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Proces tworzenia fiskalnej architektury Unii obejmujący zarówno elementy 

koordynacji polityki gospodarczej, jak i dyscypliny fiskalnej trwa od lat 90-ych 

ubiegłego wieku. 

 

W lutym 2020 roku Komisja Europejska rozpoczęła przegląd ram prawnych nadzoru 

fiskalnego i makroekonomicznego. Konieczność tego działania wynikała z oceny 

dotychczasowego funkcjonowania tych ram oraz ze strukturalnych zmian w 

otoczeniu. Jednym z problemów było długookresowe utrzymywanie się niskich stóp 

procentowych, nieosiąganie celu inflacyjnego i ogólnie niski wzrost.  

 

Wybuch wywołanego przez COVID kryzysu oraz zawieszenie reguł dyscypliny 

fiskalnej nie pozwoliły na kontynuowanie przeglądu. Komisja powróciła do sprawy 19 

października 2021 roku. 

 

Perspektywiczne myślenie wymaga zarówno oceny dotychczasowego 

funkcjonowania systemu, jak i uwzględnienia sytuacji bieżącej i rozważenia 

możliwych opcji na przyszłość.  

 

W kwestii tego, iż kryzys w znacznym stopniu zaostrzył problemy, które występowały 

już wcześniej, panuje generalny konsens. Kryzys sprawił, że powstały także nowe 

elementy architektury ekonomicznej związane z emisją obligacji europejskich w celu 

finansowania nowych narodowych programów inwestycyjnych i reformatorskich.   

 

Reguły fiskalne nakazujące utrzymanie wysokości publicznego deficytu poniżej 3% i 

długu poniżej 60% mają korzenie traktatowe (Maastricht-1993) i uzupełnione zostały 

w późniejszych latach, do wprowadzenia sankcji włącznie. Pakt Stabilności i Wzrostu 

opisuje skomplikowany system europejskiego nadzoru narodowej polityki 

makroekonomicznej. Jego funkcjonowanie z pewnością było czynnikiem 

wpływającym na politykę fiskalną państw członkowskich, bez wątpienia sytuacja 

dzisiaj jest lepsza niż byłaby pod nieobecność tych reguł. Niemniej jednak system 



 

okazał się niewolny od wad. Szczególnie ważnym jego testem był kryzys 2008 roku. 

Warto też zwrócić uwagę na niedostateczne przestrzeganie przez państwa 

członkowskie reguł fiskalnych, szczególnie w państwach o wysokim zadłużeniu, na 

nieskuteczność działań zmniejszających zadłużenie, procykliczność polityki fiskalnej 

niepozwalającą na tworzenie w okresie dobrej koniunktury rezerwy na czas kryzysu, 

niedostosowanie reguł do sytuacji poszczególnych gospodarek, w szczególności w 

odniesieniu do korekty zadłużenia, czy też generalnie skomplikowany charakter 

systemu. Myślę, że system nie stworzył dostatecznej przestrzeni dla inwestycji i 

prowadził do odmiennych efektów dla poszczególnych gospodarek. Potwierdził 

suboptymalność tradycyjnego europejskiego podejścia one “size fits all”.  

 

Zarówno zmieniony kontekst makroekonomiczny - długi okres niskich stóp 

procentowych, niski wzrost, poziom inflacji, charakter relacji między polityką fiskalną 

a monetarną i ogólna niepewność we wszystkich tych obszarach w przyszłości, jak i 

bezprecedensowe zadłużenie publiczne oraz wielki inwestycyjny pakiet finansowany 

z europejskiego zadłużenia, zmuszają do refleksji i działań na rzecz dostosowania 

Paktu Stabilności i Wzrostu do przyszłych wyzwań.  

 

Dodatkowe zadania postawił przed nami COVID. Zapoczątkowany przezeń kryzys, 

zawieszenie reguł fiskalnych i ogromny wzrost publicznego zadłużenia w państwach 

członkowskich, a także utworzenie nowego narzędzia wspierającego inwestycje w 

formie obligacji europejskich, poskutkowały nowym wyzwaniem, jakim jest wycofanie 

szczególnych instrumentów wsparcia finansowego dla gospodarki. Konsolidacja 

budżetu oznacza ograniczanie publicznych inwestycji. Tym razem chodzi o 

konsolidację przy jednoczesnym wzroście inwestycji. Przedwczesne ograniczenie 

wsparcia fiskalnego może doprowadzić do ponownego załamania koniunktury 

gospodarczej. Rację ma Europejska Rada Fiskalna, iż wprowadzenie nowych ram 

fiskalnych powinno poprzedzać odejście od klauzuli dezaktywizującej działanie reguł. 

Będzie to jednak trudne do zrealizowania.  

 

Nie sposób zignorować również długookresowych skutków Covidu dla 

konkurencyjności gospodarek, pogłębienia zarówno nierówności społecznych, jak i 

sektorowych i terytorialnych. Kryzys dotknął w bardzo zróżnicowany sposób 

poszczególne państwa, regiony, sektory, grupy społeczne i jednostki.   

 

Potrzebne są działania w obszarach rożnych polityk i wobec rożnych sektorów 

gospodarki, co potwierdza konstatację, iż nie ma jednego optymalnego sposobu 

zapewnienia odbudowy i rozwoju, jednej polityki dobrej dla wszystkich, jednego 

rozwiązania dla wszystkich sytuacji. Trwanie przy tej politycznej tradycji może 

prowadzić donikąd. Ponadto potrzeby związane z zieloną transformacją wymagają 

znacznego przyrostu inwestycji publicznych. Założenie o jednorazowym charakterze 

nowego funduszu odbudowy wprowadza dodatkową niepewność inwestycyjną w 

kwestii okresu po 2024 roku.  

 



 

Wynika z tego, że powrót do obecnego bardzo drastycznego systemu ograniczania 

deficytu i zadłużenia już w 2023 roku może być zabójczy dla ożywienia i wzrostu. 

Dlatego reformę Paktu Stabilności i Wzrostu należy skoordynować czasowo z jego 

odwieszeniem, przewidzianym na rok 2023. Może się okazać konieczne nadanie 

nowej interpretacji elastyczności cechującej system, w szczególności w odniesieniu 

do poziomu zadłużenia. Można również wprowadzić do prawa wtórnego pewne 

punktowe zmiany umożliwiające uniknięcie nowego załamania inwestycyjnego. 

Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w przyszłym roku, powinny jednak 

iść w kierunku uzgodnionej politycznie pełnej reformy, której urzeczywistnienie 

wymaga więcej czasu.  

 

Już dziś wydaje się istnieć między państwami członkowskimi zgoda co do 

konieczności kierowania się wspólnymi regułami fiskalnymi. Zbyt wysokie i zbyt 

niskie pożyczki nie rokują dobrze. Istnieją granice zrównoważonego zadłużenia i 

reguły są niezbędne. Wszakże reguły te powinny być sensowne, wiarygodne i 

dostosowane do wyzwań. Obecne reguły potwierdzają założenie, że prostota 

pomaga w przestrzeganiu, a ponadto, iż faza korekty wymaga lepszego 

dopasowania do specyficznej sytuacji gospodarek.  

 

Nie wypracowano jeszcze wspólnego podejścia do kwestii tempa fiskalnej 

konsolidacji, jej dynamiki, stopniowości, unikania procyklicznej konsolidacji. Istnieje 

natomiast koncept wyjścia z zadłużenia w wyniku wzrostu.  

 

W okresie przejściowym, a więc na pewno w przyszłym roku, być może nieco 

później, potrzebne będzie wspólne podejście do nowej interpretacji elastyczności, 

tak by Pakt nie stracił na wiarygodności. Mogą okazać się niezbędne zmiany w 

obecnych regulacjach bez ingerencji w Traktaty, a w szczególności odejście od 

reguły równowagi strukturalnej na rzecz reguły wydatków netto.  

 

Już toczy się debata na temat złotej reguły wyłączającej niektóre inwestycje spod 

reguł fiskalnych. Chodzi o zielone inwestycje. Ciągle jednak zbyt mało wiemy o ich 

wpływie na wzrost.   

 

Reguły fiskalne powinny wspierać wzrost tak długo, jak to potrzebne, respektując 

ścieżkę gospodarki zielonej, cyfrowej i inkluzywnej, zapewniając równocześnie 

fiskalne zrównoważenie. Fiskalne wsparcie musi być wiarygodne, to znaczy mieścić 

się w wiarygodnych europejskich ramach. Dlatego też reformowane ramy fiskalne 

muszą być proste i wdrażalne w obecnych warunkach.  

 

Drugim ważnym elementem trwającej już reformy gospodarczej architektury jest 

instytucjonalne powiązanie nowego źródła finansowania wzrostu, jakim jest Fundusz 

Odbudowy i Odporności, służący wdrożeniu Krajowych Planów Odbudowy, z 

Semestrem Europejskim, czyli głównym procesem koordynacji polityk 

gospodarczych państw członkowskich.  



 

 

To powiązanie będzie służyć, w moim przekonaniu, przełamaniu słabości obu 

instytucjonalnych rozwiązań. Jest to również powrót do dyskusji nad powiązaniem 

semestru z możliwością finansowego wsparcia oczekiwanych reform w państwach 

członkowskich, a także szansa na skuteczniejsze odejście od paradygmatu jednego 

rozwiązania dla wszystkich.  

 

Instytucjonalna interakcja może wzmocnić Semestr w czymś, co było zawsze jego 

największą słabością. Myślę o wdrażaniu rekomendacji przez państwa członkowskie. 

Niewielki ich odsetek był de facto wprowadzany w życie. Sposób ustalania 

Krajowych Planów Odbudowy na poziomie państw członkowskich z udziałem 

partnerów społecznych, organizacji obywatelskich, biznesu daje im większe 

poczucie własności i silniejszą legitymizację. Stanie się to więc nowym wymiarem 

Semestru. Ta interakcja stworzy centrum rożnych narodowych polityk, reform i 

programów. W połączeniu z koniecznością akceptacji przez Komisję, Radę i 

Parlament Europejski uzyskamy bardziej efektywne ramy koordynacji narodowych 

polityk, budżetów i reform.  

 

Dzięki sześcioletniej perspektywie wdrożenia Planów Odbudowy uzyskamy również 

wieloletnią perspektywę umożliwiającą dyskusję nad programem redukcji 

zadłużenia, który tym sposobem będzie zindywidualizowany dla poszczególnych 

państw członkowskich.  

 

Semestr testowano w rożnych trudnych sytuacjach, a obecnie takim wyzwaniem jest 

przejście od krótkookresowej polityki przetrzymania i wyjścia z kryzysu covidowego 

do ukierunkowanych wieloletnich programów i działań.  

 

Semestr, a konkretnie rekomendowane działania, zyskają także w sensie 

efektywności w kreowaniu społecznej i ekonomicznej konwergencji z dostępnych 

inwestycyjnych środków Funduszu Odbudowy i Odporności.    

 

Fundusz Odbudowy i Odporności opiera się na potencjalnie skutecznej metodzie 

monitorowania, wdrażania, płatności, kontroli praworządności i dyscypliny. Fundusz 

zapewnia decentralizację, a więc respektowanie narodowej specyfiki w kontekście 

europejskich priorytetów, demokratyczne podejście, a także dyscyplinę i 

zobowiązania oparte na warunkowości.  

 

Tak oto poprawiamy jakość i skuteczność systemu koordynacji polityki gospodarczej 

Unii. Reformy i inwestycje mają zapewnione ramy czasowe i spójność. Legislacja 

gwarantuje nieodwracalność podejmowanych zobowiązań. Reformy zawarte w 

Planach są zbieżne z rekomendacjami Semestru. Dotyczą m.in. rynku pracy, 

zrównoważenia finansów publicznych, reform systemów emerytalnych, reform 

strukturalnych, zamówień publicznych, prawa konkurencji, systemów fiskalnych, a 

także europejskiego filaru społecznego.  



 

 

Reforma reguł fiskalnych ma umożliwić obniżenie zadłużenia, szczególnie wśród 

państw z największym długiem, w sposób nie hamujący wzrostu. Fundusz 

Odbudowy i Odporności zwiększa potencjał inwestycyjny Unii. Jego interakcja z 

Europejskim Semestrem i rekomendacjami dla państw członkowskich daje szansę 

na zwiększenie skuteczności koordynacji krajowych polityk, inwestycji i reform.  

 


