozwią-
zań z kraju unijnego, który ma w danym obszarze 
regulacje najbardziej przyjazne przedsiębiorczo-
ści. Polskiemu rządowi powinien przyświecać 
cel, by Polska stała się najbardziej przyjaznym 
dla przedsiębiorczości krajem Unii Europejskiej.

Tytuł Szacowany koszt w mld zł Okres

Świadczenie 500+

13. emerytura

14. emerytura

Dofinansowanie TVP

Centralny Port Komunikacyjny  
(część lotniskowa)

42

12

11

2

16-19

2021 r.

2021 r.

2021 r.

2021 r.

lata 2021-27

Tabela 2. Koszt niektórych nowych programów wprowadzonych od 2016 r.

źródło: oprac. własne.
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Wnioski7
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Kondycja finansów publicznych i pożądany 
kierunek polityki fiskalnej są bardzo częstymi 
tematami debaty publicznej. Debata ta jest jed-
nak bardzo często emocjonalna i ideologiczna, a 
nawet populistyczna, w niewielkim zaś stopniu 
bazuje na badaniach naukowych. Celem niniej-
szego raportu jest przedstawienie, na podstawie 
badań naukowych, optymalnej drogi dla Polski 
do wyjścia z deficytu finansów publicznych, któ-
ry jest jednym z naszych głównych problemów 
gospodarczych.

Polityka antykryzysowa to nie tylko polityka 
reagowania na kryzys. To także polityka antycy-
powania kryzysu i przygotowania się do niego. 
Finanse publiczne w Polsce nie były przygo-
towane do kryzysu, który wybuchł w wyniku 
pandemii koronawirusa. Kryzys ten obnażył 
słabości finansów publicznych. Te słabości wy-
nikają jednak z błędów wcześniej prowadzonej 
polityki. Były one znane od dawna i mogły zostać 
uzdrowione, jednak polski rząd nie wykorzystał 
dobrej koniunktury, by to zrobić.

Długoterminowe prognozy pokazują bardzo zły 
stan polskich finansów publicznych. Jeśli nic się 
nie zmieni, to aby utrzymać relację długu do PKB 
na obecnym poziomie, Polska będzie musiała do 
2060 r. podnieść podatki aż o 14% potencjalnego 
PKB, co jest drugim najgorszym wynikiem w 
OECD. Najbardziej uderzy to w osoby pracujące 
oraz ludzi młodych i będzie miało bardzo ne-
gatywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski.
Rząd powinien jak najszybciej przeprowadzić 
konsolidację fiskalną, czyli na trwałe zredukować 
deficyt. Po pierwsze, pozwoli to zabezpieczyć 
finanse publiczne przed skutkami kolejnego kry-
zysu w przyszłości i da rządowi w czasie takiego 
kryzysu znacznie większe pole manewru. Po 
drugie, jest to korzystne dla rozwoju gospodar-
czego kraju.

Według obiegowych opinii obniżenie deficytu 
może zdusić wzrost gospodarczy, szczególnie w 
czasie kryzysu lub w czasie wychodzenia z niego. 
Badania naukowe wskazują jednak, że konsolida-
cja fiskalna może usunąć niepewność i pobudzić 
popyt, dlatego że podmioty gospodarcze będą 
bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość. To 
z kolei stymuluje popyt już dziś, szczególnie ze 
strony inwestorów, którzy są bardziej wrażliwi 
na niepewność co do przyszłości.

Nie każda dostępna terapia jest tak samo dobra. 
Podobnie jest z terapią finansów publicznych. Po 
pierwsze, konsolidacja fiskalna musi być wiary-
godna. Po drugie, pozytywne efekty konsolidacji 
są mniej prawdopodobne przy podwyżkach po-
datków niż przy cięciach wydatków. Po trzecie, 
każdy przypadek konsolidacji jest inny. Twier-
dzenie, że uzdrowienie polityki fiskalnej państwa, 
wystarczy do uzdrowienia gospodarki jest równe 
z tym, iż uważa się, że tylko i wyłącznie polityka 
fiskalna wpływa na gospodarkę, co oczywiście 
nie jest prawdą.

Często mówi się, że konsolidacja fiskalna nie po-
winna być realizowana w czasie recesji. Kwestia 
optymalnego czasu jej rozpoczęcia nie jest jednak 
prosta, gdyż w gospodarce mogą występować 
długie i różnorodne opóźnienia. Nie wolno także 
zapominać, że odkładanie jej w czasie pogarsza 
oczekiwania i powoduje, że korzyści z niej pły-
nące przychodzą później. Oprócz tego recesja 
daje unikalne otoczenie polityczne, które ułatwia 
podejmowanie trudnych decyzji. Brak decyzji o 
konsolidacji fiskalnej w czasie recesji jest zatem 
bardziej wymówką polityczną niż wnioskiem 
ekonomicznym.

Wbrew obiegowej opinii, konsolidacje fiskal-
ne nie są zjawiskiem rzadkim. Jednym z po-
wszechnych ustaleń literatury empirycznej jest 
to, że konsolidacje realizowane poprzez cięcia 
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wydatków (w przeciwieństwie do podnoszenia 
podatków) nie tylko osiągają pożądany cel, jakim 
jest zahamowanie przyrostu długu, ale także 
są znacznie mniej kosztowne pod względem 
strat produkcji. Mogą też wiązać się z ekspansją 
PKB nawet tuż po konsolidacji. Szczególnie silną 
(pozytywną) reakcję na cięcia wydatków pu-
blicznych zauważono w prywatnych wydatkach 
inwestycyjnych. Badania konsolidacji fiskalnych, 
które wystąpiły już po światowym kryzysie finan-
sowym z 2008 r., potwierdzają powyższe wnioski.
Długoterminowe prognozy OECD pokazują bar-
dzo zły stan polskich finansów publicznych. Al-
ternatywą dla wzrostu podatków o 14% poten-
cjalnego PKB do 2060 r. są działania po stronie 
wydatkowej, w tym m.in. podwyższenie wieku 
emerytalnego i reforma ochrony zdrowia. Ich 
zaletą jest to, że trwale przyspieszają wzrost go-
spodarczy, przez co ich skala może być mniejsza 
niż działania po stronie dochodowej.

W krótkim i średnim okresie niezbędną konsoli-
dację fiskalną wyznacza wysokość deficytu struk-
turalnego, który wynosi ok. 90 mld zł. Oszczędno-
ści tego rzędu należy szukać tam, gdzie będzie to 

miało korzystny wpływ na rozwój gospodarczy 
Polski, czyli przede wszystkim w wydatkach 
socjalnych i bieżących. Wśród krajów Europy 
Śr.-Wsch. Polska ma najwyższe (po Słowacji) 
wydatki na świadczenia socjalne i inne transfery 
bieżące. Obniżenie ich tylko do poziomu media-
ny (relacji do PKB) dla krajów Europy Śr.-Wsch. 
dałoby oszczędności w wys. ok. 91 mld zł. Warto 
jednak także przeanalizować efektywność inwe-
stycji publicznych i zrezygnować z tych, które 
budzą największe wątpliwości.

Konsolidacji fiskalnej powinien towarzyszyć 
szeroki front reform w obszarze pozafiskalnym, 
które by ją wspierały. Aby tak się stało, nale-
ży wprowadzić szeroko zakrojoną deregulację  
i liberalizację. Postuluję więc przyjęcie w każdej 
gałęzi gospodarki rozwiązań z kraju unijnego, 
który ma w danym obszarze regulacje najbar-
dziej przyjazne przedsiębiorczości. Polskiemu 
rządowi powinien przyświecać cel, by Polska 
stała się najbardziej przyjaznym dla przedsię-
biorczości krajem Unii Europejskiej.
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