
Budżet państwa



Budżet państwa-definicja

 podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa (władzy rządowej), 

 uchwalany na okres roku budżetowego (w większości krajów rok budżetowy pokrywa się z rokiem 

kalendarzowym, ale np. w Wielkiej Brytanii zaczyna się w kwietniu, w Stanach Zjednoczonych w 

październiku),

 termin „budżet" pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do 

zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. 

bougette, fr. le budget),

 akt normatywny najwyższej rangi, ponieważ jest uchwalany w formie ustawy,

 pierwszy polski budżet został uchwalony przez Sejm w roku 1768 i był jednym z wcześniejszych w 

Europie.



Budżetu państwa może być rozumiany 

w trzech aspektach:

 ekonomicznym – pewien fundusz pieniężny,

 prawnym – pewien akt normatywny,

 technicznym (konstrukcja techniczna) – wszelkie czynności związane z 

gromadzeniem i wydatkowaniem środków budżetowych.



Funkcje budżetu

1. funkcja redystrybucyjna – budżet państwa, przejmując podatki, cła i inne opłaty od 

przedsiębiorstw i gospodarstw domowych dokonuje ich rozdziału pomiędzy inne podmioty, 

zarówno w wyniku transferów nieodpłatnych (renty, emerytury, pomoc publiczna, 

nieoprocentowane kredyty), jak i przez zakup dóbr i usług na rynku,

2. stabilizacyjna – budżet łagodzi wahania cyklu koniunkturalnego i zapewnia zrównoważony 

wzrost gospodarki,

3. fiskalna – budżet przejmuje podatki, cła i inne opłaty,

4. bodźcowa/stymulująca – przez redystrybucję dochodu budżet (zwłaszcza zakupy dóbr i usług, ale 

także dotacje i subwencje) stymuluje działalność podmiotów gospodarczych, podaż, popyt i 

ceny.



Zasady budżetowe

 zasada równowagi – postulat, aby kwota planowanych wydatków znalazła pełne pokrycie w 

przewidywanych dochodach, co sprowadza się do bilansowania budżetu w taki sposób, aby 

nie generował on deficytu budżetowego,

 zasada jedności formalnej – zgodnie z którą w jednym czasie w jednym państwie może 

istnieć tylko jeden budżet, gdyż tylko w takiej sytuacji jest możliwe sprawowanie realnego 

nadzoru władz ustawodawczych nad władzami wykonawczymi,

 zasada jedności materialnej – postuluje, aby wszystkie dochody wpływały do jednego 

budżetu i z niego były finansowane wszystkie wydatki. 

 zasada powszechności – wszystkie podmioty gospodarki publicznej powinny być powiązane z 

budżetem albo metodą finansowania brutto (bezpośrednio) albo netto (pośrednio),

 zasada zupełności jedności-budżet jest jedynym planem obejmującym wszystkie dochody i 

wydatki państwa

 zasada szczegółowości- polega na określeniu źródeł dochodów oraz celów wydatków (nie 

można ich zmieniać w czasie roku budżetowego)



5. Ustala się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa.



Dochody
1. dochody podatkowe:

 podatki pośrednie (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier),

 podatek dochodowy od osób fizycznych,

 podatek dochodowy od osób prawnych,

 podatek tonażowy,

 podatek od wydobycia niektórych kopalin;

2. dochody niepodatkowe:

 dywidendy (wpłaty do budżetu państwa, wynikające z posiadania przez Skarb Państwa 
akcji oraz udziałów w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych oraz innych spółkach),

 wpłaty zysku Narodowego Banku 

 cło,

 np. opłaty, grzywny, odsetki (np. wpływy z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy 
policji, wpływy z kar, opłat sądowych, odsetki od zaległości podatkowych, dochody 
uzyskiwane z nieruchomości Skarbu Państwa, koncesji udzielanych przez państwo, odsetki 
od udzielonych kredytów i pożyczek),

 wpłaty jednostek samorządu terytorialnego;

3. środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi.





Wydatki

 koszty dotacji, 

 obsługa długu publicznego,

 obsługa sfery budżetowej, 

 obsługa systemu ubezpieczeń,

 rozliczenia z bankami, 

 subwencja dla gmin oraz rezerwy ogólne
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Porównanie dochodów i wydatków



Deficyt budżetowy

 To: niedobór dochodów państwa w stosunku do jego wydatków 

 Źródłami finansowania deficytu budżetowego mogą być:

 kredyty bankowe udzielane przez bank centralny, 

 emisja papierów wartościowych (obligacji, weksli, bonów skarbowych ),

 podwyższenie stopy podatkowej,

 dodatkowa emisja pieniądza.



Dług publiczny
 to zadłużenie instytucji państwowych w stosunku do inwestorów, którzy pożyczyli w 

przeszłości państwu pieniądze na sfinansowanie deficytu budżetowego, 

 zobowiązanie finansowe obciążające państwo, powstałe przez zaciąganie przez nie 

pożyczek, kredytów i udzielanie poręczeń, które miały finansować nadmierny deficyt 

budżetowy,

 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania 

zaciągnięte z następujących tytułów:

 wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne (poza 

papierami udziałowymi),

 zaciągniętych kredytów i pożyczek,

 przyjętych depozytów,

 wymagalnych zobowiązań (tzn. zobowiązań, których termin płatności minął, a które nie zostały 

przedawnione lub umorzone),



Dług publiczny

 Część organizacji pozarządowych prowadzi niezależne badania długu publicznego w Polsce. Forum 

Obywatelskiego Rozwoju opracowuje licznik długu publicznego w który prezentuje również dane o 

tzw. długu ukrytym. 

 Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, rośnie obecnie z 1258 mld zł na 

koniec czerwca 2020 r. do 1392 mld zł na koniec 2020 r., czyli o 732 mln zł na dobę, 31 mln zł 

na godzinę i 8472 zł na sekundę. 

 Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca rośnie 

z 33 137 zł na koniec czerwca 2020 r. do 36 685 zł na koniec grudnia 2020 roku.

 Aktualizacja „Licznika Długu Publicznego” uwzględnia opublikowanie przez 

Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec czerwca 2020 r. oraz prognozy z uzasadnienia 

projektu ustawy budżetowej na 2021 rok z sierpnia 2020 r.

 http://www.dlugpubliczny.org.pl/



Dług publiczny



Skutki istnienia długu

 Obniżenie poziomu świadczeń społecznych,

 Zmniejszenie tempa rozwoju (brak środków na inwestycje),

 Wzrost cen na produkty (większe podatki),

 Spadek wiarygodności państwa na arenie międzynarodowej,

 Protesty społeczne.
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