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Wprowadzenie 

Wydatki publiczne w wielu rozwiniętych krajach OECD, w tym zwłaszcza europej-
skich, utrzymują się obecnie na bardzo wysokim poziomie. Obok krajów, które podjęły 
ambitne i skuteczne reformy ograniczenia tych wydatków, są także takie, które mimo 
wysiłków osiągnęły znikome rezultaty. Są też kraje, które nigdy nie zanotowały poziomu 
wydatków publicznych przekraczającego 40% PKB. Należą do nich m.in.: Stany Zjed-
noczone, Japonia, Australia i Szwajcaria. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę reformy finansów publicznych 
w wybranych krajach Unii Europejskiej. Uwzględniono kraje, które dokonały naj-
większych cięć wydatków publicznych i przeprowadziły najbardziej ambitne programy 
reform. 

Na początku XX wieku wydatki publiczne wynosiły zaledwie 10% PKB i były prze-
znaczone przede wszystkim na zbrojenia i inwestycje publiczne. Podczas pierwszej wojny 
światowej zaczęły rosnąć do poziomu 20% PKB, by na początku lat sześćdziesiątych XX 
wieku osiągnąć poziom 30% PKB. Obok rosnących wydatków na zbrojenia w czasie 
drugiej wojny światowej wzrosły wydatki na służbę zdrowia, edukację i inne dobra 
publiczne, które państwo zaczęło dostarczać społeczeństwu. 

Częściowym uzasadnieniem zwiększenia wydatków publicznych było dążenie do 
państwa dobrobytu. W latach osiemdziesiątych wydatki osiągnęły swój najwyższy 
poziom i w wielu krajach przekroczyły 50% PKB. Od tego momentu niektóre państwa 
podjęły wysiłki na rzecz obniżenia udziału wydatków publicznych w PKB i zadłużenia 
publicznego'. Pierwszymi, które rozpoczęły ten proces były Wielka Brytania w 1981 
roku i Irlandia w roku 1982, następnie Belgia i Holandia, a z państw pozaeuropejskich 
- Australia i Nowa Zelandia. 



Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że największa obniżka wydatków 
publicznych miała miejsce w Irlandii i wyniosła 22% PKB. Do grupy państw ambitnie 
reformujących finanse publiczne można także zaliczyć Szwecję (obniżka o 16% PKB) 
oraz Belgię i Finlandię (obniżka o ponad 13% PKB). Pozostałe państwa europejskie 
obniżyły swoje wydatki o mniej niż 10 pkt proc. Z państw nieeuropejskich największe 
cięcia wydatków miały miejsce w Kanadzie i Nowej Zelandii. 

Tabela 1. Poziom całkowitych wydatków publicznych w wybranych krajach OECD 

Kraj 
Rok 

najwyższych 
wydatków 

Wydatki w roku 
najwyższych 

wydatków 
(w proc. PKB) 

Wydatki 
w 2004 roku 

(w proc. PKB) 

Zmiana 
procentowa 
(w pkt proc.) 

Australia 1985 40,2 36,3 -3 ,9 
Austria 1993 57,4 50,4 -7,1 
Belgia 1983 63,8 50,2 -13,6 
Dania 1993 61,3 55,1 - 6 , 2 
Finlandia 1993 64,8 51,5 -13,2 
Francja 1996 55,4 54,0 -1 ,3 
Grecja 2000 52,0 49,9 -2,1 
Hiszpania 1993 47,6 39,0 -8 ,6 
Holandia 1983 58,3 47,1 -11,2 

Irlandia 1982 56,2 34,0 -22,2 
Japonia 1998 41,0 38,6 -2 ,5 
Kanada 1992 52,6 39,7 -13,0 
Luksemburg 1981 51,9 45,6 - 6 , 3 
Niemcy 1996 50,2 47,5 -2 ,7 
Nowa Zelandia 1985 56,5 38,6 -17,9 
Portugalia 2004 46,5 46,5 0,0 
Stany Zjednoczone 1992 37,2 34,3 -2 ,9 
Szwajcaria 1998 34,8 34,3 - 0 , 5 
Szwecja 1993 73,0 57,1 -16,0 
Wielka Brytania 1981 50,7 44,1 - 6 , 5 
Włochy 1993 57,7 48,6 -9,1 
Średnio 52,6 44,8 -7,8 
Eurosystem1 55,1 47,0 -8 ,1 
Kraje spoza OECD 49,7 42,0 -7,7 

Objaśnienia: 
1 Eurosystem, czyli system bankowości cent ra lnej s t refy euro, tworzą Europejski Bank Cent ra lny oraz krajowe banki 
centra lne 13 pańs tw członkowskich Uni i Europejskiej , których wspólną walutą jest euro. 
Źródło: Baza danych Ameco. 
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Reformy finansów publicznych na przykładzie wybranych państw 

Dla każdego z państw wybranych do analizy zostaną zaprezentowane dane pocho-
dzące w okresu najbardziej intensywnych zmian w polityce budżetowej, zwłaszcza okresu 
największych obniżek wydatków publicznych. Uznano, że początkiem zmian jest rok, 
w którym wydatki publiczne osiągnęły swoje maksimum. Przyjęto ponadto, że ocenie 
będą podlegać okresy siedmioletnie. 

Tabela 2. Zmiany poz iomu wydatków publicznych w wybranych krajach OECD 

Kraj 

Całkowite 
wydatki 

w roku rQ 

Zmiana w roku r1 

w porównaniu 
do roku rQ 

Ranking 

Kraj 

R o k , 0 

Wartość 
w proc. 

PKB 

wyrażona 
w pkt 
proc. 

wyrażona 
w pkt proc. 
relatywnie 

do wartości 
maksymalnej 

według 
kryterium 

zmiany 
wyrażonej 

w pkt 
proc. 

według 
kryterium 

zmiany 
wyrażonej 
w pkt proc. 
relatywnie 

do wartości 
maksymalnej 

Kraje, w których reformy miały charakter ambitny 

Finlandia 1993 60,3 -14,0 -23,2 1 2 
Szwecja 1993 67,2 -14,0 -20 ,8 2 5 
Irlandia (1) 1982 47,5 -12,4 -26,0 3 1 
Belgia (1) 1983 53,9 -12,3 -22,7 4 3 
Kanada 1992 44,9 -9 ,5 -21,2 5 4 
Wielka Brytania (1) 1981 45,4 -8 ,2 -18,1 6 6 
Holandia (2) 1993 48,5 -7,5 -15,4 7 9 
Wielka Brytania (2) 1992 44,3 -7,2 -16,2 8 7 
Hiszpania 1993 42,6 -6 ,4 -15,0 9 10 
Irlandia (2) 1992 38,2 -6 ,2 -16,1 10 8 
Luksemburg 1981 50,5 -5 ,7 -11,2 11 11 
Holandia (1) 1983 52,8 -5,1 -9 ,7 12 13 

Kraje, w których reformy były niewielkie 

Austria 1993 53,1 - 4 , 3 -8 ,1 13 15 
Dania 1993 54,1 -3,9 -7,2 14 17 
Nowa Zelandia 1985 46,9 -3 ,8 -8 ,2 15 14 
Stany Zjednoczone 1992 32,2 -3,4 -10,4 16 12 
Włochy 1993 44,6 -3,0 - 6 , 6 17 18 
Japonia 1998 37,6 -2 ,7 -7,3 18 16 



Belgia (2) 1993 45,2 -2,1 - 4 , 6 19 19 
Niemcy 1996 46,7 -0 ,6 -1 ,3 20 20 
Francja 1996 51,5 - 0 , 5 -0 ,9 21 22 
Szwajcaria 1998 34,0 - 0 , 3 -1,0 22 21 

Inne kraje 
Portugalia 2004 43,8 0,0 0,0 23 23 
Grecja 2000 43,9 0,4 0,8 24 24 
Australia 1985 34,9 0,4 1,1 25 25 

Źródło: | a k d o tabeli 1. 

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że na 25 wybranych państw 10 dokonało 
w okresie siedmiu lat obniżek większych niż 15 pkt proc. W krajach takich, jak Irlandia, 
Belgia, Wielka Brytania i Holandia można wyodrębnić dwie fazy zmian. Przypadki te 
są traktowane rozdzielnie. Wczesne reformy miały tu miejsce w latach osiemdziesiątych 
XX wieku, późniejsze - na początku lat dziewięćdziesiątych. Dane tabelaryczne nie są 
wprawdzie danymi skorygowanymi cyklicznie, ale pozwalają zobrazować realne zmiany 
zachodzące w wybranych gospodarkach. Aż 9 krajów (12 przypadków) jest klasyfiko-
wanych jako te, w których reformy miały charakter ambitny (por. tabela 3). Obok nich 
znalazło się 10 państw, w których przeprowadzono reformy niewielkie - obniżki wydat-
ków publicznych nie przekroczyły w nich 5 pkt proc. (m.in. Francja i Niemcy). 

Tabela 3. Klasyfikacja wybranych krajów OECD według stopnia reform f inansów 
publicznych 

Kategoria Kraje 

Ambitne wczesne reformy Irlandia (1), Luksemburg, Holandia (1), Wielka Brytania (1) 

Ambi tne późne reformy Belgia (2), Kanada, Finlandia, Irlandia (2), Holandia (2), 
Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania (2) 

Niewielkie reformy Francja, Niemcy, Austria, Belgia (2), Dania, Włochy, Japonia, 
Nowa Zelandia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone 

Inne Australia, Grecja, Portugalia 
Źródło: Opracowanie własne. 

W kolejnej części opracowania zostaną szczegółowo opisane reformy przeprowa-
dzone w wybranych krajach Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że reforma finansów 
publicznych w każdym państwie jest unikatowa, podobnie jak jej skutki. Z drugiej jednak 
strony można wskazać ich cechy wspólne. Im właśnie zostanie poświęcone najwięcej 
uwagi - z myślą o wnioskach dla Polski. 

Irlandia. W Irlandii reformy finansów publicznych przebiegały w dwóch fazach2. 
Pierwsza zaczęła się w roku i980, kiedy to Irlandia przeżywała trudności gospodarcze 
charakteryzujące się bardzo niskim wzrostem gospodarczym, rosnącym bezrobociem 
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i powiększającym się deficytem budżetowym. Problem pogłębiały rosnąca inflacja oraz 
narastające zadłużenie publiczne. Indeks cen konsumpcyjnych w 1982 roku sięgnął 17%, 
wydatki publiczne 56% PKB, zaś deficyt budżetowy przekroczył 15%. Dług publiczny 
osiągnął 85% PKB, a w połowie lat osiemdziesiątych przekroczył 100% PKB. Druga faza 
reform miała miejsce w mniej dramatycznych okolicznościach - w roku 1994 - niemniej 
jednak deficyt budżetowy w połączeniu z relatywnie wysokim długiem publicznym 
pojawiły się ponownie, kiedy Irlandia przygotowywała się do członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej (por. tabela 4). 

Tabela 4. Wybrane dane makroekonomiczne Irlandii w poszczególnych fazach reformy 

Wyszczegól n ien ie 

Faza 1 Faza 2 

Wyszczegól n ien ie 

Wartość 
w roku f'o 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana 
w okresie 

r0~r2 
(w pkt 
proc.) 

Zmiana 
w okresie 

v 7 
(w pkt 
proc.) 

Wartość 
w roku roa) 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana 
w okresie 
r —r 0(2) '2(2) 
(w pkt 
proc.) 

Zmiana 
w okresie 
¥ -V 0(2) 7(2) 
(w pkt 
proc.) 

Wyszczegól n ien ie 

1982 
1982- 
-1984 

1982- 
-1989 1992 

1992- 
- 1 9 9 4 

1992- 
- 1 9 9 9 

Przychody 
całkowite 

41,9 2,5 -1,6 42,4 0,0 -5,4 

Wydatki całkowite 56,2 -1,6 -13,3 45,3 -1,0 -10,9 

Wydatki 
podstawowe 

47,5 -2,1 -12,4 38,2 0,1 - 6 , 2 

Równowaga 
budżetowa 

-15,2 4,4 12,5 -3 ,0 1,0 5,5 

Równowaga 
skorygowana 
cyklicznie 

-15,2 5,7 11,9 -2 ,0 3,2 2,6 

Równowaga 
podstawowa 
skorygowana 
cyklicznie 

-5 ,3 6,1 9,8 5,1 2,2 -2,1 

Dług publiczny 84,6 14,1 15,7 92,5 -2,9 43,8 

Realny wzrost PKB 
(w proc.) 2,3 2,1 3,9 3,3 2,4 7,4 

Trend PKB 
(w proc.) 

3,3 -0 ,3 0,6 5,6 0,8 2,7 

Inflacja (w proc.) 17,2 -8 ,6 -13,2 3,1 -0 ,8 -1,5 

Wskaźnik 
zatrudnienia 
(w proc.) 

57,8 -3,4 -5 ,0 53,0 1,0 11,8 

Źródło : Dane Europejskiego Banku Centra lnego, bazy Ameco, OECD. 



Naprawa irlandzkich finansów publicznych rozpoczęła się w latach 1982-1984 stra-
tegią mieszaną obejmującą zmiany po stronie wydatków i przychodów budżetowych. 
Mimo że przyniosła ona znaczące obniżenie deficytu budżetowego o 6 pkt proc. - sko-
rygowanego cyklicznie w ciągu dwóch lat - deficyt i tak pozostawał na poziomie 10% 
PKB, a dług w 1986 roku osiągnął poziom 113% PKB. Kluczowym elementem reform 
w Irlandii była realizacja w 1987 roku Programu Odbudowy Narodowej (ang. Programme 
for National Recovery, PMR). 

Tabela 5. Wybrane dane budżetowe Irlandii w poszczególnych fazach reformy 

Wyszczególnienie 

Faza 1 Faza 2 

Wyszczególnienie 

Wartość 
w roku rQ 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana 
w okresie 

V l 
(w pkt 
proc.) 

Zmiana 
w okresie 

r -r 
0 7 

(w pkt 
proc.) 

Wartość 
w roku 

r 
0(2) 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana 
w okresie 

/• y 
0(2) ' 2 ( 2 ) 

(w pkt 
proc.) 

Zmiana 
w okresie 

0(2) 7(2) 

(w pkt 
proc.) 

Wyszczególnienie 

1982 1982- 
1984 

1982- 
1989 1992 

1992- 
1994 

1992- 
1999 

Wydatki całkowite, 
w tym: 

56,2 -1,6 -13,3 45,3 -1,0 -10,9 

odsetki 8,8 0,4 -1,0 7,1 -1,0 4,8 

Wydatki podstawowe 47,5 -2,1 -12,4 38,2 0,1 - 6 , 2 

Wydatki administracji , 
w tym: 

20,4 -1,1 -5,2 17,9 -0 ,4 -3,9 

wynagrodzenia 12,1 -0 ,4 -2 ,3 11,2 -0 ,3 -3,0 

Transfery i subsydia, 
w tym: 15,7 1,1 -2 ,2 14,1 -0 ,4 4,7 

transfery 14,4 0,5 -2,1 12,9 -0 ,4 4,4 

subsydia 1,3 0,7 -0,1 1,2 -0,1 -0 ,3 

Inwestycje 5,0 -1,2 -3,2 2,1 0,2 1,0 
Wydatki celowe: 

edukacja 5,8 - 0 , 3 -0 ,9 5,22 0,2 -0 ,9 

zdrowie 6,3 - 0 , 4 -1,7 5,04 0,0 -0 ,5 

emerytury 4,9 -0,1 -0 ,7 4,32 -0 ,2 -1,6 

Zatrudnienie 
w sektorze publicznym 
(zmiana w pkt proc.) 

5,2 -3,8 -13,6 2,6 -0 ,3 8,7 

Źródło: Dane Europejskiego Banku Centra lnego, bazy Ameco, OECD, Banku Światowego. 
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Program Narodowej Odbudowy skupiał się głównie na obniżaniu wydatków pub-
licznych3. W rezultacie w ciągu siedmiu lat (od 1982 roku) udało się je obniżyć o 12 pkt 
proc. Owocem kolejnych reformy były dalsze obniżki - od ponad 20 do 35 pkt proc. 
Towarzyszył im wysoki wzrost gospodarczy, który wraz z dodatkowymi reformami 
pozwolił na generowanie nadwyżek budżetowych, obniżenie długu publicznego i zna-
czące cięcia podatków. 

Pierwsza faza cięć wydatków skupiła się na ograniczeniu publicznej konsumpcji 
oraz inwestycji. Cięcia objęły głównie obniżenie płac i redukcję zatrudnienia w sektorze 
publicznym. W latach 1982-1989 dzięki zamrożeniu zatrudnienie w tym sektorze spadło 
0 14%. Ponadto reforma wydatków przeprowadzona za pomocą zmian legislacyjnych 
przyniosła znaczące ograniczenie wydatków w obszarze transferów i subsydiów. Do 
1988 roku subsydia zostały zmniejszone o prawie dwie trzecie. W istotnym stopniu 
zostały także zmniejszone wydatki socjalne, na służbę zdrowia i emerytury. Znacznie 
ograniczono uprawnienia do zasiłków, a wartość wypłacanych zapomóg zamrożono. 
Wprowadzono czesne na uczelniach wyższych i opłaty za usługi medyczne w szpita-
lach. Wartość pożyczek przedsiębiorstw państwowych uległa wielkiemu uszczupleniu, 
wstrzymano m.in. główne projekty w sektorze energetycznym i telekomunikacji. Dzięki 
wszystkim tym cięciom sytuacja makroekonomiczna Irlandii w latach osiemdziesiątych 
istotnie się poprawiła. 

Druga faza reform w Irlandii rozpoczęła się w 1994 roku ponowną konsolida-
cją wydatków publicznych, która została wywołana odnowieniem się presji deficytu 
budżetowego. Skutkiem podjętych działań było osiągnięcie w 1995 roku nadwyżki 
budżetowej oraz obniżenie długu publicznego do 40% PKB w roku 2000. W dalszym 
obniżaniu deficytu pomogły ścisła kontrola wydatków oraz obniżenie kosztów obsługi 
długu publicznego. Podobnie jak w pierwszej fazie reform i tym razem ograniczenie 
wydatków zostało osiągnięte poprzez zahamowanie zatrudnienia w sektorze publicznym 
1 dzięki niższym transferom socjalnym wywołanym rosnącym zatrudnieniem w sektorze 
prywatnym. Obok zmian w samym budżecie reforma objęła także rozwiązania instytu-
cjonalne. Wzmocniono pozycję ministra finansów, który już w pierwszej fazie reform 
uzyskał bezwarunkowe poparcie parlamentu i premiera. Druga faza reform przyniosła 
wprowadzenie kontraktów fiskalnych i planowanie wieloletnie budżetu. 

Do sukcesu przyczyniła się ponadto reforma systemu podatkowego, czego skutkiem 
był podatek od przedsiębiorstw na poziomie dużo niższym niż w pozostałych krajach 
Unii Europejskiej. Zaowocowało to wzrostem konkurencyjności Irlandii i ściągnięciem 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Obok obniżki podstawowej stawki VAT doko-
nano zmian podatkowych mających służyć aktywizacji zawodowej. Podstawowa stawka 
podatku dochodowego uległa zmniejszeniu z 35% do 26%, a najwyższa - z 58% do 48%. 
Standardowy przedział podatkowy został poszerzony dwukrotnie, a klin podatkowy 
obniżył się z 43% średniego kosztu zatrudnienia w 1987 roku do 35% dekadę później. 
Kolejne redukcje podatkowe zostały wprowadzone w latach 1996 i 1997. Trzyletni pro-



ces, zainicjowany w 1996 roku, miał na celu - obok obniżki podatków - wprowadzenie 
dodatkowych zachęt na rynku pracy i zwiększenie jego elastyczności. 

W obszarze polityki makroekonomicznej reformy objęły dewaluację funta irlandz-
kiego (w 1987 roku), co pociągnęło za sobą wzrost konkurencyjności gospodarki Irlandii 
na arenie międzynarodowej. Osłabienie funta zostało przeprowadzone po raz kolejny na 
początku 1990 roku. Istotnym wsparciem reform było utrzymywanie stabilnego kursu 
w całym okresie reform. 

Dzięki głębokim reformom Irlandia doświadczyła szybkiego wzrostu zatrudnienia, 
wzrostu dochodów, niższych wydatków i obniżki długu, wyrównania standardu życia 
z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami zachodnimi. Jest przykładem doskonałego 
współgrania obniżki wydatków publicznych ze wzrostem gospodarczym. 

Szwecja. Reforma finansów publicznych w Szwecji była konieczna ze względu na 
poważną recesję połączoną z kryzysem finansowym, które nastąpiły pod koniec lat 
osiemdziesiątych XX wieku1. Trudności gospodarcze doprowadziły do wzrostu bezrobo-
cia, nierównowagi budżetowej i silnej presji inflacyjnej. W 1993 roku wydatki publiczne 
osiągnęły zawrotny poziom 73% PKB, podczas gdy deficyt przekroczył 10% PKB, a dług 
stanowił 70% PKB. Przeprowadzanie ważnych reform fiskalnych w Szwecji rozpoczęto 
po roku 1993, gdy rząd przyjął trzy „pakiety konsolidacyjne". Zainicjowana strategia 
przyniosła doskonałe rezultaty. Do 2000 roku wydatki budżetowe zostały obniżone 
o prawie 16 pkt proc. (por. tabela 6). Deficyt budżetowy przekształcił się w nadwyżkę, 
a dług zaczął maleć. Głównymi obszarami cięć wydatków były: transfery i subsydia 
- zredukowane z 27% PKB w 1993 roku do 19% PKB w roku 2000, wydatki admini-
stracji - w głównej mierze dzięki spadkowi zatrudnienia w sektorze publicznym - oraz 
świadczenia emerytalne (por. tabela 7). 

Tabela 6. Wybrane dane makroekonomiczne Szwecji 

Wyszczególnienie 

Wartość w roku r0 

(w proc. PKB) 
Zmiana w okresie 
r0-r2 (w pkt proc.) 

Zmiana w okresie 
r0-r7 (w pkt proc.) Wyszczególnienie 

1993 1993-1995 1993-2000 

Przychody całkowite 61,6 -0 ,9 0,8 

Wydatki całkowite 73,0 -5 ,2 -15,7 

Wydatki podstawowe 67,2 -6 ,1 -14,0 

Równowaga budżetowa -11,4 4,4 16,5 

Równowaga skorygowana 
cyklicznie 

-7,3 1,6 11,0 

Równowaga podstawowa 
skorygowana cyklicznie -1,4 2,5 9,2 

Dług publiczny 71,3 2,4 -18,4 
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Realny wzrost PKB 
(w proc.) 

-2 ,0 6,0 6,3 

Trend PKB (w proc.) 0,8 1,4 2,0 

Inflacja (w proc.) 4,7 - 2 , 3 -3 ,8 

Wskaźnik zatrudnienia 
(w proc.) 

73,2 - 0 , 3 1,4 

Źródło: Jak do tabeli 4. 

Tabela 7. Wybrane dane budżetowe Szwecji 

Wyszczególnienie 

Wartość w roku rg 

(w proc. PKB) 
Zmiana w okresie 
r0-r2 (w pkt proc.) 

Zmiana w okresie 
»•„-r, (w pkt proc.) Wyszczególnienie 

1993 1993-1995 1993-2000 

Wydatki całkowite, 
w tym: 

73,0 -5 ,2 -15,7 

odsetki 5,8 0,9 -1,8 

Wydatki podstawowe 67,2 -6 ,1 -14,0 

Wydatki administracji , 
w tym: 

29,4 -2 ,2 -2 ,8 

wynagrodzenia 18,6 -1 ,8 -2 ,8 

Transfery i subsydia, 
w tym: 

27,1 -2 ,8 -8 ,0 

t ransfery 22,6 -2 ,0 -5,1 

subsydia 4,5 - 0 , 8 -2 ,9 

Inwestycje 3,8 0,2 -0 ,9 

Wydatki celowe: 

edukacja 7,6 -0 ,1 0,2 

zdrowie 7,5 - 0 , 4 -0 ,4 

emery tury 10,9 -1,0 1,7 

Zatrudnienie w sektorze 
publicznym (zmiana 
w pkt proc.) 

1,9 -3 ,5 -7,7 

Źródło: Jak do tabeli 5. 

Dotacje dla samorządów zostały zamrożone i utrzymane na nominalnym poziomie 
z 1994 roku przy jednoczesnym zakazie ich zadłużania się. Znaczące cięcia wsparte 
trwałymi zmianami prawa miały miejsce w transferach pomocy społecznej - obniżono 
stawkę zasiłku na dzieci, wielkość zwrotów z ubezpieczenia rodzinnego, a także eme-
rytur, rent i zasiłków chorobowych. Uposażenia związane z bezrobociem i chorobami 
oraz zasiłki rodzinne zostały objęte dodatkowym pakietem naprawczym. Równocześnie 
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zmieniono zakres i liczbę osob uprawnionych do zasiłków oraz zmniejszono kwoty 
wypłacane z tego tytułu. 

Obok reform budżetowych w Szwecji miały także miejsce zmiany instytucjonalne. 
Dotyczyły one wzmocnienia legislacyjnej kontroli procesu budżetowego i przyjęły formę 
zapisów konstytucyjnych. Zmiany polegały m.in. na wydłużeniu czasu pracy parlamentu 
nad budżetem. W wybranych obszarach wprowadzono trzyletni okres ograniczenia wy-
datków budżetowych. Podobnie jak w Irlandii wzmocniono pozycję ministra finansów 
w gabinecie rządowym oraz pozycję rządu mniejszościowego w parlamencie. 

Kolejna reforma instytucjonalna polegała na podzieleniu kontroli nad budżetem po-
między rząd i komisję budżetową w parlamencie. Reformy poszły w kierunku przyjęcia 
stałych proporcji pomiędzy różnymi kategoriami budżetu, co zaowocowało wyelimino-
waniem manipulacji w strukturze wydatków. Doprowadziło to do zablokowania wydat-
ków „wyższych niż oczekiwane" w takich obszarach jak pomoc społeczna. Zwiększenie 
wydatków nie mogło się już odbywać na dotychczasowych zasadach - zwiększenia 
łącznej sumy wydatków budżetowych, co pociągało za sobą wyższy łączny deficyt, lecz 
na zasadzie poszukiwania „własnych" źródeł ich pokrycia. 

Szwecja osadziła ponadto swój system budżetowy na bardzo silnych podstawach 
prawnych, które wsparte zostały nadzorem ze strony Unii Europejskiej jako wtórny 
impuls do dyscypliny w polityce budżetowej. Przykładem tego może być program kon-
wergencji z 1995 roku, w którym Szwecja przyjęła zobowiązanie redukcji deficytu do 
1998 roku i cel ten został osiągnięty. 

Reformy budżetowe i instytucjonalne zostały w Szwecji uzupełnione powołaniem 
nowego, niezależnego banku centralnego i dewaluacją korony. Od 1995 roku rząd zaczął 
wprowadzać stopniową reformę systemu emerytalnego z filarem kapitałowym. Dodatkowo 
rozpoczęto program prywatyzacji oraz liberalizacji rynku pracy. Szwedzki rząd wprawdzie 
nie przeprowadził spektakularnego cięcia podatków, niemniej obniżył krańcowy poziom 
podatku dochodowego z 90% do blisko 60%. Posunięcie to wraz z reformą systemu zasiłków 
przyniosło wyższą skuteczność podatkową i zmniejszyło rozmiary szarej strefy. 

Szwecja jest kolejnym przykładem skutecznej konsolidacji budżetowej. Zmiany 
instytucjonalne i makroekonomiczne oraz reforma polityki strukturalnej stanowiące 
część całościowego programu naprawczego doprowadziły do trwałej poprawy tempa 
wzrostu gospodarczego5. 

Finlandia. Reformy fiskalne Finlandii rozpoczęły się w bardzo trudnych oko-
licznościach gospodarczych i finansowych6. Spadek wolumenu eksportu do Związku 
Radzieckiego pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku doprowadził do załamania 
gospodarczego, które trwało od 1990 roku do połowy roku 1993. Produkt krajowy brutto 
spadł prawie o 15%, a bezrobocie wzrosło do 19%. Pod wpływem rosnących wydatków 
i spadku dochodów deficyt osiągnął 7% PKB, przy łącznym udziale wydatków publicz-
nych w PKB na poziomie 65% (por. tabela 8). 
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Tabela 8. Wybrane dane makroekonomiczne Finlandii 

Wartość w roku r Zmiana w okresie Zmiana w okresie 

Wyszczególnienie (w proc. PKB) r0~r2 (W P ^ P fOC-) r0-r? (w pkt proc.) Wyszczególnienie 

1993 1993-1995 1993-2000 

Przychody całkowite 57,4 -1,7 -1,3 

Wydatki całkowite 64,8 -5,1 -15,7 

Wydatki podstawowe 60,3 -4 ,6 -14,0 

Równowaga budżetowa -7,3 3,4 14,4 

Równowaga skorygowana 
cyklicznie -1,8 0,4 6,7 

Równowaga podstawowa 
skorygowana cyklicznie 2,7 -0 ,1 5,0 

Dług publiczny 56,4 0,7 -11,8 

Realny wzrost PKB 
(w proc.) -1,2 4,7 6,2 

Trend PKB (w proc.) 0,2 1,6 3,4 

Inflacja (w proc.) 2,2 -1,4 0,9 

Wskaźnik zatrudnienia 60,2 0,1 6,2 (w proc.) 60,2 0,1 6,2 

Źródło: Jak do tabeli 4. 

Rezultaty podjętych wówczas reform stały się najbardziej widoczne po roku 1994. 
Całkowite wydatki zostały obniżone o 5 pkt proc. w ciągu dwóch pierwszych lat oraz 
0 15 pkt proc. (do poziomu 49% PKB) do roku 2000. W tym samym okresie poprawiła 
się równowaga budżetowa, a dzięki konsolidacji budżetowej dług publiczny zaczął maleć, 
by w 2000 roku osiągnąć poziom niższy o 11 pkt proc. 

Środki naprawcze zastosowane w Finlandii miały na celu przecie wszystkim obni-
żenie subsydiów i transferów oraz cięcia wydatków administracyjnych (por. tabela 9). 
Wartości te zmalały odpowiednio o 2,5 i 1,5 pkt proc. w ciągu pierwszych dwóch lat od 
podjęcia reform. Dokonano ponadto cięć w wydatkach na edukację, ochronę zdrowia 
1 emerytury. Najbardziej znaczące oszczędności zostały osiągnięte dzięki porozumieniu 
z pracodawcami prywatnymi w zakresie redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym 
- w 1993 roku o niemal 5%. Oszczędności pojawiły się dzięki niższym kosztom obsługi 
długu publicznego pod wpływem niższych stóp procentowych i malejącego zadłużenia 
publicznego. 
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Tabela 9. Wybrane dane budżetowe Finlandii 

Wyszczególnienie 

Wartość w roku r0 

(w proc. PKB) 
Zmiana w okresie 
r0~r2 (w pkt proc.) 

Zmiana w okresie 
r()-r_ (w pkt proc.) Wyszczególnienie 

1993 1993-1995 1993-2000 

Wydatki całkowite, 
w tym: 64,8 -5,1 -15,7 

odsetki 4,5 - 0 , 5 -1,6 
Wydatki podstawowe 60,3 4,6 -14,0 
Wydatki administracji , 
w tym: 24,5 -1,5 -3 ,8 

wynagrodzenia 16,8 -1,6 -3 ,6 
Transfery i subsydia, 
w tym: 27,4 -2 ,5 -9,4 

t ransfery 24,1 -2 ,0 -7,7 

subsydia 3,3 - 0 , 5 -1,8 

Inwestycje 2,9 - 0 , 2 - 0 , 3 

Wydatki celowe: 

edukacja 7,8 -0 ,7 -1,8 

zdrowie 6,3 -0 ,7 -1,3 

emery tu ry 9,1 - 0 , 5 -1,5 
Zat rudnienie w sektorze 
publicznym (zmiana 
w pkt proc.) 

-4 ,9 0,6 5,7 

Źródto: Jak d o tabeli 5, 

W trakcie reformy wydatków budżetowych kluczowe znaczenie miały zmiany insty-
tucjonalne. W 1992 roku liczbę głosów w parlamencie wymaganych podczas głosowania 
nad obniżką wydatków zmniejszono z kwalifikowanych dwóch trzecich do większości 
zwykłej. Za sprawą takiego rozwiązania trudniejsze stało się blokowanie przez mniej-
szość parlamentarną działań rządu mających na celu obniżenie wydatków budżetowych. 
Poprzednie rozwiązanie sprawiało, że dokonywanie cięć w wydatkach budżetowych 
było praktycznie niemożliwe. 

W 1993 roku przeprowadzono zmianę w finansowaniu samorządów terytorialnych - po-
niesione koszty byty zwracane dopiero po ich poniesieniu (a nie oddolnie). Kolejne zmiany 
instytucjonalne w Finlandii pojawiły się po wyborach 1995 roku, kiedy to w porozumieniu 
koalicyjnym partie zobowiązały się do ścisłego przestrzegania dyscypliny wydatków pub-
licznych. W tym samym roku Finlandia przystąpiła do Unii Europejskiej i przyjęła kryteria 
konwergencji z Maastricht. W końcu sukces konsolidacji został osiągnięty dzięki przyjęciu 
wartości granicznych w najważniejszych pozycjach budżetu (subsydia, transfery, zatrudnienie 
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w sektorze publicznym) oraz w całkowitych wielkościach budżetowych. Wzmocnieniem tych 
rozwiązań było wprowadzenie trzyletniego horyzontu budżetowego. 

Na początku reform dokonano dewaluacji waluty narodowej, na czym skorzystali 
producenci. Obniżenie płac przyczyniło się do wyhamowania inflacji, która niszczyła 
pozytywne skutki dewaluacji. Uspokojeniu inflacji pomogło ponadto ogłoszenie celu 
inflacyjnego w wysokości 2% rocznie. Rząd rozpoczął reformę sytemu podatkowego, 
która wraz z obniżką wydatków przyczyniła się do powstania nadwyżki w budżetach 
samorządów i funduszach pomocy społecznej. Narzędzia reformy podatkowej objęły 
również podatek dochodowy i VAT. Władze przeprowadziły także restrukturyzację 
systemu bankowego, reformę rynku pracy i reformę emerytalną oraz rozpoczęły pry-
watyzację i deregulację przedsiębiorstw państwowych. 

Wraz z konsolidacją budżetową i obniżką wydatków w Finlandii dokonano reform 
strukturalnych, makroekonomicznych i instytucjonalnych. Pozytywne skutki działań 
władz były widoczne już po dwóch latach. Objawiły się one wzrostem gospodarczym, 
rosnącym zatrudnieniem i postępującą konsolidacją budżetową. 

Belgia. Trudności gospodarcze Belgii rozpoczęły się wraz z drugim kryzysem naf-
towym na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Nastąpiło wówczas wyraźne spo-
wolnienie gospodarki, wydatki budżetowe osiągnęły poziom 63,8% PKB, deficyt w 1983 
roku wzrósł do 15% PKB, a dług publiczny przekroczył 100% PKB (por. tabela 10). Z kolei 
wskaźnik bezrobocia sięgnął 14,5%, zaś wzrost gospodarczy zbliżył się do zera. Gospodarka 
stała się niekonkurencyjna, rosło bezrobocie i wydatki publiczne, narastało zadłużenie. 

Tabela 10. Wybrane dane makroekonomiczne Belgii 

Wartość w roku rQ Zmiana w okresie Zmiana w okresie 

Wyszczególnienie (w proc. PKB) r0~r2 (W pk' PrOC>) r
0 ~ r

7 ( w pkt proc.) Wyszczególnienie 

1983 1983-1985 1983-1990 

Przychody całkowite 49,0 0,7 -2,2 
Wydatki całkowite 63,8 -3 ,9 -10,2 

Wydatki podstawowe 53,9 -4 ,7 -12,3 

Równowaga budżetowa -14,8 4,5 8,0 

Równowaga skorygowana 
cyklicznie 

-12,3 4,0 4,4 

Równowaga podstawowa 
skorygowana cyklicznie 

-2 ,5 4,8 6,4 

Dług publiczny 109,4 9,0 19,8 

Realny wzrost PKB 
(w proc.) 

0,3 1,3 2,8 

Trend PKB (w proc.) 1,8 -0 ,2 0,7 



Inflacja (w proc.) 7,7 -2 ,8 - 4 , 2 
Wskaźnik zatrudnienia 
(w proc.) 

55,4 - 0 , 3 2,9 

Źródło: lak do tabeli 4. 

Już w 1982 roku rząd podjął próbę ratowania gospodarki i ogłosił „plan naprawy". 
Następnie w 1984 roku zainicjowano korygujący, dwuletni plan naprawczy finansów 
publicznych (ang. Corrective Public Finance Plan). Pierwszy z planów zakładał wzrost 
dochodów budżetowych dzięki wyższym podatkom dochodowym i wyższym ubezpie-
czeniom społecznym, plan drugi objął wyłącznie konsolidację wydatków. Drugi okres 
reform budżetowych nastąpił w Belgii w związku z przygotowaniami do członkostwa 
w unii gospodarczej i walutowej. 

Podczas pierwszej fazy reform całkowite wydatki publiczne zmalały o 10% PKB 
oraz zostało wyeliminowane ryzyko finansowego kryzysu, deficyt budżetowy jednak 
pozostał, a dług publiczny nadal rósł. Drugi etap reform, wywołany dostosowaniem się 
do kryteriów konwergencji, zaowocował eliminacją deficytu i odwróceniem wzrostowej 
tendencji zadłużenia publicznego. Oba procesy przyniosły spadek całkowitych wydatków 
publicznych w wysokości 14 pkt proc. (do 50% PKB) w 2000 roku (por. tabela 11). 

Tabela 11. Wybrane dane budżetowe Belgii 

Wartość w roku rg Zmiana w okresie Zmiana w okresie 

Wyszczególnienie (w proc. PKB) r0-r2 (w pkt proc.) rg-r7 (w pkt proc.) 

1983 1983-1985 1983-1990 
Wydatki całkowite, 
w tym: 63,8 -3 ,9 -10,2 

odsetki 9,9 0,8 2,1 

Wydatki podstawowe 53,9 -4 ,7 -12,3 
Wydatki administracji , 
w tym: 23,5 -0 ,1 -3,0 

wynagrodzenia 13,2 -0 ,5 -2 ,0 

Transfery i subsydia, 
w tym: 

22,2 -1,4 -4 ,2 

t ransfery 19,4 -1,1 -3 ,2 

subsydia 2,8 - 0 , 3 -1,1 

Inwestycje 3,9 -0 ,9 -2 ,2 

Wydatki celowe: 

edukacja 6,0 -0 ,2 -1,1 

zdrowie 6,0 -0 ,1 0,6 

emery tury 6,7 -0 ,1 0,9 
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Za t rudn ien ie w sektorze 
publ icznym (zmiana -1 ,4 0,8 2,4 
w pkt proc.) 

Źródło: )ak d o tabeli 5. 

Działania naprawcze rozpoczęły się od cięcia transferów, subsydiów i wydatków 
administracji. Podczas pierwszej fazy transfery zostały obniżone z poziomu 19,4% 
PKB w 1983 roku do 16,2% PKB w roku 1990, kiedy to pod wpływem recesji ponownie 
wzrosły o 17 pkt proc. W drugiej fazie reform uległy jednak ograniczeniu i w 1999 roku 
osiągnęły poziom 16% PKB. Subsydia zostały obniżone z 2,8% PKB do niecałych 1,2% 
PKB w 1997 roku. Równocześnie w całym okresie reform zatrudnienie publiczne udało 
się utrzymać na stałym poziomie, natomiast inwestycje ograniczono z 3,9% PKB w 1983 
roku do 1,7% PKB w roku 1990. 

Zmiany instytucjonalne miały miejsce w Belgii głównie podczas drugiej fazy re-
form i przybrały formę „kontraktów fiskalnych". Polegały one na porozumieniu rządu 
z władzami regionalnymi i samorządowymi w zakresie przestrzegania zaakceptowanych 
celów budżetowych. 

Spośród dodatkowych narzędzi naprawy sytuacji gospodarczej Belgii można wskazać 
wprowadzenie w 1982 roku systemu indeksacji płac, który w rzeczywistości doprowadził 
do zamrożenia ich na stałym poziomie. Polityka rynku pracy została zrestrukturyzo-
wana w kierunku większej elastyczności na zachodzące zmiany i wspomagania reformy 
systemu ubezpieczeń. Gruntownie przebudowany został także dług publiczny, tak aby 
możliwe było obniżenie kosztów jego finansowania i równomierne rozłożenie obciążenia 
w czasie. Podczas drugiej fazy reform zmiany strukturalne były niewielkie. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że podczas dwóch okresów reform zainicjo-
wanych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku Belgia dokonała dość 
znacznej konsolidacji budżetowej. Skutkiem tych działań było przywrócenie kontroli 
nad deficytem i odwrócenie tendencji wzrostowej długu publicznego. Wprawdzie wyniki 
gospodarcze nie były tu tak spektakularne jak w innych państwach, niemniej pojawił 
się wzrost gospodarczy i rosło zatrudnienie. 

Holandia. Impulsem do podjęcia reform budżetowych w Holandii stały się trud-
ności gospodarcze, które pojawiły się po drugim kryzysie naftowym pod koniec lat 
siedemdziesiątych XX wieku. Recesja przyniosła spadek zatrudnienia o 55%. Wraz z nim 
narosły problemy budżetowe wywołane wypłacanymi zasiłkami, rządowymi programa-
mi zatrudnienia i rosnącymi kosztami finansowania długu publicznego. W 1982 roku-
deficyt sięgnął 6% PKB, a koszty obsługi długu przekroczyły 10% wpływów podatko-
wych (por. tabela 12). 
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Tabela 12. Wybrane dane makroekonomiczne Holandii w poszczególnych fazach reformy 

Wyszczególnienie 

Faza 1 Faza 2 

Wyszczególnienie 

Wartość 
w roku r0 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana 
w okresie 

Y —V 'o 'l 
(w pkt 
proc.) 

Zmiana 
w okresie 

Y -Y 
0 7 

(w pkt 
proc.) 

Wartość 
w roku 

r 
0(2] 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana 
w okresie 

' 0 ( 2 ) " ' 2(2) 

(w pkt 
proc.) 

Zmiana 
w okresie 
r -l' 

0(2) ' 7 ( 2 ) 

(w pkt 
proc.) 

Wyszczególnienie 

1983 
1983- 
-1985 

1983- 
-1990 

1993 
1993- 
-1995 

1993- 
- 2 0 0 0 

Przychody całkowite 52,9 -0 ,2 -4 ,8 51,8 -5,7 -5 ,5 

Wydatki całkowite 58,3 -2,1 -5 ,0 54,6 -4 ,5 -9,8 

Wydatki podstawowe 52,8 -2,7 -5,1 48,5 -4,1 -7,5 

Równowaga budżetowa -5 ,4 1,9 0,2 -2 ,8 -1,3 4,3 

Równowaga 
skorygowana 
cyklicznie 

-1,9 0,2 -4 ,7 -1,0 -1,9 -0 ,2 

Równowaga podstawowa 
skorygowana cyklicznie 3,6 0,8 -4 ,6 5,0 -2 ,2 -2 ,5 

Dług publiczny 59,8 8,8 15,1 77,2 -2,0 -22,8 

Realny wzrost PKB 
(w proc.) 1,8 0,9 2,3 0,7 2,4 2,8 

Trend PKB (w proc.) 1,9 0,4 1,0 2,6 0,1 0,0 

Inflacja (w proc.) 2,7 -0 ,5 -0 ,3 2,6 -0 ,7 -0 ,2 

Wskaźnik zatrudnienia 
(w proc.) 

54,6 2,1 10,3 66,0 1,4 9,0 

Źródło: Jak do tabeli 4. 

Okres cięć rozpoczął się w 1983 roku i przyniósł znaczącą poprawę sytuacji budże-
towej kraju7. Kontynuacja tych reform miała miejsce także w latach dziewięćdziesiątych. 
Podczas pierwszej fazy reform wydatki całkowite obniżyły się z poziomu 58% PKB 
w 1983 roku do 53% PKB w roku 1990, a następnie poniżej 45% w roku 2000. Obniżka 
ta była efektem ograniczenia konsumpcji rządowej, transferów i subsydiów. W drugim 
etapie naprawy finansów skoncentrowano się na transferach, a także na ograniczeniu 
zarobków i zatrudnienia w służbie cywilnej oraz pomocy publicznej na rzecz przedsię-
biorstw. Ograniczono także wydatki na obronę narodową oraz inwestycje w infrastruk-
turę i służbę zdrowia (por. tabela 13). 
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Tabela 13. Wybrane dane budżetowe Holandii w poszczególnych fazach reformy 

Faza 1 Faza 2 

Wartość 
w roku r0 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana Zmiana Wartość Zmiana Zmiana Wartość 
w roku r0 

(w proc. 
PKB) 

w okresie w okresie w roku w okresie w okresie 

Wyszczególnienie 

Wartość 
w roku r0 

(w proc. 
PKB) 

r -r 0 2 
(w pkt 
proc.) 

r -r 
0 7 

(w pkt 
proc.) 

r 
0(2) 

(w proc. 
PKB) 

' 0 ( 2 ) _ ' 2(2) 

(w pkt 
proc.) 

V -Y 
0(2) ' 7 ( 2 ) 

(w pkt 
proc.) 

1983 
1983- 1983-

1993 1993- 1993-1983 -1985 -1985 1993 
-1995 - 2 0 0 0 

Wydatki całkowite, 
w tym: 58,3 -2,1 -5 ,0 54,6 - 4 , 5 -9 ,8 

odsetki 5,5 0,6 0,2 6,1 - 0 , 3 -2 ,3 

Wydatki podstawowe 52,8 -2 ,7 -5,1 48,5 -4 ,1 -7,5 
Wydatki administracji , 
w tym: 

24,8 -1,1 -2 ,0 24,0 -0 ,6 -1,9 

wynagrodzenia 13,2 -1,1 -2 ,5 10,9 - 0 , 4 -1,2 
Transfery i subsydia, 
w tym: 22,2 -1,7 -2 ,2 19,4 -3 ,4 - 6 , 5 

transfery 20,1 -1,9 -2 ,3 17,4 -2 ,4 -5 ,9 

subsydia 2,1 0,3 0,1 2,1 -1,0 -0 ,6 

Inwestycje 3,2 -0 ,1 - 0 , 2 2,9 0,0 0,1 
Wydatki celowe: 

edukacja 6,9 -0 ,6 -1,1 5,17 - 0 , 2 -0 ,4 

zdrowie 5,5 - 0 , 3 -0 ,1 6,30 - 0 , 3 -0 ,8 

emery tury 7,4 - 0 , 3 0,4 7,69 -0 ,7 -1 ,2 
Zatrudnienie 
w sektorze publicznym 
(zmiana w pkt proc.) 

0,2 1,7 7,2 0,4 -2,6 1,8 

Źródło: Jak do tabeli 5. 

Z instytucjonalnego punktu widzenia w Holandii kluczowe znaczenie miało wpro-
wadzenie okresowego przyjmowania zasad i kontraktów fiskalnych pomiędzy rządem 
a partiami koalicyjnymi8. W pierwszej fazie reform rozwiązania objęły ścieżkę redukcji 
deficytu oraz ustalenie granicznych wielkości wydatków, natomiast w fazie drugiej 
- przyjęcie zasady zagospodarowania oszczędności i nadwyżek podatkowych. Warto 
zwrócić uwagę na to, że silnym impulsem dyscyplinującym rząd w trakcie drugiej fazy 
reform stały się kryteria z Maastricht. 

Podobnie jak w krajach omawianych uprzednio reformy budżetowe w Holandii 
zostały uzupełnione dodatkowymi zmianami na rynku pracy i wzmocnieniem konku-
rencyjności gospodarki. W 1982 roku podpisano ustawę znaną pod nazwą Wassenaar 



Agreement, na mocy której dokonano istotnej poprawy wskaźników zatrudnienia, wpro-
wadzono indeksację płac i ograniczono żądania płacowe9. 

W 1987 roku został wprowadzony nowy system zasiłków dla bezrobotnych. Podjęto 
także działania służące uelastycznieniu rynku pracy w formie strukturalnych zmian sy-
stemu transferów i płac minimalnych. Zaowocowało to aktywizacją zawodową kobiet. 

Zmiany miały także miejsce w systemie podatkowym, w którym przesunięto ciężar 
opodatkowania z bezpośredniego na pośredni. Ważnym punktem reform było zapew-
nienie gospodarce stabilności przez przyjęcie celu kursu walutowego wobec marki 
niemieckiej i spełnianie kryteriów konwergencji. Poprawiło to oczekiwania inflacyjne 
i uwiarygodniło reformy budżetowe. Podczas drugiego etapu zmian dokonano dalszych 
cięć podatków i obciążeń niepodatkowych pracodawców. Wysiłki rządu w kierunku 
ograniczenia pomocy społecznej były podejmowane równolegle z jej decentralizacją. 

Jak widać z przedstawionych rozważali, reformy w Holandii doprowadziły do wzro-
stu zatrudnienia i szybkiego wzrostu gospodarczego, któryż kolei zaowocował obniże-
niem wydatków i udziału wydatków publicznych w PKB. 

Hiszpania. Gospodarka Hiszpanii doświadczyła w 1992 roku spowolnienia, które 
po roku przekształciło się w recesję. Bezrobocie wzrosło do prawie 24% w 1993 roku. 
Efekty cykliczne wraz z rosnącymi wydatkami przyniosły wzrost całkowitych wydatków 
publicznych do 47,6% PKB. Jednocześnie deficyt osiągnął 6,7% PKB, a dług publiczny 
zbliżył się do poziomu 60% PKB (por. tabela 14). 

Tabela 14. Wybrane dane makroekonomiczne Hiszpanii 

Wartość w roku rQ Zmiana w okresie Zmiana w okresie 

Wyszczególnienie (w proc. PKB) r -r2 (w pkt proc.) r0-r7 (w pkt proc.) Wyszczególnienie 

1993 1993-1995 1993-2000 

Przychody całkowite 40,9 -2 ,5 -2,4 

Wydatki całkowite 47,6 -2 ,6 -8 ,2 

Wydatki podstawowe 42,6 -2 ,8 -6 ,4 

Równowaga budżetowa -6 ,7 0,1 5,8 

Równowaga skorygowana 
cyklicznie 

-5 ,7 0,5 3,4 

Równowaga podstawowa 
skorygowana cyklicznie 

0,0 1,0 

Dług publiczny 58,4 5,5 1,5 

Realny wzrost PKB 
(w proc.) 

-1,0 3,8 6,1 

Trend PKB (w proc.) 2,4 0,3 1,1 



64 Sławomir Miklaszewicz 

Inflacja (w proc.) 4,6 0,1 -1,1 
Wskaźnik zatrudnienia 
(w proc.) 50,4 0,4 9,3 

Źródło: Jak d o tabeli 4 

W latach 1994-1997 Hiszpania przeprowadziła skuteczną konsolidację finansów 
publicznych10. Wydatki całkowite w dwóch pierwszych latach reform spadły o niemal 
3 pkt proc., a do 2000 roku o 8 pkt proc. Część tej obniżki została spożytkowana na 
obniżenie podatków, większość zaś - na wyeliminowanie nierównowagi deficytu bu-
dżetowego. Wraz z pojawieniem się wzrostu gospodarczego deficyt zniknął na stałe, 
a dług publiczny zaczął maleć (por. tabela 15). 

Tabela 15. Wybrane dane budżetowe Hiszpanii 

Wartość w roku rg Zmiana w okresie Zmiana w okresie 

Wyszczególnienie (w proc. PKB) r0-r2 (w pkt proc.) r0-r7 (w pkt proc.) Wyszczególnienie 

1993 1993-1995 1993-2000 

Wydatki całkowite, 
w tym: 

47,6 -2 ,6 -8 ,2 

odsetki 5,0 0,2 -1,8 

Wydatki podstawowe 42,6 -2 ,8 - 6 , 4 

Wydatki administracji , 
w tym: 

18,8 - 0 , 8 -1,5 

wynagrodzenia 11,8 - 0 , 5 -1,4 

Transfery i subsydia, 
w tym: 

16,2 - 2 , 3 -4 ,1 

t ransfery 4,2 - 0 , 5 -1,0 

subsydia 

Inwestycje 4,5 0,2 0,0 

Wydatki celowe: 5,8 - 0 , 3 -0 ,4 

edukacja 8,3 0,1 0,2 

Zatrudnienie w sektorze 
publicznym 
(zmiana w pkt proc.) 

- 0 , 3 1,7 20,0 

Źródło: Jak d o tabeli 5. 

Podczas przeprowadzania reformy budżetowej Hiszpania skorzystała z doświadczeń 
najbardziej ambitnych państw OECD. Ponad połowa cięć wydatków została uzyskana dzię-
ki obniżce transferów o 4% oraz konsumpcji rządowej i inwestycji o 25%. Do pozytywnych 
wyników przyczynił się też spadek kosztów obsługi długu publicznego, a także ograni-
czenie wynagrodzeń, redukcja zatrudnienia w sektorze publicznym, mniejsze wydatki na 
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obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne i pomoc publiczną dla przedsiębiorstw, subsydia 
dla samorządów oraz wstrzymanie realizacji niektórych programów. Doprowadzono w ten 
sposób do zwiększenia wydajności podatkowej oraz ograniczono nadużycia. 

Dzięki ograniczeniu uprawnień liczba osób objętych zasiłkami dla bezrobotnych 
uległa redukcji z 83% do 69%. Innymi środkami służącymi ograniczeniu wydatków 
było nałożenie limitów wydatków na służbę zdrowia. W latach 1996 i 1997 dokonano 
dalszych dyskrecjonalnych ograniczeń wydatków w takich kategoriach budżetowych, 
jak konsumpcja, transfery do przedsiębiorstw publicznych i inwestycje. Pomoc społeczna 
została ograniczona dzięki skutecznemu zwalczaniu nadużyć. Nowe metody finanso-
wania inwestycji (np. partnerstwo publiczno-prywatne) spowodowały dalszą redukcję 
wydatków inwestycyjnych. Mimo to po spełnieniu kryteriów konwergencji w 1998 roku 
działania ograniczające wydatki zostały wstrzymane. 

W sferze instytucjonalnej wysiłki konsolidacyjne zostały wsparte wysoce efektyw-
ną kontrolą nad wydatkami publicznymi". Wzmocniono pozycję ministra gospodarki 
i finansów, a na departamenty w ministerstwach nałożono miesięczne górne limity 
wydatków. Dodatkowo obok nowych form kontroli publicznych środków wprowadzono 
wewnętrzny pakt stabilności, mający na celu zapewnienie stabilności budżetów regional-
nych. Utworzono Radę Polityki Fiskalnej i Finansowej (ang. Fiscaland Financial Policy 
Council), która zajęła się koordynacją działań w obszarze polityki budżetowej i ustaliła 
czteroletnie cele wysokości deficytu i długu publicznego dla władz regionalnych. 

Dodatkowo w 1994 roku przeprowadzono pełną reformę rynku pracy wraz z ogra-
niczeniem dostępu do zasiłków dla bezrobotnych. Posunięcie to przyczyniło się do istot-
nego wzrostu zatrudnienia. Rząd podjął także działania w kierunku reformy systemu 
emerytalnego oraz podniesienia przejrzystości systemu podatkowego. Zreformowano 
również strukturę podatków. Dzięki zwiększeniu podatków pośrednich i reformie wy-
datków zostały obniżone podatki dochodowe. Także prywatyzacja i liberalizacja rynku 
finansowego przyczyniły się do poprawy sytuacji gospodarczej. 

Dzięki dewaluacji waluty narodowej w latach 1992 i 1993 gospodarka hiszpańska 
weszła na drogę stabilności niezbędnej w okresie reform fiskalnych. Wzrost konkuren-
cyjności przyczynił się natomiast do poprawy wskaźników zatrudnienia. 

W podsumowaniu należy powiedzieć, że reformy przeprowadzone w Hiszpanii nie 
tylko przyniosły stabilność finansom publicznym, lecz także stworzyły silne podstawy 
trwałej konsolidacji i ożywienia gospodarczego. Do ich osiągnięcia przyczynił się wydat-
nie bodziec zewnętrzny w postaci kryteriów konwergencji z Maastricht. Warto dodać, 
że wzrost gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia pojawiły się już w pierwszych 
latach reformy wydatków. 

Wielka Brytania. W 1979 roku, podczas drugiego kryzysu naftowego, Wielka 
Brytania znalazła się w recesji największej w okresie powojennym. Drastycznie wzrosło 
bezrobocie, a inflacja osiągnęła poziom 20% (por. tabela 16). Jej ograniczenie stało się 
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podstawowym zadaniem rządu M. Thatcher. Tej trudnej sytuacji towarzyszyły rosnące 
wydatki, znaczący deficyt i wysokie podatki. Poprawa sytuacji gospodarczej, która 
miała miejsce w roku 1981, trwała do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to 
ponownie pojawiło się bezrobocie i oznaki stagnacji12. 

Tabela 16. Wybrane dane makroekonomiczne Wielkiej Brytanii w poszczególnych 
fazach reformy 

Faza 1 Faza 2 

Wartość 
w roku r0 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana Zmiana Wartość Zmiana Zmiana 
Wartość 
w roku r0 

(w proc. 
PKB) 

w okresie w okresie w roku w okresie w okresie 

Wyszczegól n ien ie 

Wartość 
w roku r0 

(w proc. 
PKB) 

Y —Y 0 2 
(w pkt 
proc.) 

r0~r7 
(w pkt 
proc.) 

r 
0(2) 

(w proc. 
PKB) 

Y -Y 0(2) '2(2) 
(w pkt 
proc.) 

' 0(2)"'7(2) 
(w pkt 
proc.) 

1981 
1981- 1981-

1992 
1992- 1992-

1981 -1988 -1988 
1992 - 1 9 9 4 - 1 9 9 9 

Przychody całkowite 46,3 - 0 , 8 -5 ,6 40,1 -1,9 0,4 

Wydatki całkowite 50,7 -1,8 -10,5 46,5 -1,6 -7,1 

Wydatki podstawowe 45,4 -1,5 -8 ,2 44,3 -1,9 -7,2 

Równowaga budżetowa - 4 , 4 1,0 4,8 - 6 , 5 - 0 , 3 7,5 

Równowaga 
skorygowana cyklicznie 

-2 ,3 0,4 1,0 -4 ,7 -1,5 5,6 

Równowaga podstawowa 
skorygowana cyklicznie 

3,0 0,1 -1,3 -2 ,5 -1,2 5,7 

Dług publiczny 53,5 -0 ,9 -11,3 39,2 9,3 5,6 

Realny wzrost PKB 
(w proc.) 

-1,4 5,0 6,4 0,3 4,1 2,8 

Trend PKB (w proc.) 1,4 0,8 1,4 2,0 0,4 0,9 

Inflacja (w proc.) 11,9 -7,3 -7,0 3,7 -1,3 -2 ,2 

Wskaźnik zatrudnienia 
(w proc.) 

66,7 -2 ,4 3,3 68,3 -0 ,2 2,9 

Źródło: Dane Europejskiego Banku Cent ra lnego, bazy Ameco, OECD, Off ice of National Statistics. 

Pierwsza faza reform budżetowych w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się w 1981 roku. 
Wydatki publiczne przekraczały w tym okresie 50% PKB. W dużej mierze dzięki wy-
sokiemu wzrostowi gospodarczemu pierwsze działania przyniosły obniżenie wydat-
ków o niemal 2 pkt proc. w ciągu dwóch pierwszych lat, a łącznie w ciągu siedmiu lat 
- o 10,5 pkt proc. Deficyt budżetowy w wysokości 4% PKB na początku okresu reform 
został przekształcony w niewielką nadwyżkę. Ponad połowę obniżki wydatków uzyskano 
dzięki konsolidacji wydatków, pozostałą część - dzięki redukcji podatków. 



Z kolei podczas drugiej fazy reform, zapoczątkowanej w 1993 roku, uzyskano obniżkę 
wydatków o 7 pkt proc. do 1999 roku. Stało się tak dzięki cięciom wydatków w podsta-
wowych kategoriach budżetowych oraz dzięki stabilnym kosztom obsługi zadłużenia 
publicznego. W ciągu całego okresu reform (lata 1981-1999) uzyskano spadek wydatków 
publicznych o 11 pkt proc. (por. tabela 17). Należy jednak zaznaczyć, że nie był on trwały, 
w okresie 1999-2004 bowiem wydatki wzrosły o 5 pkt proc. 

Tabela 17. Wybrane dane budżetowe Wielkiej Brytanii w poszczególnych fazach reformy 

Wyszczególnienie 

Faza 1 Faza 2 

Wyszczególnienie 

Wartość 
w roku r u 
(w proc. 

PKB) 

Zmiana 
w okresie 

r - r 0 2 

(w pkt 
proc.) 

Zmiana 
w okresie 

r 0 " r 7 

(w pkt 
proc.) 

Wartość 
w roku 

r 
0 (2 ) 

(w proc. 
PKB) 

Zmiana 
w okresie 

Y —Y 
0 (2 ) 2 (2) 

(w pkt 
proc.) 

Zmiana 
w okresie 

Y -Y 
0 (2 ) 7(2) 

(w pkt 
proc.) 

Wyszczególnienie 

1981 1981- 
-1983 

1981- 
-1988 1992 

1992- 
- 1 9 9 4 

1992- 
-1999 

Wydatki całkowite, 
w tym: 

50,7 -1,8 -10,5 46,5 -1,6 -7,1 

odsetki 5,3 -0 ,3 -2 ,3 2,3 0,3 0,1 
Wydatki podstawowe 45,4 -1,5 -8 ,2 44,3 -1,9 -7,2 
Wydatki administracji , 
w tym: 22,2 -0 ,3 -2,5 21,1 -1,2 -2,7 

wynagrodzenia 13,4 -0 ,3 -1,6 12,3 -1,3 -2,4 
Transfery i subsydia, 
w tym: 15,4 0,3 -2 ,0 16,5 0,0 -2,6 

t ransfery 13,4 0,7 -0 ,9 15,6 0,0 -2 ,2 

subsydia 2,0 -0 ,5 -1,1 0,9 -0,1 -0 ,4 

Inwestycje 2,1 0,1 -0 ,3 2,4 -0,1 -1,1 
Wydatki celowe (w proc. PKB): 

edukacja 5,5 -0 ,3 -0 ,8 5,3 0,0 -0 ,8 

zdrowie 5,2 0,0 -0 ,3 5,8 0,0 -0,1 

emery tury 6,0 0,2 -0 ,5 8,3 -0,1 -0 ,4 

Zatrudnienie 
w sektorze publicznym 
(zmiana w pkt proc.) 

-2,7 -3,2 -12,1 -0 ,7 -7,0 -9 ,5 

Źródło: Jak do tabeli 5. 

Podczas pierwszej fazy reform cięciami objęto głównie wydatki administracji - mię-
dzy rokiem 1981 a 1988 miał miejsce spadek aż o 12 pkt proc. Subsydia zostały najbar-
dziej obniżone w 1984 roku, a transfery w roku 1986. Kraj został objęty programem 
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prywatyzacji na wielką skalę, zostały ponadto podjęte pierwsze inicjatywy w zakresie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Drugi etap cięć wydatków został wywołany spowolnieniem gospodarczym na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Najwyższy poziom wydatków osiągnięto w roku 
1992. Do 1999 roku rząd brytyjski podjął działania służące obniżeniu o 2 pkt proc. wy-
datków na konsumpcję rządową, wynagrodzenia w sektorze publicznym oraz transfery. 
Dodatkowo ograniczono dostęp do zasiłków, zamrożono zatrudnienie i płace w de-
partamentach rządowych na trzy lata (od roku 1993), zmniejszono wydatki na obronę 
narodową, budownictwo i transport. 

W obu fazach reformy miały silne poparcie rządu, a kontrolę nad całym budżetem 
sprawował kanclerz (ang. Chancellor of the Exchequer). Reformy budżetowe były wsparte 
zmianami instytucjonalnymi. W 1981 roku rząd przedstawił średnioterminową strate-
gię finansową, w której określono wieloletnie cele monetarne i budżetowe stabilizujące 
gospodarkę. Przyjęte założenia nie zostały do końca osiągnięte, toteż w 1985 roku 
uzgodniono bardziej restrykcyjne zasady budżetowe. 

Po kryzysie Mechanizmu Kursów Walutowych (ang. Exchange Rate Mechanism, ERM) 
rozpoczęto realizację planu pod nazwą New Control Total, poprawiającego przejrzystość 
budżetu. Po 1997 roku rząd Partii Pracy przeprowadził kolejne reformy instytucjonalne 
polityki budżetowej polegające na przyjęciu stałej wartości netto zadłużenia publicznego. 
Uzupełniająco uruchomiono proces obniżania inflacji oraz reformę systemu podatkowego. 
Podatek dochodowy od przedsiębiorstw został obniżony z 52% w 1979 roku do 35% w roku 
1986, natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych z granicznych stawek 33% i 83% 
do 25% i 40%. Proces prywatyzacji wraz z deregulacją i liberalizacją rynku ułatwił funk-
cjonowanie dawnym przedsiębiorstwom państwowym i całej gospodarce. Reforma rynku 
pracy przekształciła Wielką Brytanię w jedno z najmniej uregulowanych państw OECD. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że w latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX wieku Wielka Brytania przeprowadziła ambitne reformy budżetowe wraz 
z daleko posuniętą prywatyzacją i reformami strukturalnymi w porównaniu do innych 
państw Europy. Działania te stworzyły podstawy zdrowej polityki budżetowej, trwałego 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 

Cechy wspólne i różnice w reformowaniu budżetu 

W przedstawionym obrazie reform w wybranych krajach Unii Europejskiej można 
znaleźć pewne cechy wspólne. Po pierwsze, reformy były podejmowane w trudnych 
okolicznościach gospodarczych, kiedy wydatki publiczne utrzymywały się na bardzo 
wysokim poziomie, towarzyszył im niekontrolowany deficyt budżetowy i rosnący dług 
publiczny. W krajach miała miejsce wysoka inflacja, niski był poziom zatrudnienia, 



a wzrost gospodarczy był bliski zeru lub ujemny. W tak trudnych okolicznościach władze 
i społeczeństwo zgodnie podejmowały wysiłki ograniczenia wydatków budżetowych13. 

Aby podsumować przebieg reform w analizowanych krajach, można stwierdzić, że 
w ośmiu na dziesięć obniżkami objęto wydatki związane z administracją i konsumpcją 
rządową, a we wszystkich dokonano cięć w transferach i subsydiach. We wszystkich 
doszło także do zatrzymania wzrostu płac w sektorze publicznym oraz do ograniczenia 
zatrudnienia. Transfery socjalne uległy zreformowaniu, zweryfikowano liczbę osób 
uprawnionych do zasiłków i pomocy społecznej. W niemal żadnym kraju nie spadły 
nakłady na edukację i aktywizację zawodową. 

Częścią szerszego programu naprawy sytuacji gospodarczej państw była reforma 
budżetowa. We wszystkich opisanych krajach dokonano zmian instytucjonalnych ma-
jących zapewnić trwałość podjętych działań. Służyły one wyeliminowaniu doraźnych 
politycznych wpływów na budżet i wprowadzały planowanie wieloletnie, określanie 
zasad budżetowych, ustalanie limitów poszczególnych wielkości wydatków budżetowych. 
W niektórych krajach powołano niezależne politycznie rady polityki budżetowej. 

W kilku krajach wprowadzono kontrakty fiskalne służące ograniczeniu nieodpo-
wiedzialnych działań w parlamencie i rządzie. Ponadto w pięciu krajach wprowadzono 
górne granice wydatków publicznych, które ograniczały swobodę rządu w kształtowa-
niu struktury budżetu. Silnie dyscyplinującym rozwiązaniem było przyjęcie w trzech 
krajach zasady nadwyżki budżetowej w okresie pełnego cyklu koniunkturalnego, zaś 
w pięciu państwach - zastosowanie się do kryteriów fiskalnych traktatu z Maastricht, 
wymagających równowagi lub nadwyżki budżetowej w średnim okresie. 

Wszystkim działaniom towarzyszyły reformy makroekonomiczne służące stabilności 
pieniężnej i gospodarczej. W kilku przypadkach dewaluacja waluty narodowej pomogła 
w przeprowadzeniu reform fiskalnych. Reformy strukturalne mające przynieść poprawę 
funkcjonowania rynku pracy przyjęły formę deregulacji i liberalizacji. Bezproblemowe 
ich przeprowadzenie było wsparte reformami podatkowymi i systemów wynagrodzeń. 
Podobnie niemal we wszystkich analizowanych krajach wystąpiły prywatyzacja i part-
nerstwo publiczno-prywatne. Warto zauważyć, że nie wszystkim krajom udało się do-
konać trwałej naprawy sytuacji budżetowej. W przypadku Irlandii, Holandii i Wielkiej 
Brytanii reformy zostały powtórzone pod wpływem pogarszających się wskaźników 
gospodarczych. Deficyt budżetowy w tych przypadkach się odnowił, co zmusiło władze 
do dalszej konsolidacji budżetowej. 

Ambitne reformy budżetowe zostały przeprowadzone głównie przez małe kraje 
Unii Europejskiej. Dzięki nim od momentu rozpoczęcia reform do 2004 roku obniżyły 
one dług publiczny średnio o 20 pkt proc. Kraje, które nie podjęły w tym czasie reform, 
nie obniżyły swojego zadłużenia prawie wcale. Podobnie wyższy wzrost gospodarczy 
osiągnęły te państwa, które przeprowadziły wczesne i ambitne reformy gospodarcze". 



70 Sławomir Miklaszewicz 

Podsumowanie 

Opisane doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej przemawiają za pod-
jęciem reform finansów publicznych. Kraje, które przeprowadziły ambitne reformy, 
uzyskały wysoki wzrost gospodarczy, wysokie zatrudnienie, stabilną sytuację budżetową, 
niski deficyt budżetowy i malejący dług publiczny wraz z malejącymi kosztami jego ob-
sługi15. Impulsem do podjęcia głębokich reform było zawsze spowolnienie gospodarcze, 
a nawet kryzys. Obok bodźców wewnętrznych w niektórych krajach kluczowe znaczenie 
miał proces konwergencji oceniany kryteriami z Maastricht16. 

Aby uniknąć złych doświadczeń innych państw, Polska już dziś powinna podjąć 
działania w celu trwałego usunięcia deficytu budżetowego17. Rząd powinien konse-
kwentnie dążyć do równowagi w budżecie, a po definitywnym wyeliminowaniu defi-
cytu - do osiągnięcia nadwyżki budżetowej. Urzeczywistnienie tego celu pozwoliłoby 
rozpocząć proces oddłużania państwa18. Zmniejszenie obciążenia gospodarki długiem 
publicznym jest szczególnie ważne ze względu na występujące tendencje demograficzne 
oraz ich potencjalnie negatywne skutki dla finansów publicznych. Reforma finansów 
publicznych powinna ponadto mieć na celu nie tylko zmniejszenie wydatków publicz-
nych, lecz także zmianę struktury budżetu, tak by wydatki stałe miały mniejszy udział 
w wydatkach ogółem. 

Te kraje strefy euro, które przeprowadziły odpowiednie reformy finansów publicz-
nych i związane z nimi reformy strukturalne w gospodarce, stworzyły sobie warunki 
do harmonijnego funkcjonowania w ramach unii walutowej. Z kolei kraje, które takich 
reform nie podjęły na odpowiednią skalę i w odpowiednim czasie, ostatecznie ponoszą 
tego negatywne konsekwencje, m.in. w postaci znacznego podwyższenia podatków. 
Perspektywa przystąpienia do strefy euro powinna więc stanowić dla Polski bodziec do 
przeprowadzenia reformy finansów publicznych. 
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* * * 

Experience of Selected European Union Countries 
in Combating Budgetary Deficits 

(Summary) 

Significant changes in the level of public expenditures took place in the OECD 
countries in the period of the last twenty years. Some of the European Union countries 
that are also OECD members initiated reforms of the public finances and reduced public 
expenditures influenced by budgetary difficulties accompanied with economic slowing 
down, increasing unemployment, as well as because of the impact of external factors. 

The Author analyses the reforms of public finances initiated in the selected European 
Union countries. The countries chosen for the analysis comprise those that imposed 
the sharpest cuts on public expenditures and carried out the most ambitious reform 
programmes. 

The analysis concerns the historical background of reforms and economic situation 
in which they were undertaken. In the last part of the paper, the Author presents methods 
of expenditure reduction and the instruments of the public finances reforms used in the 
countries that had carried out these reforms. The recapitulation includes conclusions 
for Poland derived from the experience of the analysed countries. 

The presented experiences of the selected European Union countries call for the 
soonest possible reform of public finances in Poland. In order to avoid negative experi-
ences of other countries, Poland should already initiate actions aimed at permanent 
reduction of the budgetary deficit. 


