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Ewolucja źródeł finansowania deficytu budżetowego
w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania

Streszczenie
W artykule poruszono kwestię źródeł finansowania deficytu budżetowego w okresie
transformacji w Polsce. Na początku zostaną przedstawione różne instrumenty umożliwiające równoważenie nadwyżki wydatków budżetu państwa nad jego wpływami. Następnie
zaprezentowana jest analiza struktury finansowania deficytu i jej konsekwencje dla gospodarki. Uwagę skupiono również na skuteczności ekspansji fiskalnej w krótkim i długim okresie oraz omówiono pośredni i bezpośredni efekt wypychania. W rezultacie prowadzonych analiz stwierdzono, iż wybór źródeł finansowania deficytu ma kluczowe
znaczenie dla prowadzonej polityki ekonomicznej.

Wprowadzenie
Tematem artykułu jest wielopłaszczyznowa analiza ewolucji źródeł finansowania
deficytu budżetowego w Polsce z uwzględnieniem efektu wypychania. Zaprezentowane
zostaną sposoby finansowanie deficytu budżetu państwa począwszy od rozpoczęcia okresu transformacji w polskiej gospodarce, w celu podkreślenia skutków społeczno-gospodarczych takich działań, a szczególnie efektu wypychania.

1. Równowaga budżetowa
Konieczność zbilansowania w ujęciu rachunkowym strumienia wpływów budżetowych po pojawieniu się deficytu budżetowego stwarza potrzebę znalezienia odpowied*
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nich sposobów umożliwiających przywrócenie równowagi w budżecie. Z uwagi na ich
zróżnicowaną skuteczność oraz możliwość praktycznego zastosowania, rząd zawsze stoi
przed wieloma dylematami związanymi z dokonywaniem wyborów stosowanych do zaistniałej sytuacji. Występujące w tym względzie możliwości decyzyjne odgrywają istotne znaczenie ze względu na prawdopodobne konsekwencje, jakie mogą nastąpić w gospodarce po zastosowaniu określonej metody równoważenia budżetu. W pierwszej kolejności
pojawia się pytanie, czy możliwości pokrycia powstałego niedoboru znajdują się po stronie wydatkowej budżetu czy po stronie dochodowej. Gdy podejmowane w tym zakresie
działania nie przyniosą spodziewanego efektu w postaci „domknięcia” budżetu, wówczas pojawia się potrzeba sięgnięcia po przychody budżetowe, których wielkość jest określona nie tylko rozmiarami deficytu budżetowego, ale również innymi niż wydatki budżetowe formami zobowiązań państwa. Nie ulega wątpliwości, że wymienione techniki
przywracania równowagi w budżecie oraz pokrywania powstałego deficytu mają różny
charakter i w odmienny sposób oddziaływają na przebieg procesów gospodarczych. W zależności od dokonanego wyboru mogą się zmienić warunki zarówno w realnej, jak i finansowej sferze gospodarki, czego przejawem może być wzrost lub spadek ilości pieniądza
w obiegu oraz stóp procentowych, co wpłynie na dostępność funduszy pożyczkowych.
W rezultacie poza bodźcami czysto fiskalnymi wystąpią także bodźce monetarne, a reakcja podmiotów sfery realnej zostanie określona przez oba typy impulsów stanowiących
wyraz odpowiedniej kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej.
Nadwyżka wydatków budżetu państwa nad jego wpływami może być finansowana
przy użyciu kilku rodzajów instrumentów. Najogólniej rzecz ujmując, potrzeby pożyczkowe sektora publicznego muszą być zaspokojone poprzez wykorzystanie następujących
możliwych źródeł:
• ulokowanie całości wyemitowanych przez Skarb Państwa obligacji w banku centralnym,
• sprzedaż obligacji bankom komercyjnym,
• ulokowanie obligacji w sektorze pozabankowym,
• sprzedaż obligacji podmiotom zagranicznym lub obniżenie poziomu rezerw dewizowych państwa.

2. Finansowanie deficytu budżetowego w okresie transformacji
Zasadniczym elementem pracy jest analiza finansowania deficytu budżetowego
w Polsce z punktu widzenia efektu wypychania. Tabele 1a i 1b prezentują zestawienie źródeł jego finansowania począwszy od 1989 r. do 2005 r.
Analiza tabel 1a i 1b skłania do następujących wniosków. Do 1989 roku NBP w sposób automatyczny (w 100%) pokrywał deficyty budżetowe, natomiast od początku lat
90-tych nastąpiły pewne zmiany. Deficyt w latach 1991–1993 tylko w 70% był finansowany poprzez kredyt zaciągany w NBP, natomiast w 30% z innych źródeł. W kolejnych
latach występowała tendencja oddłużania się budżetu państwa w NBP (Ciak, 1997). Wiązało się to z pewną stabilizacją rynku pieniężnego. Rozpoczęto zaciąganie pożyczek
w systemie pozabankowym, głównie od gospodarstw domowych, a także u innych pod-
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Tabela 1a. Źródła finansowania deficytu budżetowego w latach 1989–2005 (wartości w mld zł)
Wyszczególnienie
Finansowanie krajowe

Lata
1989* 1990* 1991* 1992* 1993* 1994** 1995** 1996** 1997**
3,6

–

31,9

71,9

49,2

6,9

6,6

9,7

8,0

1.NBP

–

–

19,4

66,2

37,5

4,9

–7,2

3,5

1,7

2. Banki komercyjne

–

–

2,2

–

–

–

8,8

–

1,5

3. Sektor pozabankowy

–

–

5,8

5,7

11,7

2,0

5,0

6,2

4,8

4. Nadwyżki z lat ubiegłych

–

–

1,1

–

–

–

–

–

–

5. Inne

–

–

3,4

–

–

–

–

–

–

6. Inwestorzy zagraniczni na
rynku krajowym

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–2,8

–5,8

–1,2

0,9

–0,6

–2,1

3,6

–

31,9

69,1

43,4

5,7

7,5

9,1

5,9

Finansowanie zagraniczne
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS z lat 1990–2006.
* Wartość w mld zł przed denominacją.
** Wartość w mld zł po denominacji.

Tabela 1b. Źródła finansowania deficytu budżetowego w latach 1989–2005 (cd.) (wartość w mld zł)
Wyszczególnienie

Lata
1998** 1999** 2000** 2001** 2002** 2003** 2004** 2005**

Finansowanie krajowe

16,5

13,6

20,4

43,7

36,0

31,1

38,3

16,3

1.NBP

–2,3

2,9

–13,4

10,6

0,7

3,0

–3,6

–9,0

–

–

–

–

–

–

–

–

11,7

2,7

7,1

24,0

22,8

15,4

21,3

26,5

2. Banki komercyjne
3. Sektor pozabankowy
4. Nadwyżki z lat ubiegłych
5. Inne
6. Inwestorzy zagraniczni na
rynku krajowym

–

–

–

–

–

–

–

–

7,1#

8,0#

26,7#

6,5#

2,0#

3,0#

10,3#

3,8#

–

–

–

2,7

10,5

9,8

19,3

6,8

Finansowanie zagraniczne

–3,3

–1,1

–5,0

11,3

3,4

6,0

3,1

12,0

Ogółem

13,2

12,5

15,4

32,4

39,4

37,0

41,4

28,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS z lat 1990–2006.
* Wartość w mld zł przed denominacją.
** Wartość w mld zł po denominacji.
# Przychody z prywatyzacji zgodnie z nową metodologią budżetową.

miotów gospodarczych – przedsiębiorstw (Owsiak, 1994). W omawianym okresie do sfinansowania deficytów budżetowych wprowadzono nowe instrumenty, takie jak: bony
skarbowe, obligacje oszczędnościowe i obligacje nominowane w dolarach USA.
W związku z wprowadzeniem powyższych instrumentów zmniejszyła się rola kredytu
bankowego udzielanego rządowi przez NBP i banki komercyjne (Ciak, 1997: 43).
Od 1994 roku, w związku ze stopniową redukcją deficytu budżetowego, zaznaczył
się spadek tempa wzrostu kredytów bankowych dla sektora budżetowego. Duży wpływ
na tę zmianę miało rosnące zainteresowanie finansowaniem tego deficytu ze strony sek-

23

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 3/2008(7)

tora pozabankowego. W związku z tym, osiągnięty w 1995 roku deficyt budżetowy, został sfinansowany w 66,7% przez krajowy sektor pozabankowy oraz w 25,3% na rynkach zagranicznych. Finansowanie poza systemem bankowym było o 173,1% wyższe
niż zaplanowano w ustawie budżetowej po zmianach (Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa…, 1996: 512). Tak wysoki wzrost osiągnięto dzięki sprzedaży obligacji
funduszom powierniczym, osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. Istotne były także
zakupy bonów skarbowych przez inwestorów zagranicznych na rynku krajowym. Wysokie saldo finansowania zagranicznego było wynikiem wyższych niż przewidywano przychodów z tytułu zaciągniętych nowych kredytów oraz niższych od zaplanowanych rozchodów (Ciak, 1997: 43)1. W finansowaniu deficytu krajowy sektor bankowy odegrał
mniejszą rolę (w porównaniu z poprzednimi latami), lecz znaczącą z punktu widzenia
ograniczania napięcia inflacyjnego w gospodarce. W tymże roku nastąpiło znaczące ograniczenie zadłużenia budżetu w NBP na rzecz zwiększenia krajowych zobowiązań wobec
banków komercyjnych (Dąbrowski, 1993: 3–29).
W 1996 roku największe znaczenie miało finansowanie krajowe, które w relacji do
PKB wynosiło 2,7%. Finansowanie w systemie bankowym stanowiło 1,0% PKB. Tak niski wskaźnik wynikał z realizacji strategii zmierzającej do zmniejszenia udziału sektora
bankowego w finansowaniu. Wartość 3,5 mld zł, składająca się na finansowanie deficytu przez NBP, była wypadkową operacji zmniejszających i zwiększających stan zadłużenia Skarbu Państwa w banku centralnym (operacje bezwarunkowej sprzedaży obligacji
dwu- i pięcioletnich, wykup obligacji nominowanej w dolarach USA oraz wykup obligacji konwersyjnej). Finansowanie poza systemem bankowym wynosiło 1,7% PKB, co
oznaczało wzrost w porównaniu z systemem bankowym. Zmiana w strukturze finansowania na rzecz sektora pozabankowego została osiągnięta dzięki sprzedaży obligacji instytucjom niebankowym, tj. funduszom powierniczym, przedsiębiorczym i osobom fizycznym. Efektem zmian instytucjonalnych rynku nakierowanych na usprawnianie
obrotu, tzn. dematerializacji bonów skarbowych oraz wprowadzeniem przez NBP systemu ocen dealerów rynku pieniężnego wg indeksu IAD Indeks Aktywności Dealerskiej
(Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa…, 1997, 678). W omawianym roku saldo
finansowania zagranicznego było ujemne. Wynikało ono z realizacji strategii opartej na
założeniu, że „przy nadpłynności w sektorze bankowym, finansowanie zagraniczne poprzez aktywną politykę sterylizacji rynku pieniężnego przez NBP, przekłada się na finansowanie w sektorze bankowym” (Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa…, 1997,
682)2.
1 Przykładem może być spłata zobowiązań dotyczących umów konwersji części długu, przeznaczenia spłat kredytów i odsetek wobec krajów wierzycielskich Klubu Paryskiego na wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska oraz wpłaty z tytułu udziałów Polski w międzynarodowych organizacjach finansowych.
2 Napływ środków zagranicznych, związanych z dodatnim finansowaniem zagranicznym, powoduje wzrost podaży pieniądza na rynku krajowym. NBP, prowadząc aktywną politykę sterylizacji rynku
pieniężnego, poprzez operacje otwartego rynku, odprowadza nadmiar pieniądza. Środki trafiają do systemu bankowego i przy jego nadpłynności przeznaczane zostają na zakupy skarbowych papierów wartościowych (SPW). Ostatecznym efektem tej operacji jest wzrost finansowania deficytu w systemie bankowym.
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Rok 1997 przyniósł długo oczekiwany zapis w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. o zakazie bezpośredniego finansowania deficytu budżetowego z NBP. Stworzono wówczas warunki do wycofania się banku centralnego z finansowania deficytu budżetowego państwa, gdyż zadłużenie budżetu w NBP nie
przekraczało 5% całego długu publicznego oraz nastąpił gwałtowny rozwój wtórnego
rynku bonów skarbowych3.
W 1997 roku podstawę finansowania deficytu stanowiło nadal finansowanie krajowe. Przy czym w sektorze bankowym podlegało znacznym wahaniom. Skokowy przyrost
finansowania w II kwartale omawianego roku wywołany był konwersją części zadłużenia zagranicznego na krajowe, przeprowadzonej za środki uzyskane z emisji obligacji
nominowanej w dolarach USA dla NBP. Odzwierciedleniem tej operacji była duża ujemna wartość związana z wykupem obligacji Brady’ego. Finansowanie w tym systemie stanowiło 0,7% PKB. Finansowanie poza systemem bankowym stanowiło 1,1% PKB i było wyższe niż planowano w ustawie budżetowej po zmianach. Instytucje niebankowe
wykazywały największe zainteresowanie instrumentami o stałym oprocentowaniu, w tym
szczególnie obligacje pięcioletnie. Finansowanie zagraniczne było w tym roku również
ujemne w związku z kontynuacją wcześniej przyjętej przez NBP strategii sterylizacji rynku pieniężnego (Pietrzyk, Polański, 1998, 273–275).
Należy tu dodać, że w 1998 roku nastąpiła zmiana w metodologii budżetowej (por.
tabele 1a i 1b). Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1997 roku o wykorzystaniu wpływów
z prywatyzacji część mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą ubezpieczeń
społecznych, począwszy od 1998 roku wpływy z prywatyzacji były traktowane jako przychody budżetu państwa. Oznaczało to, że przychody z prywatyzacji stanowić miały źródło finansowania deficytu budżetu państwa. Analizując tabele 1a i 1b zauważa się, iż saldo finansowania deficytu budżetowego ze źródeł krajowych w tym roku wyniosło 16,5
mld zł. Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie niedoboru budżetowego i ujemnego salda
finansowania zagranicznego.
W omawianym roku źródłem finansowania niedoboru były zatem środki z sektora pozabankowego i z prywatyzacji. Finansowanie w sektorze bankowym było ujemne i wynosiło 2,3 mld zł. Oznacza to, że 62% finansowania krajowego zostało zrealizowane poprzez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych do podmiotów spoza krajowego
systemu bankowego, tzn. instytucji finansowanych nie będących bankami4, inwestorów
zagranicznych operujących na polskim rynku oraz osób fizycznych. Należy zauważyć, że
udział tego sektora w finansowaniu jest bardzo korzystny z punktu widzenia przyrostu podaży pieniądza i zmniejszenia presji inflacyjnej. Również zmiany metodologiczne dotyczące wpływów z prywatyzacji służące finansowaniu niedoboru budżetowego pozwoliły na poprawę oceny poziomu deficytu budżetu państwa.
Rok 1999 był kolejnym okresem stopniowego oddłużania się budżetu państwa
w NBP. Tak jak w roku poprzednim, przychody z prywatyzacji stanowiły znaczącą pozycję w finansowaniu deficytu. Przychody z prywatyzacji zostały wykorzystane na fi3 Oprócz zakazu finansowania deficytu budżetowego wprowadzono zakaz powiększania długu publicznego ponad poziom 60% PKB., co było zgodne z wymogami Traktatu z Maastricht.
4 Dotyczyło to firm ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych i przedsiębiorstw.
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nansowanie deficytu budżetu państwa, zgodnie z planem zawartym w ustawie, pożyczkę dla FUS i finansowanie deficytu państwa w 2000 r. Finansowanie zagraniczne było
ujemne i stanowiło 1,1 mld zł. W porównaniu z ustawą budżetową na 1999 rok deficyt
był w sposób znacząco wyższy finansowany ze źródeł krajowych. Saldo przychodów
i rozchodów pozwoliło na sfinansowanie ujemnego salda operacji zagranicznych.
W 2000 roku duże znaczenie w bezpośrednim finansowaniu deficytu budżetowego
miały nadal przychody z prywatyzacji w wysokości 26,7 mld zł, co stanowiło 27,5% ogółu przychodów ze źródeł krajowych. Ponadto przychody krajowe pochodziły ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, spłat pożyczek krajowych, środków na rachunkach budżetu państwa i depozytów pozostałych z roku poprzedniego. Finansowanie
zagraniczne było ujemne i wynosiło 5,0 mld zł. Na rozchody krajowe złożyły się natomiast: lokaty zawiązane w NBP w 2000 r., a przechodzące na 2001 r., wykup skarbowych papierów wartościowych, udzielenie pożyczek krajowych, pula środków na rachunku budżetu i depozyty przechodzące na 2001 r. W kolejnym już roku przychody
z prywatyzacji stanowiły jedno z najważniejszych źródeł finansowania deficytu.
W porównaniu z 1999 rokiem nastąpił ich trzykrotny wzrost (w 1999 r. – 8,0 mld zł
i w 2000 r. – 26,7 mld zł). Znaczące przekroczenie wpływów z prywatyzacji oraz większe przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych pozwoliły na przedterminowy wykup
obligacji Brady’ego, przedterminowy wykup II transzy dla BGŻ i gotówkowy wykup zobowiązań zaciąganych przez jednostki ochrony zdrowia. Na saldo finansowania ze źródeł zagranicznych złożyły się:
• ujemne saldo kredytów zagranicznych udzielonych w kwocie 43,1 mln zł (Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, 2001: 409)5,
• ujemne saldo kredytów zagranicznych udzielonych w kwocie 1,7 mld zł6,
• dodatnie saldo z tytułu obrotu obligacjami skarbowymi na międzynarodowym rynku finansowym,
• przychody z tytułu spłaty przez podmioty gospodarcze udostępnionych kredytów
zagranicznych,
• rozchody z tytułu udziałów w międzynarodowych organizacji finansowych, ekonwersji i Ekofunduszu itp.
W latach 1992–2000 następowała ewolucja zasad i form finansowania deficytu budżetowego. Najważniejszymi z nich było zaprzestanie, począwszy od 1995 roku, finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa przez zaciąganie bezpośrednich kredytów w krajowym sektorze (w tym również w NBP) na rzecz finansowania przez sprzedaż
Skarbowych Papierów Wartościowych (SPW) na krajowym rynku finansowym7. Ograniczeniu uległa rola Narodowego Banku Polskiego w finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, co uwidoczniło się w bardzo dynamicznie zmniejszającym się

5 Przychody z tytułu spłat od udzielonych przez Polskę kredytów zagranicznych wynosiły 38,3 mln
zł, a rozchody z tytułu udzielenia kredytów zagranicznych dla Jemenu i Wietnamu – 81,4 mln zł.
6 Dotyczy to przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów zagranicznych w kwocie 1,5 mld zł i rozchodów z tytułu spłat rat od otrzymanych kredytów zagranicznych w wysokości 3,3 mld zł.
7 Wpływy uzyskane ze sprzedaży obligacji skarbowych w 1996 roku stanowiły 89,0%, a bonów
skarbowych 11,0%.
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udziale NBP w zadłużeniu krajowym (spadł on z poziomu 47,6% w 1992 roku do 15,4%
w 1996 roku, a następnie nieco wzrósł w 1997 roku do 16,9%. Przy czym udział bonów
skarbowych wyniósł odpowiednio 16,2%, 2,9% i 0%). Udział sektora banków komercyjnych w zadłużeniu krajowym uległ zwiększeniu w latach 1996–1997 o 9,5 punktów
procentowych. Wzrósł on z poziomu 47,4% w 1992 roku do 56,9% w 1996 roku, a następnie obniżył się do 54,0% w 1997 roku. Łączny udział całego sektora bankowego
(wraz z NBP) zmalał natomiast o 23 punkty procentowe, z poziomu 95% w 1992 roku do
72% w 1997 roku (Józefiak, Krajewski, Mackiewicz, 2006: 103–147).
W latach 1992–2000 odnotowano pięciokrotny wzrost udziału krajowego sektora pozabankowego (wzrósł on z poziomu 5% do 24,3%). Było to wynikiem prowadzonej od
kilku lat polityki zwiększania udziału tego sektora w finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. W zadłużeniu krajowym wystąpił również znaczący wzrost zadłużenia z tytułu zakupów SPW przez inwestorów zagranicznych z poziomu zerowego
w 1992 roku do 3,4% w 1996 roku. Duże znaczenie w finansowaniu deficytu budżetowego zaczęły odgrywać przychody z prywatyzacji (lata 1992–2000). W tym okresie występowało ujemne saldo finansowania zagranicznego (z wyjątkiem 1995 roku). Oznaczało
to, że finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, łącznie z pokryciem ujemnego salda spłaconych i nowo zaciąganych pożyczek zagranicznych, miało miejsce tylko na rynku krajowym.
W 2001 r. odnotowano wzrost potrzeb pożyczkowych budżetu państwa aż o 67%
w stosunku do 2000 r. i ten poziom utrzymywał się przez kolejne lata. Zostało to spowodowane głównie przez ogromny wzrost deficytu budżetowego oraz ponad dwukrotnie
przewyższyło spłatę zadłużenia zagranicznego netto. Pierwszorzędnym problemem, jaki
powstał w latach 2001–2005 stało się znalezienie źródeł finansujących deficyt budżetowy (w 2001 r. na pokrycie ujemnego salda finansowania zagranicznego środki pochodziły z pożyczki udzielonej przez NBP [Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2002–2004, 2001: 12–13]8, a w latach 2002–2005 środki pochodziły
z sektora pozabankowego). Problem ten wydał się tym poważniejszy, iż w omawianych
latach nastąpiło załamanie przychodów z prywatyzacji będące efektem wywołanego słabnącą koniunkturą gospodarczą spadku zainteresowania inwestorów. W takich okolicznościach finansowanie niedoboru budżetowego musiało zostać oparte przede wszystkim na
środkach pochodzących z emisji SPW, plasowanych głównie na rynku krajowym.
Na podstawie przeprowadzonej analizy zmian, jakie dotyczyły źródeł finansowania
niedoboru deficytu w budżecie państwa należy podkreślić przede wszystkim zerwanie
z zaciąganiem przez rząd kredytów w systemie bankowym, zastępując je sprzedażą SPW
na rynku finansowym. Redukowanie zobowiązań wobec sektora bankowego w finansowaniu deficytu budżetowego daje się zauważyć w zmniejszającym się udziale tego sektora w zadłużeniu krajowym. Okoliczności te sprzyjają ograniczaniu presji inflacyjnej ze
8 Pod koniec października 2001 r. Polska podpisała umowę z Brazylią, na mocy której dokonano
przedterminowej spłaty długu o wartości nominalnej 3,32 USD za kwotę 2,46 mld USD. Środki na wykup pochodziły z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów (0,32 mld USD) oraz w głównym stopniu z zakupu walut w NBP (2,14 mld USD). W zamian NBP otrzymał od Ministerstwa obligacje o zmiennym oprocentowaniu nominowane w USD o terminie wykupu wynoszącym dwa lata.
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strony sektora rządowego w związku z występującym deficytem budżetowym i potrzebą
jego pokrycia.

3. Ekspansja fiskalna państwa w kontekście efektu wypychania
Pierwszym problemem związanym z deficytem budżetowym jest skuteczność ekspansji fiskalnej w krótkim i długim okresie. Problem ten postrzegany jest często z punktu widzenia możliwości osiągnięcia założonych pozytywnych skutków deficytu, a argumenty za i przeciw aktywnej polityce fiskalnej koncentrują się na ocenie charakteru
gospodarki rynkowej i przypisywaniu różnych wag ewentualnemu efektowi wypychania
wydatków prywatnych przez wydatki państwa. Założenie, że deficytowe wydatkowanie
jest skuteczne w krótkim okresie nie oznacza, że skutki długookresowe będą również pozytywne. Może się bowiem okazać, że ekspansja fiskalna przyczyniła się do niekorzystnej zmiany struktury globalnych wydatków, wpłynęła na obniżenie poziomu oszczędności, limitując tym samym przyszłe możliwości inwestycyjne, czy też wpłynęła na rynek
pracy, ograniczając podaż siły roboczej. Wszystkie te zjawiska mogą wpłynąć na przyszłe rozmiary potencjału wytwórczego i tym samym na ewentualne zaostrzenie podażowych barier wzrostu. Ekspansja fiskalna państwa finansowana długiem publicznym powoduje zmniejszenie aktywności gospodarczej sektora prywatnego. Wydatki prywatne
są więc „wypychane” przez wydatki państwa, co oznacza częściowe lub całkowite zniesienie działania impulsu fiskalnego. Zjawisko to w literaturze naukowej nosi miano tzw.
„efektu wypychania”. Wypychanie bezpośrednie ma miejsce wówczas, gdy bezpośrednią
reakcją na wzrost wydatków państwa jest ograniczenie wydatków prywatnych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy państwo przez swe wydatki dostarcza sektorowi prywatnemu dóbr
i usług postrzeganych jako substytuty ewentualnych wydatków tego sektora (np. wydatki na szkolnictwo, oświatę, służbę zdrowia itp.). Wówczas dobra i usługi dostarczane
przez państwo zastępują popyt prywatny „wypychając” go w ten sposób z rynku. Warto
zaznaczyć, że wypychanie bezpośrednie uwarunkowane jest charakterem wydatków państwa kreujących deficyt, a dokładnie stopniem substytucyjności między popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym sektora prywatnego a dobrami konsumpcyjnymi i kapitałowymi dostarczanymi przez państwo9. Nie zależy natomiast od sposobu finansowania
deficytu budżetowego. Warto zaznaczyć, że podłożem wypychania bezpośredniego nie
jest w żadnym stopniu poziom wykorzystania potencjału wytwórczego. Zastępowanie
wydatków prywatnych przez państwowe odbywa się bez konkurencji obu sektorów o jakiekolwiek zasoby w gospodarce. Wypychanie bezpośrednie nie ma zatem wpływu na
poziom cen czynników wytwórczych, dóbr pośrednich i finalnych, płac ani na poziom
stóp procentowych. W odróżnieniu, gdy wzrost wydatków państwa pociąga za sobą ob9 Różne rodzaje wydatków państwa mogą mieć charakter substytucyjny lub komplementarny w stosunku do popytu prywatnego. Przykładem bezpośredniego wypychania prywatnych inwestycji przez inwestycje państwa może być budownictwo mieszkaniowe, ale np. zwiększone wydatki państwa na uzbrojenie techniczne terenów pod to budownictwo mogą zwiększać rozmiary prywatnych inwestycji
budowlanych przez obniżenie ich kosztów.
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niżenie wydatków prywatnych, co nie jest spowodowane substytucyjnością popytu prywatnego wobec dóbr i usług dostarczanych przez państwo, ale zmianami na rynkach finansowych, wynikłymi ze zmian instrumentów polityki państwa, wypychanie ma charakter pośredni.
Analizując portfelowy efekt wypychania w gospodarce, dodatnie impulsy fiskalne
wypychają wydatki prywatne prowadząc do wzrostu poziomu cen, powodują także, że
podmioty prywatne za posiadane zasoby pieniężne mogą kupić mniej dóbr. W dużej części przypadków przyjmują formę dostarczania przez państwo dóbr prywatnych, czyli
dóbr, za które jest możliwa indywidualna odpłatność. Takie bezpośrednie wypychanie
wydatków prywatnych jest tym silniejsze, im bardziej jest sztywny popyt na dostarczane przez państwo dobra. Dodatkowo dodatnie impulsy fiskalne prowadząc do zwiększenia łącznego popytu, podnoszą popyt na realny zasób pieniądza. Aby móc swobodnie zawierać transakcje o wyższej wartości niż przed wystąpieniem impulsu fiskalnego,
uczestnicy rynków – przy innych warunkach niezmienionych – wolą utrzymywać większy zasób pieniądza. Dążenie to przy danej wielkości podaży pieniądza podbija stopy
procentowe na rynku pożyczkowym. Skutkiem wzrostu stóp procentowych jest zmniejszenie wydatków prywatnych wrażliwych na zmianę stóp procentowych. Zmniejszenie
wydatków prywatnych na skutek zmiany stóp procentowych wywołanej ekspansją fiskalną jest nazywane pośrednim (transakcyjnym) efektem wypychania. Określenie „transakcyjny” wskazuje źródło efektu. Są nim zmiany wielkości transakcji, prowadzące do zmiany popytu na pieniądz, który dla utrzymania równowagi na tym rynku musi być
sprowadzony do wyjściowego poziomu poprzez odpowiednie zmiany stóp procentowych.
Analiza portfelowego wypychania jest ważna dla polityki gospodarczej w Polsce, która
boryka się z dużym deficytem sektora finansów publicznych i rosnącym długiem publicznym. Występowanie portfelowego wypychania dodatkowo bowiem osłabia (a może nawet powodować zmianę znaku na niekeynesowski) wpływ impulsów fiskalnych na łączny popyt (Owsiak, Kosek-Wojnar, Surówka, 1993, 152–161 i 192–196).

Zakończenie
Wybór źródeł finansowania ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia możliwych
skutków (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) deficytu budżetowego. W zależności od tego wyboru mogą zmienić się warunki na rynku pieniężno-kredytowym, a zwłaszcza wielkość masy pieniężnej w obiegu, koszt i dostępność kredytu, płynność itp., co
oznacza, że poza oddziaływaniem fiskalnym (określonym istnieniem deficytu) pojawić się
mogą bodźce monetarne. W rezultacie reakcja sfery realnej określona jest wówczas przez
łączny wpływ obu typów impulsów. Rodzi to tym samym pytanie o granice autonomii
państwa oraz wzmacnia potrzebę poszukiwania odpowiedniej policy mix, będącej wyrazem koordynacji bodźców fiskalnych i pieniężnych (Kosterna, 1995, 84–146).
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Sources Evolution of Budget Deficit’s Financing in Poland Subject
to Push-out Effect
Summary
In the article, the author analyses sources of budget deficit’s financing in the
transformation period in Poland. Firstly, different instruments that can balance expenses
of state’s budget over its income are presented. Then an analysis of the structure of deficit’s
financing and its consequences for the economy is made. The author pays attention to
efficiency of the fiscal expansion in the short and long term and describes the direct and
indirect push out effect. In result performed analysis it is claimed that the choice of sources
of deficit’s financing has the fundamental significance for the economic policy.

30

