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PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI 
FISKALNYCH W ASPEKCIE  

WZROSTU GOSPODARCZEGO 
 
Streszczenie: Celem polityki fiskalnej wielu państw jest generowanie wzrostu gospodar-
czego oraz minimalizacja deficytu budżetowego i długu publicznego. W artykule uwaga 
będzie skupiona na konsolidacji ekspansywnej, czyli na dostosowaniach fiskalnych, 
które wywołują dodatni, trwały efekt na wzrost gospodarczy. W związku z tym celem 
artykułu jest wyznaczenie optymalnych decyzji fiskalnych w kontekście wzrostu gospo-
darczego i równowagi fiskalnej na podstawie problemu kwadratowo-liniowego. 
 
Słowa kluczowe: optymalne decyzje fiskalne, problem kwadratowo-liniowy, model dy-
namiczny, reguła sprzężenia zwrotnego. 
 
JEL Classification: C61, E61, E62. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Na początku rozważań należy zwrócić uwagę, że istnieją różne definicje kon-
solidacji fiskalnej. W artykule wykorzystano definicję formalnoprawną [OECD 
Glossary of Statistical Terms, b.r.], zgodnie z którą przez konsolidację fiskalną 
należy rozumieć politykę mającą na celu zmniejszenie deficytu, korzystając z meto-
dologii krajowej, sektora finansów publicznych lub z metodologii unijnej sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, oraz zmniejszenie tempa wzrostu długu 
publicznego. 

W 2010 r. Rada Europejska wydała zalecenie w sprawie ogólnych wytycz-
nych polityk gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.Urz. 
UE L.2010.191.28), na podstawie których państwa członkowskie powinny 
wzmocnić krajowe ramy budżetowe, doprowadzić do poprawy jakości wydat-
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ków publicznych oraz do zrównoważenia finansów publicznych, przeprowadza-
jąc w szczególności zdecydowaną redukcję długu publicznego. Przy podejmo-
waniu decyzji należy mieć na uwadze przede wszystkim działania wpływające 
na wzrost gospodarczy wspierające badania i rozwój, innowacje oraz edukację.  

Należy podkreślić, że efektem trwałego występowania deficytów budżeto-
wych jest wysoki dług publiczny i wzrost kosztów związanych z jego obsługą. 
Ponadto wysoki dług może przyczynić się do utraty wiarygodności kredytowej 
danego kraju, co pociąga za sobą masowy odpływ kapitału za granicę oraz wy-
stąpienie trudności w pozyskiwaniu finansowania na międzynarodowych ryn-
kach. Jednym z wyjść z takiej sytuacji może być zwiększenie wiarygodności 
danego państwa poprzez zastosowanie polityki konsolidacji jego budżetu.  

Celem prowadzonych badań było wyznaczenie optymalnej decyzji polityki 
fiskalnej, której efektem może stać się osiągnięcie konsolidacji fiskalnej ekspan-
sywnej, czyli decyzji prowadzącej do dodatniego, trwałego efektu dla wzrostu 
gospodarczego. Przy podejmowaniu decyzji polityki fiskalnej w kontekście wzro-
stu gospodarczego warto mieć na uwadze, oprócz optymalnych wartości deficytu 
sektora finansów publicznych, optymalne wartości długu publicznego, ponieważ 
często utożsamiana z konsolidacją fiskalną ekspansywną, tzw. konsolidacja fi-
skalna udana, polegająca na redukcjach długu publicznego, poprzedza wystąpie-
nie pozytywnych efektów dla wzrostu gospodarczego. 
 
 
1. Polityka fiskalna opata na regułach i jej wpływ na gospodarkę  
 

Polityka fiskalna obejmuje decyzje rządu na temat deficytu sektora instytucji 
rządowych oraz samorządowych i/lub długu publicznego i/lub wielkości i struk-
tury wydatków publicznych. Często stosowanym sposobem podejmowania de-
cyzji są decyzje oparte na regułach. Należy zaznaczyć, że artykuł 5 Dyrektywy 
Rady Unii Europejskiej [Dyrektywa Rady 2011/85/UE…, 2011] w sprawie wy-
mogów dla ram budżetowych państw członkowskich mówi, iż „każde państwo 
członkowskie dysponuje, specyficznymi dla niego, numerycznymi regułami fi-
skalnymi, które w wieloletniej perspektywie skutecznie wspierają realizację 
przez sektor instytucji rządowych i samorządowych jako całość, wynikających  
z TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [przyp. aut.]) zobowiązań 
państw członkowskich w obszarze polityki budżetowej”. Natomiast artykuł 7 tej 
dyrektywy nakazuje, aby uchwalana co roku przez poszczególne państwa człon-
kowskie ustawa budżetowa uwzględniała numeryczne reguły fiskalne. 
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Reguły fiskalne mogą być pomocnym narzędziem ograniczającym genero-
wanie nadmiernego długu publicznego i deficytu. Przy prowadzeniu polityki 
fiskalnej opartej na regułach fiskalnych zostaje wzmocniona ostrożność polityki 
fiskalnej i obiektywność w realizacji polityki budżetowej. Reguły fiskalne są po-
mocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących budżetu uwzględniających wartości 
odniesienia dotyczące deficytu i długu zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz uwzględniających wieloletnie perspektywy planowania 
budżetowego, w tym przestrzeganie średniookresowych celów budżetowych 
założonych przez dane państwo członkowskie UE. Istotne praktyczne znaczenie 
ma znajomość reguły fiskalnej, dzięki której staje się możliwe podejmowanie 
optymalnych decyzji fiskalnych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. 

Wyróżnia się cztery rodzaje reguł fiskalnych: 
–  reguły zrównoważonego budżetu, 
–  reguły wydatkowe, 
–  reguły dochodowe, 
–  reguły długu. 

Reguły fiskalne mają istotny wpływ na gospodarkę. Istnieje wiele korzyści 
dla gospodarki wynikających ze stosowania reguł fiskalnych, w tym reguły 
zrównoważonego budżetu, które krótko zostały przedstawione poniżej. Jedną  
z korzyści jest tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu tempa wzrostu 
potencjalnego PKB. Jednak, aby reguły spełniały swoją korygującą funkcję, nie 
wystarczy samo ich wprowadzenie. Skuteczne reguły fiskalne powinny obejmo-
wać cały sektor finansów publicznych, powinny być relatywnie proste i elastyczne. 
Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ograniczaniu długu oraz 
stabilizacji gospodarczej są efektywne reguły zrównoważonego budżetu. 

Jako kolejną korzyść wynikającą ze stosowania reguły zrównoważonego 
budżetu można wymienić stabilizację gospodarczą oraz ograniczanie długu. 
Stabilność fiskalna, jako integralna część stabilności makroekonomicznej, chroni 
gospodarkę danego kraju przed różnego rodzaju wstrząsami. Jeżeli konieczny 
jest impuls fiskalny dla pobudzenia koniunktury w okresie recesji gospodarczej, 
to należy dopuścić możliwość pojawienia się deficytu sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych. Impuls fiskalny nie może jednak prowadzić do trwałego 
narastania długu publicznego. W związku z tym stosowany model polityki fi-
skalnej powinien prowadzić do długoterminowego stabilnego wzrostu gospodar-
czego. W krajach należących do unii walutowej, gdzie narzędziem stabilizowa-
nia gospodarki pozostaje polityka fiskalna, zbilansowanie salda strukturalnego 
jest bardzo istotne dla skutecznego funkcjonowania tych krajów. 
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Zabezpieczeniem przed ryzykiem naruszenia reguł fiskalnych jest dążenie 
do osiągnięcia średnioterminowego celu budżetowego zróżnicowanego dla po-
szczególnych krajów UE, przy czym dla Polski odpowiada on deficytowi struk-
turalnemu w wysokości 1% PKB. 

W następnym rozdziale przedstawiono wybraną postać reguły polityki fi-
skalnej będącą regułą sprzężenia zwrotnego. Podejmowanie decyzji na podsta-
wie tej reguły pozwala gospodarce rozwijać się zgodnie z pożądaną ścieżką. Dla 
polityk fiskalnej i pieniężnej istotne znaczenie ma horyzont transmisji polityki, 
który można zdefiniować jako czas, w którym jest najmniej kosztowny, dla da-
nej funkcji straty, powrót zmiennych stanu do wartości pożądanych tych zmien-
nych (patrz Przybylska-Mazur, 2013). Do wyznaczenia reguły polityki fiskalnej 
zastosowano teorię sterowania. Jako ograniczenia przyjęto równania pewnego 
modelu dynamicznego polityki fiskalnej i polityki pieniężnej. 
 
 
2. Problem kwadratowo-liniowy i model dynamiczny 
 

W wykorzystanym do wyznaczenia reguły fiskalnej problemie kwadratowo- 
-liniowym funkcja kryterium jest funkcją kwadratową, natomiast jako warunki 
ograniczające przyjmuje się liniowy układ równań.  

W dalszej części pracy przyjęto następujące oznaczenia: 
tX   –  wektor zmiennych stanu w okresie t, 

tU   –  wektor sterowania w okresie t, 
∗
tX   –  wektor pożądanych wartości wektora zmiennych stanu w okresie t, 
∗
tU   –  wektor pożądanych wartości sterowania w okresie t, 

A   –  macierz współczynników stojących przy wektorze stanu,  
B   –  macierz współczynników stających przy wektorze sterowania,  

tV   –  macierz kar odchyleń zmiennych stanu od pożądanych wartości zmien-

nych stanu, 
tS   –  macierz kar odchyleń zmiennych sterownia od pożądanych wartości 

zmiennych sterowania.  
Zakładamy, że macierze tV  i tS  są dodatnio określonymi macierzami syme-

trycznymi. 
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W badaniach jako zmienne stanu wzięto pod uwagę dynamikę PKB tY   

i wskaźnik inflacji tπ , zatem ⎥
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, w których elementy na głównej przekątnej są od-

powiednio wagami przypisanymi odchyleniom wektora zmiennych stanu od 
wektora pożądanych wartości wektora zmiennych stanu oraz odchyleniom 
współrzędnych wektora sterowania od pożądanych wartości wektora sterowania. 

Kwadratowo-liniowy problem tropiący można sformułować w następujący 
sposób. Dla każdego t = 0,1,…, N – 1 należy wyznaczyć wektor sterowania Ut, 
dla którego jest spełniony niniejszy warunek [Kendrick, 1982; Benigno, Wood-
ford, 2012; Ellison, b.r.]:  
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Jako warunek ograniczający wzięto pod uwagę model dynamiczny, który 
jest wykorzystywany przy modelowaniu wielu problemów w ekonomii. Ten 
model może stanowić podstawę do wyznaczenia strategii, której efektem jest 
osiągnięcie w przyszłości pożądanych wartości wybranych zmiennych, takich 
jak np. wzrost gospodarczy i inflacja. 

W pracy przy wyznaczaniu reguły sprzężenia zwrotnego polityki fiskalnej 
wzięto pod uwagę liniowy model dynamiczny następującej postaci [Kendrick, 
Amman, 2011]: 
 

              ttt UBXAX ⋅+⋅=+1 , dla każdego 1,...,1,0 −= Nt           (2) 
 

z warunkiem początkowym: 
 

                                            00
~XX =                                         (3) 

 

gdzie 0
~X  – ustalona wartość początkowa wektora stanu, wektor stanu w czasie  

t = 0. 
 
 
2.1. Optymalna reguła sprzężenia zwrotnego  
 

Optymalną liniową regułę sprzężenia zwrotnego uzyskano jako rozwiązanie 
problemu (1)-(3), otrzymując dla każdego 1,...,1,0 −= Nt  następujący wzór 
[Kendrick, Amman, 2011]: 
 

                                           tttt gXGU +⋅=                                           (4) 
 

gdzie tG  jest macierzą zysku sprzężenia zwrotnego w okresie t obliczaną ze 

wzoru: 
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natomiast tg  jest wektorem parametrów sprzężenia zwrotnego w okresie t wy-

znaczanym na podstawie następującego wzoru:  
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We wzorach (5) i (6) macierz tK  oraz wektor tp  obliczamy z następujących 

równań Riccatiego [Ferrante, Ntogramatzidis, 2013]: 
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natomiast dla Nt = : 
 

                                NN VK =                                                    (9) 

                                 ∗⋅−= NNN XVp                                           (10) 
 

W związku z tym na podstawie postaci macierzowej (4) reguły sprzężenia 
zwrotnego reguły polityki fiskalnej można zapisać w następującej postaci: 
–  Reguła deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych: 
 

                     tttttt gGYGD ,1,12,11 +⋅+⋅= π                              (11) 
 

–  Reguła długu publicznego: 
 

                     tttttt gGYGB ,2,22,21 +⋅+⋅= π                             (12) 
 

Zatem mając na celu przede wszystkim wzrost gospodarczy, jak również 
pamiętając o realizacji stabilności cen, reguły sprzężenia zwrotnego dla polityki 
fiskalnej przedstawiają zależność poziomu deficytu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, a także długu publicznego od wielkości produkcji i od wskaź-
nika inflacji. 
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3. Analiza empiryczna 
 

W celu wyznaczenia optymalnych wartości deficytu sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych oraz długu publicznego do analiz wzięto pod uwagę 
dane roczne dotyczące: dynamiki PKB, wskaźnika inflacji (analogiczny okres 
poprzedniego roku = 100), deficytu sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych w relacji do PKB, długu publicznego w relacji do PKB oraz stopy referen-
cyjnej (średnie wartości roczne). Jako pożądane wartości zmiennych stanu przy-
jęto: potencjalny PKB wyznaczony na podstawie filtra Hodricka–Prescotta, cel 
inflacyjny równy 2,5%, natomiast pożądanymi wartościami współrzędnych wek-
tora sterowania są: relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządo-
wych do PKB równa 2,8% (przyjęto wartość pożądaną mniejszą od wartości 
granicznej 3% zawartej w kryterium z Maastricht), relacja długu publicznego do 
PKB równa 50% (zawieszony pierwszy próg ostrożności z kryterium z Maastricht) 
oraz naturalna stopa procentowa wyznaczona na podstawie filtra H-P. Do analiz 
wzięto pod uwagę dane dla Polski z okresu 2003-2015. Ponieważ w analizach 
skupiono się na wyznaczeniu optymalnych wartości deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz długu publicznego wpływających na osią-
gnięcie jak najwyższego wzrostu gospodarczego przyjęto następujące stałe dla 

każdego t macierze wag: 
⎥
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Wyznaczone na podstawie reguł fiskalnych optymalne wartości deficytu 
sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz optymalne wartości długu 
publicznego zestawiono z rzeczywistymi wartościami tych zmiennych. Wyniki 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 1. Optymalne i rzeczywiste wartości deficytu sektora instytucji rządowych  

i samorządowych 

Rok Optymalny deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych 

Rzeczywista wartość deficytu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 

1 2 3 
2003 3,42 6,30 
2004 2,03 5,70 
2005 3,41 4,10 
2006 3,23 3,60 
2007 2,34 1,90 
2008 3,07 3,70 
2009 4,21 7,40 
2010 4,36 7,60 
2011 3,20 4,90 
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cd. tabeli 1 

1 2 3 

2012 3,90 2,70 

2013 4,03 4,00 

2014 2,92 3,30 

Źródło: Obliczenia własne. 

 

Otrzymane wyniki zestawiono na rysunku 1.  

 

 
 

Rys. 1. Optymalne i rzeczywiste wartości deficytu sektora instytucji rządowych  

i samorządowych 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zatem można zauważyć, że rzeczywisty deficyt sektora instytucji rządo-

wych i samorządowych znacznie przekraczał wartości optymalne w latach 2009-

2010, natomiast w ostatnim analizowanym 2014 r. wartość optymalną przekra-

cza nieznacznie. Należy również zauważyć, że tylko w dwóch latach, w 2007 r.  

i 2012 r., rzeczywista wartość deficytu sektora instytucji rządowych i samorzą-

dowych była niższa od wartości optymalnych, natomiast w pozostałych latach 

wartość rzeczywista deficytu była wyższa od wartości optymalnej. Największa 

rozbieżność pomiędzy wartością optymalną i rzeczywistą była w 2009 r.  

i w 2010 r. 
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Tabela 2. Optymalne i rzeczywiste wartości długu publicznego 

Rok Optymalne wartości długu publicznego Rzeczywiste wartości długu publicznego 

2003 49,85 47,10 

2004 50,19 45,70 

2005 50,09 47,10 

2006 50,00 47,70 

2007 50,04 45,00 

2008 50,07 47,10 

2009 50,00 50,90 

2010 49,88 53,10 

2011 50,00 54,10 

2012 49,92 53,70 

2013 49,80 55,70 

2014 49,88 50,20 

Źródło: Obliczenia własne. 

 

Otrzymane wyniki zestawiono również na rysunku 2.  

 

 

Rys. 2. Optymalne i rzeczywiste wartości długu publicznego 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Można zatem zauważyć, że rzeczywiste wartości długu publicznego w rela-

cji do PKB w latach 2004-2013 stopniowo wzrastały. W 2013 r. w porównaniu  

z 2004 r. dług publiczny w relacji do PKB wzrósł o 10%. Po wystąpieniu kryzy-

su finansowego w 2008 r. od roku 2009 rzeczywiste wartości przekraczały war-

tości optymalne. Dopiero w ostatnim badanych roku nastąpiło obniżenie długu 
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publicznego do wartości bliskiej wartości optymalnej. Gdyby utrzymywać wiel-
kość długu publicznego w relacji do PKB na poziomie zaprezentowanych wartości 
optymalnych oscylujących wokół przyjętej wartości pożądanej długu, wówczas 
można osiągnąć produkcję minimalnie odchylającą się od wartości potencjalnej  
i minimalne odchylenie inflacji od celu inflacyjnego.  

Do osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest w pracy przede wszystkim 
osiągnięcie wzrostu gospodarczego i przy uwzględnieniu stabilności cen, nie-
zbędna jest koordynacja polityki fiskalnej z polityką pieniężną. Toteż aby osią-
gnąć założony cel, należy również mieć na uwadze optymalne decyzje dotyczące 
stopy procentowej. W związku z tym w tabeli 3 zestawiono optymalne i rzeczy-
wiste wartości podstawowego instrumentu polityki pieniężnej, jakim jest stopa 
referencyjna. 
 
Tabela 3. Optymalne i rzeczywiste wartości stopy referencyjnej 

Rok Optymalne wartości  
stopy referencyjnej 

Rzeczywiste wartości 
stopy referencyjnej 

(średnie wartości roczne) 
2003 4,01 5,56 
2004 7,02 5,81 
2005 7,62 5,25 
2006 5,13 4,06 
2007 4,24 4,48 
2008 6,74 5,73 
2009 6,62 3,67 
2010 5,02 3,50 
2011 4,92 4,25 
2012 5,33 4,60 
2013 2,76 2,92 
2014 1,01 2,38 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

Otrzymane wyniki zestawiono na rysunku 3. Widzimy zatem, że w większości 
badanych lat wartości rzeczywiste stopy referencyjnej przekraczają wartości 
optymalne umożliwiające osiągnięcie wzrostu gospodarczego i stabilności cen. 
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Rys. 3. Optymalne i rzeczywiste wartości stopy referencyjnej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Następnie analizie poddano wpływ ustalonych wartości wag na wartości 

optymalne deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, długu pu-

blicznego i stopy referencyjnej. 

 
Tabela 4. Optymalne i rzeczywiste wartości deficytu sektora instytucji rządowych  

i samorządowych w zależności od wartości wag tY  i t  

Rok 

Optymalny deficyt sektora instytucji rządowych  

i samorządowych dla wagi 
Rzeczywista wartość  

deficytu tY
 
= 0,5 

t
 
= 0,5 

tY
 
= 0,75 

t
 
= 0,25 

tY = 0,9 

t
 
= 0,1 

tY
 
= 1 

t
 
= 0 

2003 3,78 3,42 3,14 2,94 6,30 

2004 2,23 2,03 1,91 1,82 5,70 

2005 3,60 3,41 3,29 3,20 4,10 

2006 3,14 3,23 3,28 3,31 3,60 

2007 2,20 2,34 2,41 2,47 1,90 

2008 3,12 3,07 3,04 3,01 3,70 

2009 4,24 4,21 4,17 4,13 7,40 

2010 4,27 4,36 4,38 4,37 7,60 

2011 3,13 3,20 3,20 3,18 4,90 

2012 4,25 3,90 3,62 3,38 2,70 

2013 4,64 4,03 3,57 3,22 4,00 

2014 3,45 2,92 2,58 2,34 3,30 

Źródło: Obliczenia własne. 

rzeczywista stopa referencyjna optymalna stopa referencyjna 
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Tabela 5. Optymalne i rzeczywiste wartości długu publicznego w zależności  
od wartości wag tYλ  i tπλ  

Rok 

Optymalny dług publiczny dla wagi 

Rzeczywista wartość  
długu 

tYλ  
= 0,5 

tπλ = 0,5 

tYλ  
= 0,75 

tπλ = 0,25 

tYλ  
= 0,9 

tπλ = 0,1 

tYλ  
= 1 

tπλ = 0 

2003 49,81 49,85 49,88 49,91 47,10 
2004 50,16 50,19 50,21 50,22 45,70 
2005 50,03 50,09 50,12 50,14 47,10 
2006 50,00 50,00 50,00 50,00 47,70 
2007 50,07 50,04 50,02 50,01 45,00 
2008 50,07 50,07 50,07 50,08 47,10 
2009 49,98 50,00 50,00 50,01 50,90 
2010 49,90 49,88 49,87 49,87 53,10 
2011 50,03 50,00 49,98 49,97 54,10 
2012 49,89 49,92 49,94 49,97 53,70 
2013 49,73 49,80 49,86 49,90 55,70 
2014 49,82 49,88 49,93 49,96 50,20 

Źródło: Obliczenia własne. 
 
Tabela 6. Optymalne i rzeczywiste wartości stopy referencyjnej w zależności  

od wartości wag tYλ  i tπλ  

Rok 

Optymalna wartość stopy referencyjnej dla wagi 

Rzeczywista wartość  
stopy referencyjnej 

tYλ  
= 0,5 

tπλ = 0,5 

tYλ  
= 0,75 

tπλ = 0,25 

tYλ  
= 0,9 

tπλ = 0,1 

tYλ  
= 1 

tπλ = 0 

2003 4,22 4,01 3,93 3,90 5,56 
2004 6,96 7,02 7,07 7,09 5,81 
2005 7,26 7,62 7,81 7,92 5,25 
2006 4,96 5,13 5,21 5,25 4,06 
2007 4,43 4,24 4,13 4,06 4,48 
2008 6,80 6,74 6,70 6,67 5,73 
2009 6,50 6,62 6,67 6,68 3,67 
2010 5,08 5,02 4,96 4,91 3,50 
2011 5,27 4,92 4,72 4,58 4,25 
2012 5,66 5,33 5,15 5,04 4,60 
2013 3,06 2,76 2,65 2,59 2,92 
2014 1,17 1,01 0,98 0,99 2,38 

Źródło: Obliczenia własne. 
 
Można zauważyć, że optymalne wartości deficytu sektora instytucji rządo-

wych i samorządowych, długu publicznego i stopy referencyjnej zależą również 
od wartości wag przypisanych poszczególnym zmiennym branych pod uwagę  
w funkcji celu.  
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Podsumowanie 
 

W pracy obliczono optymalne wartości deficytu sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych oraz stopy referencyjnej na podstawie wyznaczonych 
reguł sprzężenia zwrotnego. Te reguły wyznaczono jako rozwiązanie kwadratowo- 
-liniowego problemu tropiącego z warunkiem ograniczającym, za który przyjęto 
model dynamiczny opisujący uwarunkowania gospodarcze. Ponadto w przepro-
wadzonych analizach gospodarka była postrzegana jako układ dynamiczny ze 
sterowaniem, zatem zastosowanie rozwiązania kwadratowo-liniowego problemu 
tropiącego pomoże gospodarce rozwijać się zgodnie z pożądaną ścieżką. Wyzna-
czone optymalne reguły polityki fiskalnej uzupełnione optymalnymi decyzjami 
dotyczącymi polityki pieniężnej mają pozytywny wpływ na gospodarkę, ponie-
waż minimalizują odchylenie PKB i inflacji od ich wartości pożądanych.  

Ponadto przeprowadzono analizę ex post. Gdy znamy wartości prognozo-
wane zmiennych stanu: dynamiki PKB i wskaźnika inflacji, to możemy obliczyć 
optymalne wartości prognoz deficytu instytucji sektora rządowego i samorzą-
dowego, długu publicznego i stopy referencyjnej.  
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OPTIMAL FISCAL DECISIONS MAKING  
IN THE ASPECTS OF ECONOMIC GROWTH 

 
Summary: The aim of the fiscal policy in many countries is to generate the economic 
growth and to minimize the general government deficit and public debt. In the article, we 
will focus on the expansive consolidation, that is, on fiscal adjustments that have a posi-
tive, permanent effect on economic growth. Therefore, the aim of this article is to deter-
mine the optimal fiscal decisions in the context of economic growth and on context of 
fiscal balance based on a quadratic-linear problem. 
 
Keywords: optimal fiscal decision quadratic-linear problem, dynamic model, feedback 
rule. 




