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Akademia Makroekonomiczna - inauguracja

Plany:

• cykliczne warsztaty i seminaria dla studentów prowadzone
przez ekspertów z MF

• prezentacja bieżących analiz z zakresu polityki gospodarczej,
polityki fiskalnej i makroekonomii (stosowanej )

• możliwości praktyk i staży w Dep. Polityki Makroekonomicznej

 nowe pomysły rozszerzonej współpracy – konsultacje
w zakresie prac dyplomowych, mentoring…



Czym są reguły fiskalne?

- reguły nakładające ograniczenia na 
politykę fiskalną poprzez liczbowe limity 
na agregaty budżetowe. 

Najpopularniejsze typy reguł fiskalnych to: 
reguły długu, 
reguły deficytu (wyniku), 
reguły wydatkowe, 
reguły dochodowe.
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Reguły fiskalne - wstęp



• ograniczanie uznaniowości polityki fiskalnej

• długookresowa stabilność makroekonomiczno-fiskalna

• osiąganie celów fiskalnych 
(odpowiedni poziom długu publicznego? niski deficyt?)

• …

Po co są reguły fiskalne?
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Reguły fiskalne - wstęp
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• Polskę, jako członka UE, obowiązują reguły unijne oraz
reguły krajowe

• Polska jako jeden z nielicznych krajów posiada regułę długu
zapisaną w Konstytucji (dług publiczny < 60% PKB)

• Krajowe reguły zapisane w ustawie o finansach publicznych
operacjonalizują cele wyznaczane przez konstytucyjną
regułę długu i regulacje europejskie  stabilizująca
reguła wydatkowa

Jakie reguły fiskalne obowiązują w Polsce?

Reguły fiskalne - wstęp



I. Unijne reguły fiskalne
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Unijne reguły fiskalne

Pakt Stabilności i Wzrostu
• funkcjonuje od 1997 r.
• kilkukrotnie zmieniany/rozbudowywany –

ostatnie zmiany w 2011 r. („sześciopak”)
i 2013 r. („dwupak”)

CZĘŚĆ PREWENCYJNA

MTO
WYNIK STRUKTURALNY

BENCHMARK 
WYDATKOWY

CZĘŚĆ KORYGUJĄCA

DEFICYT > 3% PKB
DŁUG > 60% PKB

SANKCJE
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Część prewencyjna – definicje

MTO (Medium-Term Budgetary Objective) – średniookresowy cel
budżetowy (dla Polski: deficyt strukturalny 1% PKB).

dobra koniunktura
niski deficyt lub 
nadwyżki

wydatki rosną wolniej 
niż PKB (dochody)

zła koniunktura

wysoki deficyt
wydatki rosną szybciej 
niż PKB (dochody)

Benchmark wydatkowy (reguła) – określa tempo nominalnego
wzrostu wydatków (m.in. z wygładzeniem wydatków inwestycyjnych)

Wynik strukturalny – wynik nominalny oczyszczony o wpływ cyklu
koniunkturalnego.
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Część prewencyjna – zasady

Kraje muszą dążyć do MTO, średnio w tempie 0,5% PKB rocznie.

Osiągnięcie i utrzymanie MTO chroni przed przekroczeniem
przez deficyt nominalny progu 3% PKB.

2 kryteria oceny:

BENCHMARK WYDATKOWYWYNIK STRUKTURALNYWYNIK STRUKTURALNY BENCHMARK WYDATKOWY

POLITYKA BUDŻETOWA ZGODNA Z ZASADAMI PAKTU 
STABILNOŚCI I WZROSTU
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Część prewencyjna – zasady

Kraje muszą dążyć do MTO, średnio w tempie 0,5% PKB rocznie.

Osiągnięcie i utrzymanie MTO chroni przed przekroczeniem
przez deficyt nominalny progu 3% PKB.

2 kryteria oceny:

BENCHMARK WYDATKOWYWYNIK STRUKTURALNYWYNIK STRUKTURALNYWYNIK STRUKTURALNY BENCHMARK WYDATKOWYBENCHMARK WYDATKOWY

POLITYKA BUDŻETOWA ZGODNA Z ZASADAMI PAKTU 
STABILNOŚCI I WZROSTU

PROCEDURA ZNACZĄCEGO ODCHYLENIA (SDP)

Od 2014 objęte 2 kraje: Rumunia (od 2017) i Węgry (od 2018).
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Unijne reguły w mediach - przykład

Dziennik Gazeta Prawna (wiosna 2018): Polska zagrożona SDP w 2019 r.
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Część korygująca = EDP

EDP – procedura nadmiernego deficytu

DEFICYT
≤ 3% PKB

DŁUG
≤ 60% PKB*
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Część korygująca = EDP

EDP – procedura nadmiernego deficytu

Od 2011, dotychczas nie 
uruchomiona

Dotychczas uruchomiona 
dla 25 państw (wyjątek: 
Estonia, Luksemburg i 

Szwecja).
Polska objęta EDP

dwukrotnie: w latach 
2004-2008 i 2009-2015 

DEFICYT
≤ 3% PKB

DŁUG
≤ 60% PKB*

DEFICYT
> 3% PKB

DŁUG
> 60% PKB*
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Proste reguły, skomplikowane wdrażanie

Corocznie aktualizowane Vade Mecum – aktualnie 108 str.
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Historia EDP

2008 – 3 państwa w EDP2010 – 24 państwa w EDP2013 – 16 państw w EDP
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Deficyty w Polsce przed wprowadzeniem
stabilizującej reguły wydatkowej

• Od początku transformacji Polska nigdy nie osiągnęła średnio-
okresowego celu budżetowego (tzn. deficytu mniejszego niż 1% PKB).

• Wielokrotnie notowała wysokie, niestabilne deficyty budżetowe.
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• Stabilizująca reguła wydatkowa – była implementacją tzw. dyrektywy
budżetowej UE.



Dyrektywa o wymogach dla krajowych ram 
budżetowych 

Każde państwo powinno mieć numeryczne reguły budżetowe.

Wymogi odnośnie do krajowych reguł budżetowych:

• sprzyjanie wypełnianiu wartości referencyjnych dla deficytu (3% PKB)
i długu (60% PKB);

• wspieranie wieloletniego planowania budżetowego, w tym osiągnięcie
i utrzymanie średniookresowego celu budżetowego;

• niezależna instytucja monitorująca ich przestrzeganie;

• sankcje za ich nieprzestrzeganie. 17



Finanse publiczne w UE obecnie

2019 – 0 państw w EDP, 2 państwa w SDP
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II. Reguły fiskalne w Polsce
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Reguły fiskalne w Polsce

Jakie są reguły fiskalne w Polsce?

Reguła długu
 Konstytucja RP

„Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń
finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny
przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto.”

Progi ostrożnościowe dla długu 50% / 55% PKB
 ustawa o finansach publicznych

Reguły budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

Stabilizująca Reguła Wydatkowa (SRW)
 ustawa o finansach publicznych, działanie ex ante
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1. Wdraża wymogi krajowe i unijne w zakresie reguł fiskalnych oraz
stanowi gwarant odpowiedzialnej polityki fiskalnej dla otoczenia
zewnętrznego

• Komisja Europejska → „Najsilniejszym elementem (ram fiskalnych
Polski – przyp.) są numeryczne reguły fiskalne…

• Międzynarodowy Fundusz Walutowy → “…polityka fiskalna opiera
się na silnych ramach instytucjonalnych, w tym krajowych regułach
(konstytucyjnej regule długu publicznego i regule wydatkowej)”.

• Agencje ratingowe (np. Fitch) → „Poland's credit profile is supported
by a sound macroeconomic framework underpinned by inflation
targeting, national fiscal rules…”

Po co to wszystko? Cele i waga SRW
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Po co to wszystko? Cele i waga SRW

2. Ma działanie antycykliczne – powstrzymuje przed nadmiernymi
wydatkami w okresie dobrej koniunktury, ale umożliwia też ekspansję
fiskalną w okresie spowolnionego wzrostu PKB.

• Nowe ramy fiskalne przyczyniły się do ograniczenia nierównowagi
finansów publicznych w Polsce.

Reguła 
obowiązuje 
od 2015 r.
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Po co to wszystko? Waga SRW

Źrodła: DGP, Twitter



Wzór reguły wydatkowej
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Wzór reguły wydatkowej
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Czy na pewno?

kwota wydatków

kwota wydatków 
z poprzedniego roku 

cel inflacyjny 

średni 8-letni realny wzrost PKB 

korekta z tytułu 
nierównowagi 
finansów 
publicznych*

nowe, trwałe działania 
po stronie dochodowej
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Korekta K uspójnia wymogi krajowe i UE

Sprowadza się do sprawdzenia czterech warunków:

• Czy deficyt budżetowy w poprzednim roku był powyżej 3% PKB?

• Czy dług publiczny w poprzednim roku był powyżej 48% PKB,
był przedziale 43-48 %PKB lub poniżej 43% PKB?

• Czy łączne, skumulowane na przestrzeni lat odchylenia od celu
budżetowego (deficyt = 1% PKB) nie przekroczyły +/- 6% PKB?
(tzw. „suma różnic”)

• Czy tempo wzrostu PKB jest większe / mniejsze o 2p.p. niż
średnie tempo wzrostu PKB („dobre” / „złe” czasy)?
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Korekta K uspójnia wymogi krajowe i UE

Mechanizm korygujący jest najtrudniejszym elementem reguły
wydatkowej, jednak jego konstrukcja jest chwalona, np. przez IMF:

„Some fiscal frameworks contain mechanisms that trigger
corrective actions ex ante when there is an elevated risk of a rule
being breached. For example, the Polish fiscal framework contains
a mechanism that is triggered preemptively as debt approaches its
ceiling, to prevent breach of a debt rule.”



Formalnie:

Wielkość korekty Warunki

- 2 p.p.
wynik n-2 < -3% PKB lub

dług n-2 > 48% PKB

- 1,5 p.p.
dług n-2 > 43% PKB i brak „złych czasów” lub

suma różnic < -6% PKB i brak „złych czasów”*

+ 1,5 p.p. suma różnic > 6% PKB i brak „dobrych czasów”**

0 w pozostałych przypadkach

* „złe czasy” dotyczą sytuacji gdy prognoza dynamiki PKB w cenach stałych w roku n
jest mniejsza o więcej niż 2 p.p. od średniookresowej dynamiki wartości PKB

** „dobre czasy” oznaczają prognozę dynamiki PKB w cenach stałych w roku n większą
o więcej niż 2 p.p. od średniookresowej dynamiki wartości PKB
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Korekta K uspójnia wymogi krajowe i UE

Policzmy kwotę wydatków na rok 2020
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Przy tworzeniu stabilizującej reguły wydatkowej
przyjętych zostało kilka kryteriów:

• zgodnością reguły z wymogami europejskimi, która
implikowała jak najpełniejsze objęcie sektora instytucji
rządowych i samorządowych (GG),

lecz z drugiej strony:

• operacyjność reguły – z zakresu reguły zostały wyłączone
jednostki o samodzielności finansowej, które nie mają
zdolności do generowania wysokich deficytów

Podsumowanie - czy istnieją idealne reguły?
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• Zakres SRW to ok. 90% sektora rządowego i samorządowego.

Podsumowanie - czy istnieją idealne reguły?
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Podsumowanie - czy istnieją idealne reguły?
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Podsumowanie – dyskusja nt. reguł trwa

Źrodła: Puls Biznesu, 
Business Insider, DGP



Dziękujemy za uwagę!

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu AM


