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1 WSTĘP 
 
Niniejsze opracowanie zawiera wyniki trzeciej edycji badania pt. „Rozwój i polityka gospo-
darcza Polski”. Polega ono na zebraniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Pytania te 
są podzielone na trzy części (zgodnie z nazwami w spisie treści niniejszego opracowania), 
którym towarzyszą dane historyczne ułatwiające dokonywanie prognoz oraz ocen jakości 
polityki gospodarczej).  
 Niniejsze badanie współorganizowane jest przez trzy jednostki:  

• Katedrę Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 

• Instytut Wiedzy i Innowacji, 

• Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe w ramach University Col-
lege London.  

Ankieta w bieżącej edycji była rozpowszechniana w sposób zarówno tradycyjny (wysyłka 
papierowych formularzy pocztą), a także elektroniczny, w formie pliku do wypełnienia lub 
ankiety internetowej. Największą skuteczność pokazał internetowy wariant przeprowadze-
nia badań (ok. 85% zebranych odpowiedzi). Jednocześnie, największa ilość niepełnych od-
powiedzi na ankietę występowała właśnie w badaniu za pomocą formularza internetowego.  
 Ostatecznie, zebrano 98 ankiet. Jeśli przyjmuje się, że badanie na próbie ok. 1000 osób 
jest reprezentatywne dla całej populacji mieszkańców kraju, to 10-krotnie niższa próba dla 
populacji np. ok. 1000-krotnie mniejszej, dawałaby dość dużą ufność w jej wyniki. Można by 
traktować, że udzielone odpowiedzi są reprezentatywne dla środowiska ekonomistów pol-
skich.  
 Wyniki ankiety zostały poddane podstawowej obróbce statystycznej, a następnie zosta-
ła dokonana interpretacja wyników, bazując na prostych wskaźnikach: liczebności, częstości i 
średniej arytmetycznej.  
 Był też liczony współczynnik korelacji większości odpowiedzi na pytania (nie we 
wszystkich przypadkach było to możliwe) z pytaniami:  

• stopień realizacji obietnic wyborczych z 2005 r. przez PiS, jako przybliżenie zwolenników 
partii PiS (im wyższa ocena realizacji obietnic, tym respondent był większym zwolenni-
kiem tej partii),  

• ocena polityki gospodarczej rządu J. Kaczyńskiego, jako przybliżenie zwolenników przy-
wódcy tej partii (a nie jej samej) (im wyższa ocena polityki rządu J. Kaczyńskiego, tym re-
spondent był większym jego zwolennikiem).  

W dalszych fragmentach opracowania przytoczone były jedynie ważniejsze wyniki tych obli-
czeń.  
 
 Zespół autorów chciałby podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w niniejsze 
przedsięwzięcie badawcze.  



2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW  
 
 

2.1 Dotychczasowa polityka gospodarcza 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdaniem polskich ekonomistów za obecną koniunktu-
rę gospodarczą odpowiadają przede wszystkim czynniki wewnętrzne, niezależne od władz. 
Są to głównie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Podobnie do opinii Fundacji Rozwoju Oby-
watelskiego, wbrew przekonaniom poprzedniego rządu, ponad połowa środowiska ekonomi-
stów (51%) stwierdziła, że obecną, pomyślną koniunkturę zdecydowanie nie zawdzięcza-
my poprzedniej koalicji rządzącej.  
 Respondenci proszeni byli, by wystawić ocenę polityce gospodarczej prowadzonej 
przez poprzednie rządy, stosując „szkolną skalę” od 1 do 5. O ile poprzednik premierów z PiS 
– Marek Belka otrzymał w poprzedniej edycji badań „trójkę”, to rząd Kazimierza Marcinkie-
wicza został oceniony na 3- (dokładniej: 2,7) , a Jarosława Kaczyńskiego – jedynie na 2- (1,7). 
Był to najniżej oceniony rząd w dotychczasowych, naszych badaniach – za J. Buzkiem (2,3) i L. 
Millerem (2,4).  
 Ocena polityki pieniężnej NBP w 2006 r. wyniosła 3+ (3,4) i pogorszyła się w porów-
naniu do poprzednich lat, kiedy otrzymywała ocenę czwórkową. Słabo oceniona została ko-
ordynacja polityki rządu i banku centralnego (3-), ale jeszcze słabiej (2+) – koordynacja pol-
skiej polityki gospodarczej z unijnymi. 
 Ankietowani ekonomiści byli proszeni o ocenienie stopnia realizacji obietnic przedwy-
borczych „Prawa i Sprawiedliwości” z 2005 r. Zdaniem respondentów zostały one wypełnio-
ne w 24%.  
 Odpowiadając na pytanie o największe sukcesy rządu J. Kaczyńskiego najczęściej (po-
nad 30% odpowiedzi) wypowiadano się w formie „brak sukcesów”. Gdy już je wymieniano, 
wskazywano głównie na walkę z korupcją, a także – nie wtrącanie się w sprawy gospodarki 
(„nie psucie jej”). Dostrzegano również spadek bezrobocia dodając przy tym najczęściej, że 
było to możliwe dzięki emigracji za granicę. Wśród największych porażek wskazywano: za-
hamowanie prywatyzacji, brak reformy finansów publicznych, „pakiet Kluski” oraz brak re-
alizacji budownictwa mieszkaniowego.  
 

2.2 Prognozy rozwoju gospodarki 

Nowy rząd może nie mieć już tak korzystnej sytuacji makroekonomicznej, co poprzedni. Po-
twierdzają to wyniki badań opinii środowiska ekonomistów. Według ankietowanych, należy 
spodziewać się wolniejszego wzrostu gospodarczego w 2008 r., jednak na wciąż wysokim 
poziomie – ok. 4,8%. Stopa bezrobocia będzie malała, ale już nie tak dynamicznie, jak w 2006 
i 2007 r. – spadnie pod koniec 2008 r. do poziomu nieco poniżej 10%. Prognozuje się, że in-
flacja w przyszłym roku będzie wyższa, niż w bieżącym i przekroczy 3%. Pogorszy się stan 
bilansu obrotów bieżących, a stan sektora finansów publicznych – poprawi się. Ponadto, 
przyspieszy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych – do 14,5 mld euro w 2008 r.  
 



2.3 Rekomendacje dla nowego rządu 

Ekonomiści na pytanie o przewidywaną przez nich datę wejścia Polski do „strefy euro” wska-
zywali najczęściej 2013 r. Zauważali przy tym, że nasz kraj powinien przyjąć euro o rok 
wcześniej.  
 Spośród różnych możliwości wyboru, rząd ewentualne oszczędności z tytułu mniejsze-
go deficytu budżetowego nie powinien wydać, ale przede wszystkim dzięki nim ograniczyć 
wartość tego deficytu. Jeśli zaś szukać ewentualnego przeznaczenia na możliwe do rozdyspo-
nowania przychody budżetowe, nie powinny one trafiać na politykę prorodzinną (oraz so-
cjalną), czy nawet na dofinansowanie służby zdrowia, ale na politykę wzrostową (tj. pobu-
dzania wzrostu gospodarczego).  
 Ponad 50% respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem podatku liniowego w 
Polsce, wskazując na jego wysokość wynoszącą 16,5%. Gdyby natomiast miał być podatek 
progresywny, to najlepiej o dwóch stawkach wynoszących 16,5 oraz 28% (jeśli natomiast 
podatek trójprogowy, to o stawkach: 15, 24 i 32%.  
 Ankietowani opowiadali się również za obniżeniem składników „klina podatkowego”, 
w tym najbardziej składki emerytalnej o 3,2 punktu procentowego, rentowej i zdrowotnej po 
1,5 p.p.  
 Zwolennicy prywatyzacji służby zdrowia stanowili 90% respondentów. Przypomnijmy 
jeszcze inne wyniki badań z ubiegłego roku, kiedy to większość ankietowanych przez nas 
ekonomistów (64%) była zdania, że powinna zostać wprowadzona częściowa odpłatność za 
dzienne studia wyższe, a także za usługi medyczne (74%). Obecny rząd wydaje się dystanso-
wać od tych oczekiwań.  
 Prawie 60% ekonomistów opowiadało się za zdecydowanym zniesieniem przywilejów 
rentowo-emerytalnych rolników towarowych (KRUS). Przeciwnicy tej reformy stanowili je-
dynie 1% ankietowanych. Częściowo również powinny zostać zniesione przywileje niektó-
rych grup zawodowych, tj. wcześniejsze emerytury – zdecydowanymi zwolennikami takich 
działań było ok. 30% respondentów, a umiarkowanymi – aż prawie 60%.  
 Pytając się o opinię nt. zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, zwolenników 
tego rozwiązania było więcej (60%), niż przeciwników (1/3).  
 Spośród zaproponowanych respondentom 19 dziedzin (resortów), priorytetowe dla 
nowego rządu powinny być:  

• infrastruktura oraz innowacyjność gospodarki (po 18% odpowiedzi),  

• na drugim miejscu – nauka i badania (26%),  

• zaś na trzecim – przedsiębiorczość (23%) oraz ponownie – innowacyjność (19%).  

 

2.4 Zmiany w Konstytucji? 

Ekonomiści byli pytani również o opinię na temat kilku, zaproponowanych zmian w Konsty-
tucji RP. Oto pytania i udział odpowiedzi potwierdzających wprowadzenie poniższych mody-
fikacji:  

• wprowadzenie zakazu ubiegania się o naczelne stanowiska publiczne osób z pra-
womocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa z winy umyślnej – 93%  



• ograniczenie stosowania immunitetu do działań bezpośrednio związanych z peł-
nioną funkcją   – 91% 

• utrata stanowiska (również poselskiego) uzyskanego w wyniku fałszerstw, 
oszustw itp.  – 97% 

• konieczność tworzenia przez rząd budżetów wieloletnich (w bym budżetów za-
daniowych)  – 72% 

• zmniejszenie liczby posłów – 70%    

 
Respondenci, którzy popierali ideę „odchudzenia” parlamentu wskazywali przy tym średnią, 
oczekiwaną przez nich liczbę posłów na 249, a zatem znacząco mniej, niż jest ich obecnie 
(460).  
 

2.5 Ekonomiści a „cud gospodarczy” 

Respondenci zapytani zostali również o to, jakie – ich zdaniem – główne działania powinien 
podjąć rząd w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego w Polsce? W końcu jedną z naj-
ważniejszych obietnic PO było doprowadzenie do „cudu gospodarczego”. Zakres udzielanych 
odpowiedzi był bardzo szeroki. Obejmował on przede wszystkim: 

• odbiurokratyzowanie gospodarki, ułatwienia dla działalności gospodarczej (likwidacja 
koncesji, zezwoleń („wyeliminować tysiące nikomu potrzebnych świstków”), korporacji 
zawodowych, uproszczenie przetargów) – „po prostu wolny rynek bez socjalizmu”, 

• propagowanie inkubatorów przedsiębiorczości i innowacji, w tym na uczelniach,  

• zwiększone inwestowanie w szkolnictwo wyższe, w szkolenia i praktyki zawodowe,  

• informatyzację administracji (podpis elektroniczny, e-urzędy),  

• reformowanie finansów publicznych i zmniejszenie podatków (niektóre zlikwidować, jak 
np. „od posiadania psa”) oraz ograniczenie „klina podatkowego”,  

• przyspieszenie (dokończenie) prywatyzacji,  

• utrzymywanie inflacji na niskim poziomie,  

• rozbudowywanie infrastruktury (autostrady, koleje),  

• dalsza walka z korupcją,  

• usprawnienie wykorzystania środków unijnych – dla poprawy innowacyjności gospodar-
ki,  

• lepsze dbanie o własność publiczną (np. długoletnie gwarancje na budowane drogi),  

• ściąganie inwestycji zagranicznych, w tym do sektora badawczo-rozwojowego.  

 
 
 



3 CZĘŚĆ I. PRZESZŁA I BIEŻĄCA POLITYKA GOSPODARCZA 

POLSKI 
 
 

3.1 Czynniki posiadające największy wpływ na obecną sytuację 
gospodarczą kraju 

W pierwszej pytaniu części I ankiety respondentów poproszono o przyznanie wag pięciu 
czynnikom, które oddziałują na sytuację gospodarczą w Polsce, a były nimi: czynniki we-
wnętrzne (krajowe), niezależne od polskich władz, czynniki zewnętrzne (niezależne od na-
szego kraju), polityka gospodarcza rządów SLD (2001-05), polityka gospodarcza rządów ko-
alicji PiS, LPR i Samoobrony (2005-07) oraz polityka pieniężna (banku centralnego). 
 Wyniki badania można przedstawić podając średnią ocenę poszczególnych, ocenianych 
elementów. Widzimy z niej jasno, że najczęściej odpowiedzialność za obecną sytuację gospo-
darczą ponosiły czynniki wewnętrzne, niezależne od rządu. Wymienić tu można głównie 
przedsiębiorczość. Z kolei najmniejszy wpływ – zdaniem ekonomistów – miała polityka go-
spodarcza rządów poprzedniej koalicji: PiS-LPR i Samoobrony.  
 

 
 
Powyższą ocenę można zaprezentować dokładniej podając rozkład odpowiedzi. Ankietowani 
za najważniejsze uznali dwa pierwsze czynniki przyznając im (niemal równoważnie) kolejno 
28% i 27% istotności w kształtowaniu aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Drugim, co do 
ważności, najczęściej podawanych czynnikiem była sytuacja wewnętrzna, kolejnym – polity-
ka banku centralnego. Za przedostatni czynnik uznano politykę gospodarczą rządów SLD w 
latach 2001-2005. Natomiast aż 51% respondentów przyznało polityce gospodarczej rządów 
ostatniej koalicji (tj. PiS, LPR oraz Samoobrony) najniższą z możliwych wag.  



 

      
 

      
 

      
 
 
Dało się zauważyć, że zwolennicy PiS najgorzej oceniali wpływ polityki gospodarczej rządów 
SLD na obecną sytuację gospodarczą (współczynnik korelacji -0,15), zaś najlepiej, oczywiście 
rządów swojej partii (0,13). Jednakże, w obu tych przypadkach współczynniki korelacji były 
nieistotne statystycznie na typowym, 5-procentowym poziomie.  
 



3.2 Jakość realizacji poszczególnych celów polityki gospodarczej 
w 2006 roku 

W skali od 1 (minimum) do 5 (maksimum) respondenci najlepiej ocenili wzrost gospodarczy 
(3,7), następnie walkę z inflacją (na 3,4), po czym kolejno ex aequo walkę z bezrobociem i 
bilans obrotów bieżących (2,5). Najgorzej oceniono natomiast przemiany strukturalne i defi-
cyt sektora finansów publicznych (oba cele jedynie na 2,0). Są to oceny dość niskie w porów-
naniu z zeszłorocznymi wynikami, według których najlepiej osiąganym celem było zwalcza-
nie inflacji (4,64).  
 

 
 
Zwolennicy PiS przede wszystkim wysoko oceniali wzrost gospodarczy (współczynnik kore-
lacji 0,31), a także deficyt sektora finansów publicznych (0,35). Silniejsze związki można było 
zauważyć w przypadku ocen zwolenników polityki gospodarczej nie tyle całego PiS, co jedy-
nie rządu J. Kaczyńskiego. Dla nich równie ważny, co deficyt sektora finansów publicznych 
było zwalczanie bezrobocia (współczynnik korelacji równy 0,4).  
 Poniższy wykres zawiera ocenę jakości polityki gospodarczej rządów Kazimierza Mar-
cinkiewicza (X 2005 r. – VI 2006 r.) i Jarosława Kaczyńskiego (VII 2006 r. – X 2007 r.) 
 
 

 
 
W tym pytaniu respondenci mieli za zadanie ocenić następujące po sobie rządy w zakresie 
prowadzonej w przez nie polityki gospodarczej. Owe oceny pozwalają na porównanie ich 
odbioru w grupie ankietowanych: 41% spośród nich dość dobrze (oceny od 3 do 5) oceniło 
politykę gospodarczą rządu K. Marcinkiewicza, natomiast ponad połowa (59%) uznała poli-
tykę gospodarczą J. Kaczyńskiego za nieodpowiednią. 



Oceny te dają następującą, średnią ocenę jakości polityki gospodarczej:  

• rządu K. Marcinkiewicza – 2,7,  

• rządu J. Kaczyńskiego – 1,7.  

Ostatnia z ocen jest jedną z najsłabszych podawanych dotąd w naszych badaniach.  
  Przeprowadzona analiza regresji pokazała, że celami makroekonomicznymi, któ-
rych realizacja miały największy wpływ na oceny polityki gospodarczej poszczególnych rzą-
dów były (kolejno):  

• rząd K. Marcinkiewicza: deficyt sektora finansów publicznych, przemiany strukturalne 
oraz deficyt bilansu obrotów bieżących, 

• rząd J. Kaczyńskiego: deficyt sektora finansów publicznych i wzrost gospodarczy.  

Oceny realizacji pozostałych celów nie miały istotnego wpływu na ocenę polityki gospodar-
czej rządów.  
 

3.3 Jakość polityki gospodarczej rządu, polityki pieniężnej oraz 
stopnia koordynacji tych polityk w latach 2005-07 

Ankietowanych poproszono o dokonanie oceny dwóch elementów polityki gospodarczej, a 
mianowicie: polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd (pytanie 3 części pierwszej) oraz 
polityki pieniężnej (prowadzonej oczywiście przez NBP; pytanie 4 części pierwszej). Następ-
nie respondenci dokonali ewaluacji stopnia skoordynowania obu polityk (pytanie 5 w pierw-
szej części ankiety), jako kluczowego aspektu sukcesu gospodarczego kraju. Wiadomym jest 
bowiem, że odpowiednie dopasowanie obu polityk pozwala na łatwiejsze osiąganie zamie-
rzonych przez rząd celów, co implikuje odpowiednie wyniki gospodarcze (m.in. stopę wzro-
stu gospodarczego).  
 

 
 
Zgodnie z opinią ankietowanych oceny każdego z czynników badanych oddzielnie, jak i ich 
połączenie (koordynacja obu elementów) są coraz niższe. Mimo optymistycznego nastawie-
nia na przełomie lat 2004 i 2005, można zauważyć, że już kolejne dwa lata pokazują odmien-
ne opinie grupy biorącej udział w badaniu. W 2005 roku bardzo dobrze oceniano jakość poli-
tyki pieniężnej NBP, bo aż na 4,01, ale liczba ta w kolejnym roku niestety zmalała do 3,4. Po-

                                                             
1 Taką ocenę respondenci wydali zarówno w edycji badań z ubiegłego roku, jak i z bieżącego.  



dobnie było z polityką gospodarczą rządu, gdzie spadek w roku 2006 nastąpił o pełną jed-
nostkę (z 2,7 do 1,7). Złożyć się to musiało zatem na ogólną ocenę koordynacji, która obniżyła 
się o 0,3 p.p. (2,6 pkt.)2. 
 Zwolennicy PiS oczywiście najlepiej oceniali politykę gospodarczą rządu J. Kaczyńskie-
go (oceny rządu K. Marcinkiewicza były nieistotne statystycznie). Częściej twierdzili również 
(podobnie było w przypadku zwolenników rządu J. Kaczyńskiego), że w 2006 r. poprawiła się 
koordynacja polityk (w obu aspektach, por. niżej).  
 
 

3.4 Ocena koordynacji polskiej polityki gospodarczej z politykami 
gospodarczymi UE 

Ankietowanych po raz pierwszy w historii dotychczasowych badań poproszono o dokonanie 
oceny koordynacji polityki gospodarczej Polski z politykami gospodarczymi UE. Ogólnie rzecz 
ujmując, średnie oceny koordynacji obu polityk w 2006 r. były niższe (2,3), niż w 2005 r. 
(2,7).  
 

 
 
 

3.5 Ocena realizacji zapowiedzi i zobowiązań wyrażonych przez 
„Prawo i Sprawiedliwość” przed wyborami z 2005 r. 

Ocena zapowiedzianej wyżej kwestii mogła się wahać w przedziale od 0% (w ogóle) do 100% 
(w pełni wypełnione wszystkie zobowiązania). Średnia wśród respondentów sięgnęła 24%, 
natomiast wyniki w poszczególnych przedziałach prezentują się następująco: większość re-
spondentów oceniała transparentność działalności rządu wobec obietnic, jako bardzo niską 
(przedziały od 0% do 30% stanowią większość odpowiedzi). Bardzo niewielka liczba biorą-
cych udział w badaniu była zdania, iż PiS w koalicji z LPR i Samoobroną wypełniali przedwy-
borcze zobowiązania zgodnie z obietnicą. 
 

                                                             
2 W ubiegłorocznej edycji badań udzielona ocena dla 2006 r. miała wartość 2,55, aczkolwiek przyjęli-
śmy tu prezentację danych z tegorocznej edycji.  



 
 

3.6 Największy sukces polityki gospodarczej rządu Jarosława Ka-
czyńskiego 

Uczestnicy badania mieli możliwość wpisania w puste miejsce ich zdaniem najważniejszego 
osiągnięcia polityki gospodarczej rządu J. Kaczyńskiego. W niektórych przypadkach zdarzało 
się wiele przykładów takich sukcesów, przeważała jednak nad nimi jedna odpowiedź, tj. 
„brak”, którą podało ponad 40% respondentów. 
 Struktura odpowiedzi kształtowała się następująco:  

• brak (31) 

• walka z korupcją (10) 

• spadek bezrobocia (9) 

• nieingerowanie w gospodarkę (7) 

• utrzymanie wzrostu gospodarczego (6) 

• obniżenie stawki składki rentowej (5) 

• obniżka podatku PIT od 2009 (4) 

• zmniejszenie deficytu budżetowego (4) 

• utrzymanie niskiej inflacji (3) 

 Pozostałe odpowiedzi wyrażane były rzadziej – dwukrotnie lub jedynie raz. Z tego 
względu nie były przytaczane.  
 Graficzny rozkład liczebności udzielonych odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.  
 

 



3.7 Największa porażka polityki gospodarczej rządu Jarosława 
Kaczyńskiego 

Tym razem ankietowani patrzyli na politykę gospodarczą rządu Jarosława Kaczyńskiego z 
przeciwstawnego punktu widzenia, próbując dostrzec największe niedociągnięcia, jakich ten 
rząd mógł się – w ich mniemaniu – dopuścić. Szczególnie krytykowano niepodjęcie się refor-
my finansów publicznych, niedokończenie reformy emerytalnej oraz rezygnację z rozpoczę-
cia służby zdrowia. Równie negatywnie oceniono zahamowanie procesów prywatyzacyjnych, 
jak i niewykorzystanie potencjału wynikającego z dobrej sytuacji gospodarczej Polski. Prze-
ciwstawiono się również opinii o zmniejszeniu bezrobocia, którego stopa zmalała, ale kosz-
tem emigracji młodych i/lub wykwalifikowanych pracowników. 
 Poniżej zaprezentowana została lista „porażek”: 

• brak reformy finansów publicznych (15) 

• zahamowanie prywatyzacji (13) 

• rozbudowa infrastruktury (w tym przygotowania do Euro2012)  (6) 

• polityka mieszkaniowa (6) 

• pozorne zmniejszenie bezrobocia (5) 

• brak reformy służby zdrowia (4) 

• nieskuteczna polityka zagraniczna (4) 

• arogancja władzy (4) 

• emigracja Polaków (4) 

• koalicja z Samoobroną i LPR (3) 

• niewprowadzenie „pakietu Kluski” (3) 

• zwiększenie roli państwa (3) 

 Widzimy, że niekiedy respondenci mylili pojęcie „polityki gospodarczej” z „polityką” 
(np. kwestia koalicji) czy wizerunkiem („arogancja”).  
 Podobnie jak powyżej, dla uniknięcia „szumu informacyjnego” pominięto wypowiedzi 
występujące jedynie raz lub dwukrotnie.  
 Część z ww. ocen został zaprezentowany graficznie.  
 

 
 



4 CZĘŚĆ II. PROGNOZY ROZWOJU GOSPODARKI 
 
 
W tej części ankiety respondenci podawali najbardziej prawdopodobne – ich zdaniem – przy-
szłe wartości wybranych wskaźników makroekonomicznych.  
 Spośród ważniejszych zależności korelacyjnych należy stwierdzić, że: 

• zwolennicy PiS gorzej oceniali szanse na zmniejszenie deficytu obrotów bieżących w 
2007 r. (podobnie w przypadku zwolenników rządu J. Kaczyńskiego, dla obu prognozo-
wanych lat), 

• zwolennicy J. Kaczyńskiego prognozowali wyższą stopę bezrobocia w 2008 r. 

 

4.1 Wzrost gospodarczy w Polsce i jego prognozy 

Respondenci zostali poproszeni o podanie przewidywanej przez nich stopy wzrostu realnego 
PKB (w%) w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w Polsce. Dość pesy-
mistycznie ocenili oni przyszłe tempo wzrostu gospodarczego. Zdaniem ankietowanych na-
stąpi spowolnienie wzrostu realnego PKB w Polsce, choć spadek koniunktury w 2008 r. 
(4,8%) nie będzie szczególnie duży, w porównaniu do roku poprzedniego (4,9%).  
 

 
 

4.2 Stopa bezrobocia (rejestrowanego) w Polsce i jej prognozy 

Respondenci pozytywnie ocenili przyszłe tendencje w kształtowaniu się bezrobocia. Przewi-
dują oni kontynuacją trendu spadku stopy bezrobocia (por. pytanie nr 2 drugiej części ankie-
ty), które na koniec 2008 roku ma wynieść 9,6%. Jest to wartość niższa od prognozowanej w 
zeszłym roku o 3,85%. Jednakże, dynamika obniżania się stopy bezrobocia w 2008 r. już nie 
będzie tak wysoka, jak w poprzednich latach.  
 Rysunek przedstawia dwie wartości stopy bezrobocia w 2007 r.: z września (wg GUS) 
oraz prognozowana na koniec roku.  



 

 
 
 

4.3 Stopa inflacji w Polsce i jej prognoza 

Respondenci zostali poproszeni o podanie prognozy stopy inflacji (stopy zmian wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych) w porównaniu do wskaźnika z roku poprzedniego, 
wyrażonego w procentach (por. pytanie 3 drugiej części ankiety). 
 Respondenci ocenili, że stopa inflacji wzrośnie z poziomu 1% (w 2006 r.) o 1,9 punktu 
procentowego, a w przyszłym roku już jedynie o 0,2 p.p. 

 

 
 

4.4 Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce i jego prognoza 

Zdaniem ankietowanych deficyt sektora finansów publicznych w Polsce (por. pytanie 4 dru-
giej części ankiety) będzie ulegał systematycznemu zmniejszeniu w kolejnych latach. W roku 
2007 spadnie o 0,5 p.p., a w roku następnym nieznacznie mniej, o 0,3 p.p.  

 
 



 
 
 
Zauważyć tu należy, że respondenci opierali się na danych historycznych dostarczonych 
przez autorów badania (obliczenia własne), stąd wyniki mogą się różnić od oficjalnych. 
 
 

4.5 Deficyt bilansu obrotów bieżących w Polsce i jego prognozy 

Pytanie nr 5 drugiej części ankiety odnosiło się do prognozy na lata 2007 i 2008 deficytu bi-
lansu obrotów bieżących w Polsce. 
 Respondenci ocenili, że deficyt ten wzrośnie w porównaniu do poziomu z roku 2006, a 
następnie ustabilizuje się na poziomie -3,4%. 

 

 
 
 

4.6 Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i 
jego prognoza 

Ankietowani zostali poproszeni o prognozę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
do Polski (por. pytanie nr 6 drugiej części ankiety) na lata 2007 i 2008. 
 Ich opinia jest pozytywna i wskazuje na stabilny coroczny wzrost inwestycji o ok. mld € 
(z poziomu 11 mld € z roku 2006 do 12,6 mld i 14,4 mld € w kolejnych latach). 



 
 

 
 

 

4.7 Przewidywany rok wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walu-
towej 

Zdaniem dużej części respondentów (44%) Polska wejdzie do Unii Gospodarczej i Walutowej 
(strefy „euro”) w 2012 roku (por. pytanie 7 drugiej części ankiety). Taka sama liczba ankie-
towanych (po 12%) wskazała lata 2011 oraz 2012. Udzielone odpowiedzi wahały się w prze-
dziale: 2009-2018.  

 

 
 
 
Jednakże średnio rzecz biorąc (uśredniając wszystkie odpowiedzi), Polska wejdzie do UGW 
w 2013 r. 



5 CZEŚĆ III. REKOMENDACJE DLA POLITYKI GOSPODARCZEJ 

W POLSCE 
 
 

5.1 Optymalny rok wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Waluto-
wej 

W pierwszym pytaniu trzeciej części ankiety respondenci zostali poproszeni o podanie ich 
zdaniem odpowiedniego roku wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (strefy „eu-
ro”). Podobnie jak w pytaniu 7. drugiej części ankiety, znacząca część (33%) wskazała rok 
2012 (była to też wartość średnia). Niewiele mniej wybrało rok 2010 jako optymalny. W od-
różnieniu od poprzedniego pytania, dotyczącego opinii na temat roku wejścia Polski do Unii 
Gospodarczej i Walutowej, pojawiły się też lata bardziej odległe np. 2020, 2050 (najdalszy, 
możliwy do wyboru rok). 
 

 
 
 

5.2 Sugestie dotyczące przeznaczenia dodatkowych środków z bu-
dżetu państwa 

Następnie respondenci zostali zapytani, na co, w pierwszej kolejności, nowy rząd powinien 
przeznaczyć dodatkowe środki budżetowe uzyskane dzięki aktualnej, dobrej koniunkturze. 
Mieli do wyboru następujące cele: dofinansowanie służby zdrowia, obniżenie „klina podat-
kowego”, ograniczenie deficytu budżetowego, podniesienie płac w sektorze budżetowym, 
politykę wzrostową, politykę prorodzinną, politykę socjalną oraz możliwość wskazania inne-
go celu.  
 Zdaniem ankietowanych najważniejszymi celami są ograniczenie deficytu budżetowego 
(32%), polityka wzrostowa (28%) oraz obniżenie „klina podatkowego” (22%). Dofinansowa-



nie służby zdrowia wybrało tylko 8%, podniesienie płac w sektorze budżetowych 4%, a poli-
tykę prorodzinną jedynie 2%. Wśród własnych odpowiedzi respondentów pojawiły się m. in. 
infrastruktura, spłata zadłużenia zagranicznego oraz reforma służby zdrowia i osłona jej 
kosztów. 
 

 
 
 

5.3 Rodzaj i stawki podatku od osób fizycznych (PIT) 

W 3. pytaniu trzeciej części ankiety, respondenci zostali poproszeni o wybranie rodzaju po-
datku od osób fizycznych (PIT) i stawek, jakie powinny obowiązywać w Polsce w kolejnych 
latach. Większość opowiedziała się za podatkiem liniowym (66%), ponad połowa mniej an-
kietowanych wybrała podatek 2-progowy (27%), a jedynie 7% wybrało podatek 3-progowy. 
 Z uwagi na konstrukcję pytania, pominięte zostały błędnie udzielone odpowiedzi za-
wierające więcej niż jeden wariant podatku. 
 

 
 
 



5.3.1 Podatek liniowy 

Średnia, postulowana przez respondentów stawka podatku liniowego wyniosła 16,4%. Pro-
ponowane stawki wahały się od 5 do 25%. 
 Zwolennicy PiS oraz rządu J. Kaczyńskiego nie byli zwolennikami tego podatku (współ-
czynnik korelacji nieistotnie różny od zera). Co więcej, nie byli też zwolennikami niższej 
stawki podatku 2-progowego (por. niżej).  
  

5.3.2 Podatek 2-progowy 

Średnia stawka niższa wyniosła 16,5% (najwyższa sugerowana to 25%, a najniższa 10%), 
natomiast wyższa – 27,9% (z przedziału 15-40%) 
 

5.3.3 Podatek 3-progowy 

Średnia stawka niższa wyniosła 15,1% (proponowane stawki wahały się między 10 a 19%), 
średnia stawka 24,2% (z przedziału 15-30%), natomiast najwyższa 33% (stawki ankietowa-
nych mieściły się w przedziale 20-45%). 
 Zwolennicy zarówno PiS, jak i rządu J. Kaczyńskiego, w największym stopniu (spośród 
różnych stawek) wskazywali na konieczność obniżenia drugiego progu w przypadku podatku 
3-progowego.  
 

5.3.4 Podatek 4-progowy 

Zaproponowany również został podatek o czterech progach (mimo braku jego postulowania 
przez obecnie rządzące partie). Gdyby taki podatek miałby być wprowadzony, to powinien on 
mieć – zdaniem respondentów – następujące stawki: 11,4%, 17,4%, 25% i 33,6%.  
 Widzimy zatem, że generalnie wraz ze wzrostem ilości stawek podatkowych, rośnie 
rozpiętość proponowanych stawek zarówno „w górę”, jak i „w dół”. Przy czym i tak najbar-
dziej oczekiwaną stawką podatku było 16% – w przypadku podatku liniowego.  
 
 

5.4 Pozapłacowe koszty pracy 

Ankietowani zostali poproszeni o podanie optymalnych wysokości pozapłacowych składni-
ków kosztów pracy w Polsce, tzw. „klina podatkowego” (składki emerytalnej, rentowej, cho-
robowej, wypadkowej i ubezpieczenia zdrowotnego) na kolejne lata (por. pytanie 4. trzeciej 
części ankiety). 
 Wszystkie wskazane wartości były nieco niższe od obowiązujących. Znacznie niższa od 
obowiązującej jest proponowana wysokość składki emerytalnej (aż o 3,02% niższa). Najbar-
dziej zbliżona do obowiązującej jest wskazywana przez respondentów wysokość składki cho-
robowej (2,45% – obowiązująca; 2,2% – rekomendowana). 
 



 

 
Zwolennicy PiS (i rządu J. Kaczyńskiego) najchętniej wiedzieliby obniżenie składki emerytal-
nej, zaś woleliby ewentualnie podwyższyć składkę chorobową.  
 
 

5.5 Prywatyzacja służby zdrowia 

W 5. pytaniu trzeciej części ankiety respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na 
temat prywatyzacji służby zdrowia. Większość ankietowanych opowiedziała się za częściową 
prywatyzacją służby zdrowia (72%), a 18% – za całkowitą. 
 

 
 
 

5.6 Zniesienie przywilejów rentowo-emerytalnych rolników to-
warowych (KRUS) 

Ankietowani zostali poproszeni również o wyrażenie opinii w zakresie zasadności zniesienia 
przywilejów rentowo-emerytalnych dla rolników towarowych – KRUS (por. pytanie 6. trze-
ciej części ankiety).  



 Zdecydowana większość (60%) stwierdziła, że konieczna jest całkowita likwidacja 
KRUS. 38% opowiedziała się za częściową likwidacją przywilejów. Jedynie 1% respondentów 
był przeciwny. 
 

 
 
 

5.7 Zniesienie przywilejów niektórych grup zawodowych – wcze-
śniejsze emerytury 

Badani wypowiedzieli się w kwestii zniesienia przywilejów niektórych grup zawodowych, 
jakimi są wcześniejsze emerytury. Za częściowym zniesieniem była większość ankietowanych 
(58%), nieco mniej za całkowitym zniesieniem – 29%. Respondenci przeciwni zniesieniu 
przywilejów stanowili mniejszość (10%).  
 

 

 
 

5.8 Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 

W kwestii zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (por. pytanie 8. trzeciej części 
ankiety), większość respondentów opowiedziała się za całkowitym zlikwidowaniem różnic, 



ale znaczna część wyraziła zdanie zupełnie odmienne (33% przeciwnych zrównaniu wieku 
emerytalnego). 
 

 
 
 

5.9 Priorytety przy przyznawaniu wsparcia finansowego dużym 
inwestycjom zagranicznym w Polsce 

Respondenci zostali również poproszeni o zdecydowanie, czym przede wszystkim powinien 
kierować się rząd, przyznając wsparcie finansowe dużym inwestycjom zagranicznym w Pol-
sce (por. pytanie 9. trzeciej części ankiety). Wybór możliwy był pomiędzy: liczbą stworzonych 
w wyniku inwestycji miejsc pracy (u inwestora i kooperantów), wpływem inwestycji na roz-
wój technologiczny kraju (w tym efekty spillover) a wysokością przyszłych wpływów do bu-
dżetu państwa (z tytułu CIT, PIT i in. podatków). 
 64% ankietowanych stwierdziła, że wpływ na rozwój technologiczny krajów powinien 
być priorytetem przy podejmowaniu opisanych powyżej decyzji. Na drugim miejscu znalazła 
się liczba tworzonych w ramach inwestycji nowych miejsc pracy. 
 

 

 



5.10  Priorytetowe resorty / zagadnienia dla rządu 

W kolejnej części ankiety badani zostali poproszeni o uszeregowanie trzech dziedzin, które 
powinny być priorytetowe dla rządu z punktu widzenia podziału środków budżetowych (por. 
pytanie 10. trzeciej części ankiety).  
 Za najważniejszą dziedzinę stosunkowo duża część respondentów uznała infrastruktu-
rę i innowacyjność gospodarki (po 18%), a następnie rozwój technologiczny (w tym wsparcie 
biotechnologii, ICT np. informatyzacja administracji) – 10% ankietowanych.  
 

 
 
 
Za drugą, co do ważności, dziedzinę respondenci uznali naukę i badania (26%). W tej katego-
rii na drugim miejscu znalazła się infrastruktura (16%). Trzecia w kolejności była służba 
zdrowia, a następnie przedsiębiorczość (MSP) i rozwój technologiczny – 8%. 
 

 



Do trzeciej kategorii respondenci zkwalifikowali przedsiębiorczość (MSP) – 23%. Następnie 
innowacyjność gospodarki – 19% oraz infrastruktura – 14%. 
 

 
 
 

5.11  Zmiany w konstytucji 

Kolejne pytanie dotyczyło opinii na temat zmian w konstytucji. Respondenci mieli wypowie-
dzieć się w następujących dziedzinach (por. 11. pytanie trzeciej części ankiety). 
 

5.11.1 Wprowadzenie zakazu ubiegania się o naczelne stanowiska publicz-
ne osób z prawomocnym wyrokiem sądowym 

Zdecydowana większość ankietowanych (93%)opowiedziała się za wprowadzeniem zakazu 
ubiegania się o naczelne stanowiska publiczne osób z prawomocnym wyrokiem sądowym za 
przestępstwa z winy umyślnej. 
 

 



5.11.2 Ograniczenie stosowanie immunitetu do działań bezpośrednio 
związanych z pełnioną funkcją 

91% ankietowanych uznało, że powinno się ograniczać stosowanie immunitetu przy podej-
mowaniu działań bezpośrednio związanych z funkcją. Jedynie 9% było przeciwnych. 
 

 
 

5.11.3 Utrata stanowiska (również poselskiego) uzyskanego w wyniku fał-
szerstw, oszustw itp. 

Badani prawie jednomyślnie zdecydowali, że osoba, która uzyskała swoje stanowisko wyniku 
działań niezgodnych z prawem, powinna stracić swoje stanowisko (97%). Przeciwnicy zna-
leźli się w mniejszości (3%). 
 

 
 

5.11.4 Konieczność tworzenia przez rząd budżetów wieloletnich (w bym 
budżetów zadaniowych) 

Ankietowani zostali poproszeni o zdecydowanie, czy zasadna jest konieczność tworzenia 
przez rząd budżetów wieloletnich (w tym budżetów zadaniowych). Zdecydowana większość 
(72%) wyraziła opinię pozytywną w tym zakresie. Przeciwnych było zaledwie 28%. 



 
 
 

5.11.5 Zmniejszenie liczby posłów 

Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że liczba posłów powinna być zmniejszo-
na (70%). Tego zdanie nie popierali zwolennicy PiS (czy J. Kaczyńskiego).  
 Średnia liczba posłów, jaką ankietowani uważają za optymalną, wyniosła 249. Naj-
mniejsza, podana liczba wyniosła 60 posłów, a największa – 400. 
 

 
 
 

5.12 Działania rządu w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego 

W 12. pytaniu trzeciej części ankiety respondenci zostali poproszeni o wskazanie głównych 
działań, jakie powinien podjąć rząd w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Wśród 
odpowiedzi ankietowanych najczęściej pojawiały się: 

• likwidacja koncesji, licencji i zezwoleń,  

• zniesienie barier administracyjnych,  

• uproszczenie procedur,  

• obniżenie stawek podatkowych, 

• uproszczenie systemu podatkowego,  

• redukcja pozapłacowych kosztów pracy, 

• rozwój infrastruktury, budowa autostrad,  



• zmniejszenie fiskalizmu,  

• ułatwienie w zakładaniu własnego biznesu,  

• prywatyzacja 

• ograniczenie deficytu budżetowego 

Badani najczęściej wskazywali na problem biurokracji, stąd sugestie uproszczenia stosow-
nych procedur. Odpowiedzi wahały się od wprowadzenia uproszczeń, po całkowitą likwida-
cję barier w postaci licencji, koncesji oraz przepisów ograniczających swobodę działania 
przedsiębiorców. Poza tym, można było zaobserwować tendencję w kierunku obniżania i 
uproszczenia podatków oraz prawa gospodarczego. Ważną kwestią okazały się także nakłady 
na niedoinwestowaną dotychczas infrastrukturę. Pojawił się także głos sugerujący stosow-
ność powstania w Polsce e-urzędu. 



6 ANEKS – FORMULARZ ANKIETY 
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ROZWÓJ I POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI 

– ogólnopolskie badanie ankietowe 
 

 

 
 

Celem badań jest cykliczna ocena polityki gospodarczej i wspomoŜenie nowego rządu w jej prowadzeniu. W części pytań 
części I stosujemy skalę ocen „szkolnych”: od 1 do 5. W części II prosimy o podanie najbardziej prawdopodobnych – Pań-

stwa zdaniem – wielkości. Dla ułatwienia, załączone zostały dane pomocnicze.  
Prosimy o wypełnienie ankiety i jej odesłanie faksem ( (22) 825-18-26) bądź pocztą (Instytut Wiedzy i Innowacji, Al. Nie-

podległości 186, 00-608 Warszawa). Ankietę moŜna równieŜ wypełnić na stronie: www.instytut.info/ankieta/  

 
Część I.  Przeszła i bieŜąca polityka gospodarcza Polski 
1. Które czynniki w najmniejszym, a które w największym stopniu wpłynęły na obecną sytuację gospodarczą 

w Polsce? Prosimy uszeregować poszczególne czynniki (od 5 – najwaŜniejszy, 1 – najmniej waŜny). 
1.1. czynniki wewnętrzne (krajowe), niezaleŜne od polskich władz ……… 
1.2. czynniki zewnętrzne (niezaleŜne od naszego kraju) ………  
1.3. polityka gospodarcza rządów SLD (2001-05)  ……… 
1.4. polityka gospodarcza rządów koalicji PiS, LPR i Samoobrony (2005-07) ……… 
1.5. polityka pienięŜna (banku centralnego) ……… 

 
2. Jak ocenia Pan/i jakość realizacji w 2006 r. poszczególnych celów polityki gospodarczej? 

(w skali od 1 – ocena minimalna do 5 – ocena maksymalna) 
2.1. wzrost gospodarczy  – …… (rys. 1) 
2.2. zwalczanie bezrobocia  – …… (rys. 2) 
2.3. inflacja  – …… (rys. 3)  
2.4. deficyt sektora finansów publicznych  – …… (rys. 4) 
2.5. deficyt obrotów bieŜących  – …… (rys. 5) 
2.6. przemiany strukturalne (postępy transformacji, np. prywatyzacja)  – …… 

 
3. Jak ocenia Pan/i jakość polityki gospodarczej rządu (w skali od 1 – minimum, do 5 – maksimum)? 

3.1. K. Marcinkiewicza (X 2005 r. – VI 2006 r.)  – ……… 
3.2. J. Kaczyńskiego (VII 2006 r. – X 2007 r.) – ……… 
 

4. Jak ocenia Pan/i jakość polityki pienięŜnej NBP (w skali od 1 – min. do 5 – max)? 
4.1. w 2005 r. – ………  
4.2. w 2006 r. – ………  
 

5. Jak ocenia Pan/i koordynację polityki gospodarczej rządu i polityki pienięŜnej (od 1 – min. do 5 – max)? 
5.1. w 2005 r. – ………  
5.2. w 2006 r. – ………  

 
6. Jak ocenia Pan/i koordynację polskiej polityki gospodarczej z politykami gospodarczymi UE (m.in. Ogólne 

Wytyczne Polityki Gospodarczej, strategia lizbońska) (od 1 – min. do 5 – max)? 
6.1. w 2005 r. – ………  
6.2. w 2006 r. – ………  

 
7. W jakim stopniu zostały dotąd zrealizowane zapowiedzi i zobowiązania wyraŜane przez „Prawo i Sprawie-

dliwość” przed wyborami z 2005 r. (w skali od 0% – w ogóle, do 100% – w pełni):  …… % 
  
8. Największy sukces polityki gospodarczej rządu J. Kaczyńskiego to: …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Największa poraŜka polityki gospodarczej rządu J. Kaczyńskiego to: …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Część II. Prognozy rozwoju gospodarki (dane historyczne w załączeniu)  
 
1. Wzrost gospodarczy w Polsce  (rys. 1) 

(stopa wzrostu realnego PKB w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego): 
 w 2007 r. – ………  
 w 2008 r. – ………  

 
2. Stopa bezrobocia (rejestrowanego) w Polsce (na koniec roku, w %): (rys. 2) 
 w 2007 r. – ………  
 w 2008 r. – ………  
 
3. Stopa inflacji w Polsce (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, na koniec roku, w %): (rys. 3) 
 w 2007 r. – ………  
 w 2008 r. – ………  

 
4. Deficyt skonsolidowanego sektora finansów publicznych w Polsce (na koniec roku, w % PKB) *: (rys. 4) 
 w 2007 r. – ………  
 w 2008 r. – ………  

* Uwaga: deficyt prosimy wpisać z minusem. 
 
5. Deficyt obrotów bieŜących w Polsce (na koniec okresu, w stosunku do PKB) *: (rys. 5) 
 w 2007 r. – ………  
 w 2008 r. – ………  

* Uwaga: deficyt prosimy wpisać z minusem. 
 

6. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (na koniec roku, w mld EUR): (rys. 6) 
 w 2007 r. – ………  
 w 2008 r. – ………  

 
7. Kiedy Pani/a zdaniem Polska wejdzie do Unii Gospodarczej i Walutowej („strefy euro”)?  …… r. 
 
Część III. Rekomendacje dla polityki gospodarczej w Polsce 
1. Kiedy Pani/a zdaniem Polska powinna wejść do Unii Gospodarczej i Walutowej („strefy euro”)?  …… r. 
 
2. Na co, w pierwszej kolejności, nowy rząd powinien przeznaczyć dodatkowe środki budŜetowe uzyskane 

dzięki aktualnej, dobrej koniunkturze?  ……… 
a) na dofinansowanie słuŜby zdrowia b) na obniŜenie „klina podatkowego”  
c) na ograniczenie deficytu budŜetowego d) na podniesienie płac w sektorze budŜetowym  
e) na politykę wzrostową f) na politykę prorodzinną   
g) na politykę socjalną h) na inny cel, jaki?: ………………………………… 

 
3. Jaki rodzaj podatku od osób fizycznych (PIT) i o jakich stawkach powinien wg Pana/i obowiązywać  

w Polsce w kolejnych latach? Prosimy o wybranie jednego wariantu odpowiedzi:  (rys. 7) 
3.1. podatek liniowy, o progu – …… % 
3.2. podatek 2-progowy, o stawkach:   a) niŜszy – ……%,   b) wyŜszy – ……% 
3.3. podatek 3-progowy, o stawkach:   a) niŜszy – ……%,   b) środkowy – ……%,   c) wyŜszy – ……% 
3.4. podatek 4-progowy, o stawkach:   a) niŜszy – ……%,   b) środkowy – ……%,   c) wyŜszy – ……%  

       d) najwyŜszy – ……% 
 
4. Jakiej wysokości powinny być w kolejnych latach następujące składniki pozapłacowych  

kosztów pracy w Polsce (tzw. „klin podatkowy”)?  (zest. 1) 
 składka emerytalna  – …… 
 składka rentowa  – …… 
 składka chorobowa  – …… 
 składka wypadkowa  – …… 
 ubezpieczenia zdrowotne  – …… 
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5. Czy powinna zostać przeprowadzona prywatyzacja słuŜby zdrowia? 
a) tak, całkowita  b) tak, częściowa  c) nie  d) trudno powiedzieć 

 
6. Czy powinny zostać zniesione przywileje rentowo-emerytalne rolników towarowych (KRUS)?  

a) tak, całkowicie  b) tak, częściowo   c) nie  d) trudno powiedzieć 
 
7. Czy powinny zostać zniesione przywileje niektórych grup zawodowych, tj. wcześniejsze emerytury?  

a) tak, całkowicie  b) tak, częściowo   c) nie  d) trudno powiedzieć 
 
8. Czy powinien zostać zrównany wiek emerytalny kobiet i męŜczyzn? 

a) tak, całkowicie  b) tak, częściowo   c) nie  d) trudno powiedzieć 
 
9. Czym przede wszystkim powinien się kierować rząd przyznając wsparcie finansowe duŜym inwestycjom 

zagranicznym w Polsce? …… (prosimy wybrać odpowiedź a, b lub c) 
a) liczbą stworzonych w wyniku inwestycji miejsc pracy (u inwestora i kooperantów) 
b) wpływem inwestycji na rozwój technologiczny kraju (w tym efekty spillover) 
c) wysokością przyszłych wpływów do budŜetu państwa (z tytułu CIT, PIT i in. podatków) 

 
10. Które resorty / zagadnienia powinny być priorytetowe dla rządu z punktu widzenia podziału środków budŜe-

towych? Prosimy wybrać trzy dziedziny spośród niŜej wymienionych i uszeregować je, gdzie: 
10.1. najwaŜniejsza dziedzina  – …… 
10.2. druga, co do waŜności  – …… 
10.3. trzecia, co do waŜności  – ……  

 
a) budownictwo b) gospodarka morska c) infrastruktura 
d) innowacyjność gospodarki e) kultura f) nauka i badania 
g) obrona narodowa h) oświata (szkoły podst. i średnie) i) polityka społeczna 
j) rolnictwo i rozwój wsi k) rozwój regionalny l) słuŜba zdrowia 
m) sport n) sprawy wewnętrzne i administracja o) sprawy zagraniczne 
p) sądownictwo q) szkolnictwo wyŜsze r) przedsiębiorczość (MSP) 
s) rozwój technologiczny, w tym wsparcie biotechnologii, ICT (np. informatyzacja administracji) 

 
11. Czy powinno się dokonać następujących zmian w Konstytucji RP? Warianty odpowiedzi:  a) tak  b) nie  

11.1. wprowadzenie zakazu ubiegania się o naczelne stanowiska publiczne osób z prawomocnym  
wyrokiem sądowym za przestępstwa z winy umyślnej:  ……  

11.2. ograniczenie stosowania immunitetu do działań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją:  …… 
11.3. utrata stanowiska (równieŜ poselskiego) uzyskanego w wyniku fałszerstw, oszustw itp.:  …… 
11.4. konieczność tworzenia przez rząd budŜetów wieloletnich (w bym budŜetów zadaniowych):  …… 
11.5. zmniejszenie liczby posłów: ……   11.6. Jeśli tak, to do ilu? (z obecnych 460): ……… osób 
 

12. Jakie główne działania powinien podjąć rząd w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Część IV.  Metryczka 
1. W jakiej miejscowości Pan/i pracuje (główne miejsce pracy)?  ……… 

a) Warszawa  b) miejscowość od 100 tys. do 1 mln mieszk.  c) miejscowość poniŜej 100 tys. mieszk. 
2. Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej jednostki. Jest to dobrowolne. Chcieliby-

śmy wyróŜnić osoby (i reprezentowane przez nie jednostki), które podały najtrafniejsze prognozy, poprzez 
ujawnienie tych informacji na naszej stronie internetowej. Gwarantujemy przy tym  poufność udzielonych w 
ankiecie odpowiedzi i opinii. 
2.1. stopień / tytuł naukowy, imię i nazwisko: …………………………………………………………… 
2.2. Nazwa reprezentowanej jednostki (firmy/uczelni, katedry): ………………………………………… 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 



Rys. 1. Wzrost gospodarczy (w %, wg GUS)  

 

Rys. 2. Stopa bezrobocia (w %, wg GUS) 
(od 2002 r. dane skoryg. przez GUS na podst. spisów) 

 
Rys. 3. Stopa inflacji w Polsce (w %, wg GUS) 

 

Rys. 4. Deficyt finansów publicznych (w % PKB,  
wg Eurostat)  

 
Rys. 5. Saldo bilansu obrotów bieŜących (w % PKB,  
oblicz. wł. na podst. skoryg. danych GUS oraz NBP) 

 

Rys. 6. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
do Polski (w mld EUR, wg NBP) 

 

Rys. 7. Stawki podatku od osób fizycznych (PIT)  

 
 

Zestawienie nr 1.  
 

Wartość składników „klina podatkowego” w Polsce  
(od stycznia 2008 r.) 

 
 
1. składka emerytalna  – 19,52%  
2. składka rentowa  – 6,00%  
3. składka chorobowa   – 2,45%  
4. składka wypadkowa   – od 0,90% do 3,60%  
5. ubezpieczenia zdrowotne  – 9% 
 

 


