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ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI
POPRZEZ DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
Streszczenie: Celem artykułu jest zasygnalizowanie problematyki zarządzania funduszami
publicznymi poprzez dążenie do wypracowywania nadwyżki budżetowej. Jest to sposób odmienny od powszechnie prezentowanego obecnie w literaturze. Chodzi tu o nową jakość w
zakresie zasad zarządzania dochodami i wydatkami publicznymi oraz długiem publicznym,
która mogłaby przyczynić się do wypracowania zasad o charakterze uniwersalnym. Zagadnienie zarządzania finansami publicznymi poprzez dążenie do osiągnięcia nadwyżki budżetowej jest szczególnie interesujące w związku z trwającym światowym kryzysem systemów
finansów publicznych ze względu na swój antycykliczny charakter.
Słowa kluczowe: nadwyżka budżetowa, dług publiczny, deficyt budżetowy, zarządzanie
finansami publicznymi.

1. Wstęp
Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku, spowodował znaczące spadki
wartości PKB w wielu krajach oraz pokazał słabe strony światowej, w tym unijnej,
gospodarki. Nastąpiło nasilenie procesu destabilizacji finansów publicznych −
zwiększenie deficytów budżetowych, a w konsekwencji także zwiększenie długów
publicznych. Procesy te wystąpiły w większości państw Unii Europejskiej, również
w Polsce. Konsekwencją kryzysu stał się brak możliwości spełnienia co najmniej
jednego z fiskalnych kryteriów traktatu z Maastricht, tj. deficytu sektora finansów
publicznych w relacji do PKB na poziomie nie wyższym niż 3% PKB. Bardzo wiele
krajów UE ma także problemy ze spełnieniem kryterium związanego z wysokością
zadłużenia publicznego.
Pomimo światowego kryzysu finansów mamy do czynienia z państwami, w których w tym okresie odnotowano zjawisko nadwyżki budżetowej. Przykłady takich
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krajów są zatem dowodem na to, że światowy kryzys finansów nie wywołuje obligatoryjnie – w każdym państwie – narastania deficytu budżetowego i w konsekwencji
pogłębiania się długu publicznego. Zjawiska te nie są więc nierozerwalnie ze sobą
związane. Co więcej, fakt występowania nadwyżki budżetowej, pomimo światowego kryzysu finansów, odnieść można w równym stopniu do krajów rozwijających się
i rozwiniętych, w tym także państw Unii Europejskiej.
Istnieje zatem potrzeba zweryfikowania poglądu o nieuniknionym pogłębieniu
się długu publicznego w warunkach cyklicznie pojawiających się kryzysów, ustalenia przyczyn występowania oraz zasad wypracowywania nadwyżki budżetowej.
Przede wszystkim jednak warto bliżej przyjrzeć się możliwościom wypracowania
nowych jakości w procesie zarządzania finansami publicznymi, w tym deficytem
i długiem publicznym, tj. zarządzaniu poprzez dążenie do osiągnięcia nadwyżki budżetowej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na tę nową jakość.

2. Dylematy zarządzania finansami publicznymi
− deficyt budżetowy i dług publiczny
Deficyt budżetowy państwa zawsze musi zostać sfinansowany. Powstaje zatem dylemat, czy ograniczać rozmiary deficytu, czy też szukać źródeł jego finansowania1.
Ograniczanie rozmiarów deficytu pociąga za sobą zwiększenie dochodów budżetu,
zmniejszenie jego wydatków lub oba te działania jednocześnie. Wzrost dochodów
budżetowych wiązany jest najczęściej ze zwiększeniem dochodów podatkowych, co
przekłada się bezpośrednio na wzrost stóp podatków. Pewną alternatywą zwiększenia dochodów podatkowych bez jednoczesnego zwiększenia stóp opodatkowania
jest także zwiększenie ściągalności należnych podatków. Będzie to metoda skuteczna jedynie w przypadku, gdy z jednej strony znaczna część podatników rzeczywiście
unika płacenia podatków, z drugiej zaś – istnieje lub stworzony zostanie sprawny
aparat skarbowy zdolny do egzekucji należnych podatków, co pociąga za sobą nieuniknione, dodatkowe wydatki dla budżetu państwa. Nawet przy sprawnie działającym aparacie skarbowym mogą pojawić się jednak problemy z realizacją założonych
wielkości dochodów budżetu państwa, podatnicy mogą bowiem wykorzystywać
różne sposoby unikania płacenia podatków lub minimalizacji obciążeń podatkowych
(jak np. wykorzystanie oaz podatkowych)2.
Proces ograniczania wydatków budżetowych również może się okazać bardzo
trudny. Wydatki dotyczą często opieki socjalnej, systemu emerytalnego3, opieki
Szerzej zob.: J. Głuchowski, Zarys finansów publicznych, TNOiK, Toruń 1995.
Szerzej zob.: J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
3
Szerzej zob.: J. Adamiak, B. Kołosowska, Wpływ reformy systemu emerytalnego na racjonalizację wydatków publicznych, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych,
red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 201-214.
1
2
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zdrowotnej4, edukacji itp. Stąd często można mówić o usztywnieniu wydatków budżetowych, których nie sposób zmniejszyć. Konieczność ograniczania deficytów
budżetowych skłania zatem do rozważenia, jakie potrzeby należy finansować ze
środków publicznych. Należy więc określić, „.jakie potrzeby można określić jako
publiczne (a nawet, czy jest w ogóle uzasadnione wyodrębnienie takich potrzeb),
a także wyjaśnić, jakie zadania należą do państwa, samorządu i innych związków
publiczno-prawnych”5.
Odrzucając możliwości finansowania deficytu budżetowego za pomocą emisji
nowego pieniądza (co spowodowałoby m.in. negatywne skutki dla gospodarki), realnym sposobem jego finansowania pozostaje dług publiczny (w tym: Skarbu Państwa). W tej sytuacji konieczne wydaje się zarządzanie strukturą zadłużenia, zapewniające − z jednej strony − płynność budżetowi państwa, a z drugiej − ograniczające
koszty obsługi długu przyczyniające się do narastania deficytów w przyszłości. Zarządzanie to powinno się odbywać poprzez właściwy dobór struktury terminowej,
walutowej, przedmiotowej oraz podmiotowej całego zadłużenia. Jest to możliwe
dzięki wykorzystaniu różnych instrumentów dłużnych (kredytów, pożyczek, emisji
bonów lub obligacji skarbowych). Dzięki temu dług staje się aktywnym instrumentem realizacji polityki fiskalnej państwa. W przypadku emisji papierów wartościowych jedynie od emitenta zależy termin zapadalności tych papierów, ich wartość
nominalna, sposób i wysokość oprocentowania. Dzięki temu pośrednio dobierana
jest docelowa grupa potencjalnych inwestorów (osoby prywatne lub inwestorzy instytucjonalni). W procesie zaciągania długu Skarbu Państwa mogą być wykorzystane papiery krótko- lub długoterminowe, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu,
kierowane do inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych. Te różne typy papierów wartościowych łączy jedna bardzo ważna cecha: są to papiery o charakterze
dłużnym, zabezpieczone majątkiem Skarbu Państwa.
Wadą długu są niewątpliwie koszty związane z jego obsługą. Zaciągnięcie długu
wymaga poniesienia wydatków związanych nie tylko ze zwrotem jego wartości nominalnej, ale również z wypłatą należnych inwestorom odsetek. Niemniej to emitent
(a więc odpowiednie agendy rządu centralnego), zaciągając zobowiązanie, decyduje
o warunkach jego spłaty, terminach zapłaty odsetek itd. Dzięki temu możliwa jest
strategia minimalizowania kosztów obsługi długu. Poprzez zaciąganie długu rząd
centralny zabezpiecza nie tylko pokrycie istniejącego deficytu, lecz również bieżące
4
Szerzej zob.: W. Fill, Prawno-finansowe aspekty racjonalizacji wydatków publicznego systemu
ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych,
red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2005, s. 259-271; E. Nojszewska, Racjonalizacja wydatków na ochronę zdrowia,
[w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, red. J. Głuchowski,
A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2005, s. 309-316.
5
E. Denek, J. Sobiech, J. Wierzbicki, J. Wolniak, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997, s. 81.
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potrzeby pożyczkowe. Zaletą tej formy finansowania deficytu jest również to, że jest
ona dobrowolna dla drugiej strony transakcji. Oznacza to, że inwestor nie musi
przyjmować roli wierzyciela rządu, kupując wyemitowane przez niego papiery albo
też udzielając mu pożyczki lub kredytu w inny sposób. Jeżeli to robi, to dzieje się tak
wyłącznie z jego woli. Inwestor, oddając swoje środki finansowe w dyspozycję rządu, kieruje się więc rachunkiem ekonomicznym.
Zaciągnięcie długu nie stanowi przymusowego obciążenia dla społeczeństwa.
Odbywa się na zasadach rynkowych. Stanowi umowę dwustronną, której warunki
akceptowane są przez każdą ze stron. Nie ma też powszechnego charakteru. Pożyczkodawcy (inwestorzy) oddają swoje środki do dyspozycji rządu tylko w przypadku,
gdy satysfakcjonuje ich korzyść z tej transakcji. Środki te zostaną przez inwestorów
odzyskane w terminach określonych w umowach. Ponadto w zamian za kapitał inwestorzy otrzymują papiery wartościowe. Kierując się tą argumentacją, można
stwierdzić, że zaciąganie długu przez rząd centralny nie prowadzi do zubożenia społeczeństwa6.
Zarządzając strukturą zadłużenia publicznego szczebla centralnego, należy pamiętać, że brak możliwości rolowania długu lub bardzo wysokie jego oprocentowanie i niekorzystna struktura terminowa prowadzą do kryzysu związanego z finansowaniem państwa. Ma to skutki znacznie większe niż tylko dodatkowe koszty dla
budżetu. Olbrzymia skala tego zjawiska powoduje bowiem nie tylko skutki dla samego budżetu, lecz dotyka całej gospodarki, w tym jej sfery realnej, przekładając się
na rozwój ekonomiczny kraju. Problem nie kończy się więc jedynie na czysto finansowych skutkach dla budżetu, a jego konsekwencje sięgają znacznie głębiej7. Podejmowane przez państwa działania naprawcze wiążą się zatem z przyjęciem określonych zasad zarządzania długiem publicznym. Zasady te przybierają różną postać
i charakter w zależności od uwarunkowań politycznych, społecznych i ekonomicznych. W przypadku państw unijnych na zasady te należy patrzeć zarówno w kontekście indywidualnych rozwiązań przyjmowanych przez poszczególne państwa unijne,
jak i w kontekście dążenia do stabilizacji finansów całej Unii Europejskiej oraz Unii
Gospodarczej i Walutowej, ich dalszego istnienia i funkcjonowania. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kryteria fiskalne traktatu z Maastricht dotyczące maksymalnej wysokości deficytu i długu sektora finansów publicznych. Przestrzeganie
kryteriów fiskalnych z Maastricht może być rozumiane jako wymóg zrównoważenia
i uporządkowania finansów publicznych8. Warto jednak podkreślić, że interpretacja
Znaczna część ekonomistów nie podziela tego poglądu, wykazując, że oprocentowany dług stanowić będzie obciążenie dla społeczeństwa w przyszłości. Musi on być bowiem spłacony z pieniędzy
budżetu centralnego – a więc z przyszłych obciążeń podatkowych.
7
Guidelines for Public Debt Management, Prepared by the Staffs of the International Monetary
Fund and the World Bank, IMF 2001, s. 11.
8
H. Wasilewska-Trenkner, Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do euro, [w:]
Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, red. J. Tomkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 32.
6
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kryterium dotyczącego wartości długu przyjęta przez Europejski Bank Centralny
oraz przez Komisję Europejską była bardzo liberalna. Należy też zauważyć, że wiele krajów strefy euro oraz szerzej – członków Unii Europejskiej − mają problemy
z wypełnianiem kryteriów fiskalnych9. W literaturze przedmiotu pojawiają się koncepcje wprowadzenia nowych, alternatywnych wskaźników przedstawiających stan
finansów publicznych w poszczególnych krajach i regionach10. Ponadto zmiany gospodarcze zachodzące w całej Europie wykazały, że dostosowania fiskalne w niektórych krajach należących już do strefy euro nie są stabilne i trwałe11. Dlatego należy
zwracać szczególną uwagę na stały monitoring i prognozowanie poszczególnych
wskaźników fiskalnych dotyczących kryteriów konwergencji. Z tego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma wypracowywanie zasad o wymiarze bardziej uniwersalnym, które znalazłyby swój wyraz, obok istniejących już zobowiązań traktatowych, w zakresie finansów publicznych.

3. Dążenie do nadwyżki budżetowej jako nowa jakość
w zarządzaniu finansami publicznymi
Jak już wyżej wskazano, szczególnie interesujący wydaje się fakt występowania,
pomimo światowego kryzysu finansów, państw, w których w tym okresie odnotowano zjawisko nadwyżki budżetowej. Oprócz ogólnie znanych przykładów krajów europejskich interesujące są także przypadki państw spoza Europy, które – znajdując
się na różnym etapie rozwoju – generowały nadwyżki budżetowe nawet w okresach
spowolnienia i kryzysu gospodarczego.
Do najciekawszych przykładów należy Chile, kraj, którego gospodarka pod
względem wartości wytworzonego PKB zajmowała w 2010 r. 45 miejsce na świecie.
Jednocześnie była sklasyfikowana na 72 miejscu według kryterium PKB per capita.
Dochody budżetowe tego kraju w latach 2006-2008 kształtowały się na poziomie
26-27% PKB. Wartość dochodów podatkowych systematycznie wzrastała i kształtowała się na poziomie 16,5-19% PKB (w latach 2001-2005, są to najnowsze dane
opublikowane przez Bank Światowy). Wartość wydatków budżetowych w latach
2006-2009 systematycznie rosła z 17 do 23%. Pomimo tego ostatniego faktu w latach 2006-2008 w Chile zanotowało wysokie nadwyżki budżetowe wynoszące odpowiednio: 7,7% PKB, 8,8% PKB i 4,7% PKB. Jak się wskazuje w literaturze przedmiotu, nadwyżki budżetowe Chile są wynikiem systematycznie (od 1974 r.)
Zob. szerzej.: L. Oręziak, Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, „Bank i Kredyt” , sierpień 2004, s. 14-26; Economic Policy Outlook, Country Report. European
Union; December 2005, Issue 4, s. 10.
10
B. Anderson, J.J. Minarik, Design choices for fiscal policy rules, “OECD Journal on Budgeting”
2006, vol. 5, issue 4, s. 159-208.
11
Szerzej zob.: W. Orłowski, Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro,
[w:] T. Famulska, J. Nowakowski, Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, Polskie
Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Difin, Warszawa 2006, s. 35-37.
9
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wprowadzanych reform oszczędnościowych (w tym podatkowych) oraz określonej
alokacji wypracowanych oszczędności.
Prowadzona polityka finansowa oparta na dążeniu do osiągnięcia nadwyżki budżetowej z założenia jest antycykliczna. To właśnie ,,antycykliczny wymiar chilijskiej polityki fiskalnej okazał się stabilizujący nie tylko dlatego, że umożliwił rządowi utrzymywanie, a nawet zwiększenie wydatków w okresie recesji, ale doprowadził
do zaoszczędzenia wpływów z podatków uzyskanych podczas rozkwitu gospodarczego”12.
W tym kontekście warto także zwrócić uwagę na dwa inne nieeuropejskie państwa. Nadwyżki budżetowe na poziomie około 1-2% PKB generuje również Paragwaj – słabo rozwinięty, rolniczy kraj Ameryki Południowej. Skala fiskalizacji gospodarki Paragwaju jest niewielka – wskaźnik wartości dochodów budżetowych do
PKB w 2011 r. szacowany jest zaledwie na około 20,4%. Przyczyna nadwyżki tkwi
więc najprawdopodobniej w niewielkich wydatkach budżetowych.
Do państw, w których możliwość wystąpienia nadwyżki wpisała się na trwałe do
finansów publicznych, należy także Tajlandia – kraj generujący w latach 2005-2008
nadwyżki budżetowe na poziomie 2-3% PKB. Stopnień fiskalizacji tajskiej gospodarki nie jest wysoki. Przeciętny udział dochodów podatkowych w PKB za lata
2006-2010 wyniósł 16%, dla wszystkich dochodów sektora rządowego było to niecałe 20%13. Kraj ten wprowadził jednak rządowy program stymulowania rozwoju
gospodarczego poprzez dodatkowe wydatki rządowe (tzw. program Thai Khem Kaeng – Strong Thailand). W roku 2009 pojawił się deficyt budżetowy finansowany za
pomocą zadłużenia publicznego. W związku z tym okresie 2009-2011 nastąpił bardzo znaczący, kilkudziesięcioprocentowy przyrost wartości nominalnej długu publicznego. Tajlandia stała się więc przykładem kraju, który świadomie zrezygnował
z generowanej nadwyżki budżetowej, wprowadzając politykę pobudzania wzrostu
gospodarczego za pomocą wydatków publicznych.
Przykładem kraju europejskiego generującego nadwyżkę budżetową na bardzo
wysokim poziomie (do 19% PKB w ostatnich latach), nawet w okresie narastającego
spowolnienia czy kryzysu gospodarczego, jest Norwegia – wysokorozwinięty kraj
skandynawski, charakteryzujący się dużymi obciążeniami fiskalnymi (wartość dochodów budżetowych w roku 2011 oszacowano tam na około 52,9%). Katalog dóbr
publicznych jest tu oczywiście znacznie większy niż we wspomnianym wcześniej
Paragwaju (co wynika z tradycji, uwarunkowań kulturowych i poziomu rozwoju obu
krajów), lecz obciążenia fiskalne społeczeństwa są nieporównywalnie wyższe.
Wszystkie wskazane powyżej przykłady państw, w których występuje bądź występowała nadwyżka budżetowa, skłaniają do głębszej refleksji i poszukiwań badawR. Piasecki, Polityka nadwyżki budżetowej w Chile, [w:] Zarządzanie długiem publicznym.
Aspekty finansowe i płynnościowe, red. E. Denek, B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 36, Poznań 2011, s. 71-82.
13
Według danych Banku Światowego.
12
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czych. Ujmując bowiem zjawisko nadwyżki budżetowej od strony rozważań wyłącznie teoretycznych, z jednej strony przyjmuje się fakt istnienia deficytu budżetowego
i długu publicznego, których poziom nie może przekroczyć określonej granicy,
z drugiej strony rozważa się teoretyczną możliwość, a nawet konieczność wygenerowania nadwyżki budżetowej. Obecne w światowych finansach publicznych koncentrowanie się wyłącznie na dążeniu do ograniczenia wielkości długu publicznego
i deficytu budżetowego ma zatem z tego punktu widzenia postać minimalistyczną.
Optymalna gospodarka środkami publicznymi zmierzać bowiem powinna zawsze
do równowagi, a nawet uzyskania przewagi dochodów nad wydatkami. Co więcej,
programy reform systemu finansów publicznych w odniesieniu do obu wielkości
– długu publicznego i deficytu budżetowego, przebiegają ponadto niejednokrotnie
w sposób przypadkowy, charakteryzujący się brakiem powiązania poszczególnych
propozycji zmian ze sobą w jeden wspólny kształt. Jak wskazuje się w literaturze
przedmiotu, polityka dążenia do nadwyżki budżetowej może być alternatywa dla
polityki zadłużeniowej prowadzonej przez organy państwa14.
Wskazanie zasad wypracowywania nadwyżki budżetowej w wymiarze uniwersalnym może się okazać zatem kluczem dla nowych zasad w zakresie zarządzania
finansami publicznymi. Zarządzanie finansami publicznymi poprzez dążenie do wypracowywania nadwyżki może się więc stać celem o doniosłym znaczeniu dla państw
Unii Europejskiej, w tym także dla Polski. Dla Polski ustalenia w tym zakresie mogą
mieć dodatkowe znaczenie w kontekście możliwości wygenerowania w przyszłości
nadwyżki budżetowej w związku z odkryciem i eksploatacją złóż gazu łupkowego.
Dla porównania warto wspomnieć, że w Chile występują bogate złoża miedzi i molibdenu. Właściwa gospodarka tymi zasobami ma niebagatelne znaczenie w całokształcie prowadzonej polityki finansowej państwa.
Problematyka dążenia do osiągnięcia nadwyżki budżetowej, jak również potrzeba jej trwałej obecności w finansach publicznych, nie jest, jak do tej pory, wystarczająco dobrze rozpoznana w literaturze. Literatura przedmiotu koncentruje się przede
wszystkim na zagadnieniach związanych z deficytem budżetowym, przyczynami
jego kreacji oraz ze sposobami finansowania (których dylematy w zasadniczym
stopniu zaprezentowano powyżej). Ponadto literatura nie dostarcza pełnej, kompleksowej oceny modeli funkcjonowania państw skoncentrowanych na interwencjonizmie czy liberalizmie gospodarczym, co może się okazać istotną przeszkodą w dokonaniu wystarczających ustaleń. Do tych ostatnich zaliczyć należałoby to:
•• czy zjawisko nadwyżki budżetowej jest zjawiskiem trwałym, czy incydentalnym,
•• jakie jest (powinno być) przeznaczenie wygenerowanej nadwyżki budżetowej
(w jakim stopniu jest (może być) ona przeznaczana na bieżące zaspokojenie potrzeb, a w jakim stanowić rezerwę na okoliczność cyklicznie pojawiającego się
kryzysu finansowego),
14

R. Piasecki, wyd. cyt., s. 71-82.
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•• w jakim okresie (więc: w jakich warunkach ekonomicznych i społecznych,
w której fazie cyklu koniunkturalnego) dąży się (należy dążyć) do osiągnięcia
nadwyżki,
•• czy próba realizacji trwałego istnienia nadwyżki budżetowej w finansach publicznych nie wywołuje zjawiska nadmiernego fiskalizmu w postaci np. dodatkowych
obciążeń daninowych społeczeństwa zmierzających do osiągnięcia nadwyżki,
•• jakie skutki ekonomiczne i społeczne przynosi (może przynieść) nadwyżka budżetowa jako zjawisko trwałe bądź incydentalne,
•• czy występowanie trwałej nadwyżki budżetowej powoduje (może spowodować)
zmniejszenie obciążeń fiskalnych społeczeństwa i czy może spowodować zwiększenie popytu globalnego w gospodarce,
•• czy wypracowuje się (możliwe jest wypracowanie) nadwyżki w wyniku przyjęcia
selektywnego programu oszczędnościowego, a jeśli tak, to w jakich obszarach.

4. Podsumowanie
Regulacja granicy zadłużenia wynikająca ze zobowiązań traktatowych, jak również
zawarta w przepisach konstytucyjnych poszczególnych państw Unii Europejskiej
wiąże się z koniecznością podjęcia działań naprawczych. Zasadnicze znaczenie ma
z pewnością konieczność aktywizacji programu oszczędzania. Nieumiejętnie przygotowany program oszczędnościowy może jednak przynieść pogorszenie standardu
życiowego społeczeństwa, a także wywołać inne konsekwencje, trudne do przewidzenia na obecnym etapie. Niewykluczony jest nawet rozpad strefy euro, a nawet
zagrożenie istnienia Unii Europejskiej.
Można oczywiście zastanawiać się, dlaczego określone w traktatach granice zadłużenia z założenia nie brały pod uwagę uwarunkowań ekonomicznych lub społecznych występujących w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, nie brały
pod uwagę cyklicznie pojawiającego się zjawiska kryzysów finansowych. Nie zmieni to jednak faktu, że zjawisko pogłębiania się deficytu budżetowego i narastania
długu publicznego jest zjawiskiem powszechnie uznawanym za niepożądane, a granice zadłużenia określone w traktatach pełnią rolę zabezpieczającą finanse całej Unii
Europejskiej, jak również istnienie i funkcjonowanie Unii Europejskiej jako całości.
Nie zmieni to również faktu, że ze zjawiskiem pogłębiania się deficytu budżetowego
i narastania długu publicznego musimy się nauczyć radzić sobie długofalowo
z uwzględnieniem możliwości występowania kryzysów finansowych.
W tym ostatnim kontekście rozważyć trzeba występowanie państw, w których
mamy do czynienia z nadwyżkami budżetowymi i to w okresie występowania światowego kryzysu finansów. Oznacza to, iż spojrzenie na zasady zarządzania finansami
publicznymi, w tym zwłaszcza deficytem publicznym i długiem budżetowym, powinno stać się szersze niż dotychczas. Należy mianowicie poszukiwać tych brakujących elementów w procesie zarządzania finansami publicznymi, które obecne są
w gospodarkach charakteryzujących się nadwyżkami, oraz modyfikować obowiązujące zasady w oparciu na przeprowadzonych w tym zakresie ustaleniach.
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Management of public finances in a way leading
to the budgetary surplus
Summary: This paper discusses possibilities of managing public finances in a way leading to
the generation of budgetary surplus. This approach is different from the one currently presented in the literature. It creates new quality in management of public incomes and expenses,
as well as public debt, which may lead to the creation of universal rules. The problem is interesting in the context of current public finance crisis due to its anticyclic character.
Keywords: budget surplus, public debt, budget deficit, public finance management.
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