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Kolejne zajęcia:
Zajęcia 1:
B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, 
Warszawa 2006, s. 380-396
Zajęcia 2:
B. Winiarski (red.), s. 380-396 (cd.)
D. Rosati, s. 224-231 (bez ramki 3.4) i 233-239 (bez ramki 3.5)

Zajęcia 3 – Sytuacja bieżąca
Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy 
budżetowej na rok 2020 (strona internetowa NBP)

Rzeczpospolita → Gospodarka → tylko artykuły z działu 
budżet i podatki (tylko dot. sytuacji w Polsce i tylko artykuły 
w wolnym dostępie, od 27.08 – artykuł pt. Potwierdzają się 
informacje "Rzeczpospolitej": Budżet 2020 bez deficytu

Materiały na profilu
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Definicja polityki 
budżetowej

• POLITYKA BUDŻETOWA –

• BUDŻET:

Zespół rachunków przedstawiających na okres 1 roku 
kalendarzowego wszelkie stałe wpływy i obciążenia państwa

Roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i 
rozchodów organów władzy państwowej na okres roku 
kalendarzowego

Narzędzie do realizacji świadomie określonych zadań 
społeczno-gospodarczych państwa

• BUDŻET PAŃSTWA A SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

• FUNDUSZE CELOWE W POLSCE
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Funkcje polityki 
budżetowej

1) Alokacyjna
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Funkcje polityki 
budżetowej

2) Redystrybucyjna
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Sposoby realizacji funkcji redystrybucyjnej:

Funkcje polityki budżetowej 

– f. redystrybucyjna
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Funkcje polityki budżetowej 

– f. redystrybucyjna
System podatkowy

Podział podatków:

• Bezpośrednie – nakładane na dochody i majątek –
podmiot odpowiedzialny rozlicza się bezpośrednio z 
budżetem państwa. 

W Polsce najważniejszymi podatkami bezpośrednimi 
są podatki dochodowe: PIT (od osób fizycznych) i 
CIT (od osób prawnych). 

• Pośrednie – nakładane na wydatki – są zawarte w 
cenie dobra i usługi. Faktyczny ciężar ponosi 
konsument. 

W Polsce najważniejsze podatki pośrednie to VAT i 
akcyza



Czy system podatkowy w Polsce 

realizuje funkcję 

redystrybucyjną?
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SYSTEM PIENIĘŻNYCH TRANSFERÓW SOCJALNYCH:

• Są to świadczenia zastępujące dochód (np. zasiłek 

dla bezrobotnych, emerytura czy renta) lub 

uzupełniające go, związane z oceną sytuacji 

materialnej czy zaistnieniem określonych sytuacji 

(becikowe)

Funkcje polityki budżetowej –

f. redystrybucyjna (materiały)
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Funkcje polityki 
budżetowej

• Funkcja stabilizacyjna
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Funkcja stabilizacyjna
• Case study – dlaczego Polska uniknęła recesji 

podczas Wielkiej recesji 2008-2009?
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Krzywa Laffera
I. Mechanizm

II. Krytyka:
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Źródło: A. Grycuk, Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, BAS, Infos 4/2010. 
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Aktywna polityka 
budżetowa

• Istota i sposób działania

• Fazy aktywnej polityki budżetowej

• Przykłady 

• Zalety i wady
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Pasywna polityka 
budżetowa

• Instrumenty

• Istota i mechanizm działania stabilizatorów

• Zalety i wady stabilizatorów
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Deficyt budżetowy
• Deficyt budżetowy a dług publiczny

• Saldo budżetowe w różnych fazach cyklu 
koniunkturalnego według keynesistów

• Deficyt strukturalny 



Argumenty za i przeciw istnieniu 

deficytu budżetowego
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Negatywne skutki 
deficytu
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Efekt wypychania



Od czego zależy ocena wpływu 

deficytu na gospodarkę? (Rosati…)
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Argumenty za deficytem


