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Na jakich problemach 
powinien skoncentrowaç si´ nowy rzàd

6 BANK  09/2005  

Rządzący wybrani jesienią będą
musieli maksymalnie uprościć sys-
tem podatkowy, tak aby był on
przejrzysty i jasny nie tylko dla ro-
dzimych, ale i zagranicznych inwe-
storów. Realizacja tego punktu jest
podstawą do jakichkolwiek dal-
szych działań. Do tej pory bowiem
wszystkie zmiany i reformy syste-
mu podatkowego polegały na mno-

żeniu progów, ulg i zwolnień, które kreują szarą strefę podat-
kową i dają pole do nadużyć (wymagają systemu kontroli, co
z kolei powoduje powstanie następnych urzędów, stanowisk,
procedur itd.) Podatki dostarczają dochodów dla budżetu, ale
w żaden sposób nie mogą hamować przedsiębiorczości ani

wprowadzać dodatkowych biurokratycznych procesów. Roz-
wiązaniem byłoby przyjęcie systemu podatku liniowego, któ-
ry sprawdził się już w innych krajach.
Kolejnym zadaniem powinno być ustalenie jasnych proce-
dur i polityki dotyczącej dalszej prywatyzacji tak, by wyko-
rzystać maksymalnie ogromne zainteresowanie inwesto-
rów zagranicznych naszym regionem oraz pozbyć się
przedsiębiorstw będących balastem dla budżetu państwa.
Ważne jest rzeczywiste ograniczenie kosztów i wydatków,
a nie łatanie dziur budżetowych poprzez zwiększanie ob-
ciążeń nakładanych na osoby fizyczne lub podmioty praw-
ne. Pozwoli to na ograniczenie deficytu budżetowego, na-
wet przy mniejszych dochodach podatkowych.
Nowy rząd powinien też przygotować się do maksymalnego
wykorzystania funduszy unijnych.

Karol Wilczko, doradca finansowy Open Finance

„Magiczne 100 dni nowego rządu”
daje realne szanse na rozwiązanie
kluczowych spraw, na które często
nie starcza sił i woli porozumienia
przez pozostały czas kadencji.
Najpilniejszą kwestią tradycyjnie
pozostają finanse publiczne, zarów-
no ich strategia (filozofia), jak i spo-
soby jej realizacji – uszczelnianie
systemu finansów publicznych,

optymalizacja wydatków publicznych, ale także wybór syste-
mu podatkowego i mechanizmów redystrybucji.
Nowy rząd od początku będzie zmuszony zaproponować
strategię przystępowania Polski do strefy euro, a także

podjąć działania w tym kierunku przy współpracy z NBP.
Wbrew pozorom, samej gospodarce nie trzeba tak wiele po-
magać. Wystarczy dać jej odetchnąć. Procesy gospodarcze
są silnie powiązane z uwarunkowaniami stwarzanymi przez
system prawny. Skrócenie procedur administracyjnych,
uproszczenie prawa, egzekwowanie wyroków sądów,
otwarcie dostępu do licznych zawodów, ograniczenie przy-
wilejów związków zawodowych, zmniejszenie pozapłaco-
wych kosztów pracy, uelastycznienie rynku nieruchomości
(przez zmniejszenie ustawowych kosztów transakcyjnych),
to główne wyzwania, które pozwolą ludziom w większym
stopniu decydować – samym o sobie. Deregulacja gospo-
darki to otwarcie jej na inicjatywę i przedsiębiorczość ze
strony inwestorów prywatnych.

Stanis∏aw Kluza, g∏ówny ekonomista Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej 

Część problemów gospodarczych
została dobrze zdefiniowa-
na w „Zielonej Księdze Hausnera”,
dokumencie, na którym opierał się
Plan Hausnera, który – jak wiado-
mo – nie został wprowadzony
w życie. Rząd musi zaradzić pro-
blemom niskiej aktywności zawo-
dowej Polaków (jeden z najniż-
szych w krajach OECD wskaźników

pracujących, wśród ogółu zdolnych do pracy), oraz wysokie-
go bezrobocia. Jednym z istotnych kroków jest ograniczenie
pozapłacowych kosztów pracy, czyli ograniczenie tzw. kli-
na podatkowego, który sprawia, że pracownikom nie opłaca
się pracować za sumy, które dostają od pracodawców (bo al-
ternatywą jest praca w szarej strefie), a dla pracodawców z ko-
lei praca jest za droga, bo kosztuje ich kilkadziesiąt procent

więcej niż pensja otrzymywana przez pracownika. Jednakże
zmniejszenie klina podatkowego oznacza niższe wpływy
do kasy państwowej, więc aby nie doprowadzić do dalszego
wzrostu długu (który już teraz przekracza pierwszy poziom
ostrzegawczy, 50 proc. PKB), konieczne jest zmniejszenie wy-
datków państwa. Racjonalizacja wydatków budżetowych to
kolejna istotna kwestia – jeśli chodzi o wydatki socjalne, za-
pewne rząd będzie chciał zmniejszyć ich sumę, ale za to skie-
rować je do najbardziej potrzebujących, wprowadzając np.
kryterium majątkowe przy przyznawaniu zasiłków. 
Pozytywnym aspektem pozostaje to, że obydwie potencjalnie
zwycięskie partie chcą obniżać podatki. Nowy rząd musi za-
jąć się sprawą górniczych emerytur. Ustawa podpisana przez
prezydenta podważa sens dotychczasowej reformy emerytal-
nej (zasada finansowania przyszłych świadczeń przez świad-
czeniobiorcę), narusza równość obywateli wobec prawa,
a w wymiarze finansowym rujnuje budżet państwa. 

Marcin Mrowiec, starszy ekonomista Pion Rynków Mi´dzynarodowych BPH SA
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Największym problemem naszej
gospodarki są różnego rodzaju
ograniczenia, które przeszkadzają
w prowadzeniu działalności gospo-
darczej. Pierwsze dni urzędowania
nowego gabinetu powinny więc
być poświęcone przede wszystkim
zbudowaniu planu, który poprawi
atrakcyjność Polski jako miejsca
do rozwijania biznesu. Chodzi tu

zarówno o przyciągnięcie jeszcze większej liczby inwestorów
zagranicznych, jak i aktywizację rodzimych przedsiębiorców.
Rząd powinien stworzyć program działań do sukcesywne-
go wprowadzania. Program taki musi zawierać nie tylko
zamierzenia, ale także daty wejścia w życie konkretnych
przepisów. W ten sposób zostanie mocno ograniczona jed-
na z największych bolączek, a mianowicie niepewność zwią-
zana z działaniem polityków. 
Oczywiście można powiedzieć tak: należy przeprowadzić
reformę finansów publicznych. W najszerszym rozumieniu,

chodzi o ograniczenie deficytu budżetowego i zmniejsze-
nie zadłużenia Skarbu Państwa. Oznacza to niższe stopy
procentowe, mniejsze ryzyko inwestycyjne itd. 
Nowy rząd powinien się skupić na reformie systemu obciążeń
podatkowych i parapodatkowych (jak ZUS) i ograniczeniu biu-
rokracji. Konieczne jest odciążenie podatników i jednocześnie
uproszczenie obowiązujących przepisów. Mamy już konkuren-
cyjną stawkę CIT, ale też jedną z najwyższych w Europie sta-
wek VAT i kompletnie bezsensowny, szczególnie z punktu wi-
dzenia drobnych przedsiębiorców, system obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych. W kwestii biurokracji nie oczekuję
cudów, nierealne jest zbudowanie całego sytemu od nowa. Po-
winna być jednak podjęta próba dalszego ograniczenia wszech-
władzy urzędników oraz wyeliminowanie części przepisów
i przynajmniej ogólne uporządkowanie pozostałych.
Oczywiście program działań musi zawierać konkrety doty-
czące innych kwestii, jak choćby infrastruktury czy wspie-
rania eksportu. Istotne jest także, kiedy możemy wejść
do strefy euro. Od tego zależy wiele decyzji związanych z fi-
nansami publicznymi czy też kursy walut.

Marek Zuber, g∏ówny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego

Przed nowym rządem (zakładam,
że będzie to rząd koalicji PO i PiS)
w pierwszej kolejności staną czte-
ry fundamentalne kwestie.
Po pierwsze: wypracowanie
wspólnego programu gospodar-
czego (polityka budżetowa, kwe-
stie podatkowe, strategia prywa-
tyzacji). Po drugie: uchwalenie
budżetu na 2006 r. Po trzecie: de-

cyzje co do struktury ministerstw. Po czwarte: reforma po-
datkowa. Relatywny rozkład głosów pomiędzy przyszłymi
koalicjantami będzie istotnie wpływał na ostateczny kształt
programu gospodarczego rządu. Nie spodziewam się jed-
nak, aby koncepcja „zwycięzca bierze wszystko” uzyskała
przewagę, w sytuacji, gdy najbardziej prawdopodobne jest,
że PiS i PO zdobędą zbliżoną liczbę mandatów w Sejmie.
Drugim zadaniem nowego rządu będzie konstrukcja budże-
tu na 2006 r. 

Kluczową kwestią jest wysokość deficytu budżetowego pla-
nowanego w przyszłym roku, który będzie wiązał nowy rząd.
Decyzje o strukturze ministerstw będą zapewne pierwszymi,
podjętymi przez nowy rząd, obie partie bowiem idą do wybo-
rów z hasłami tańszego i lepiej zarządzanego państwa. Spo-
dziewam się skupienia decyzji gospodarczych w mniejszej licz-
bie ministerstw oraz przeniesienia planowania budżetowego
z Ministerstwa Finansów do Kancelarii Premiera. 
Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to koalicja rządząca najpraw-
dopodobniej wypracuje kompromis, polegający na złagodze-
niu założeń koncepcji PO 3 x 15, czyli stopniowym obniżaniu
wysokości podatków. W pierwszym roku rząd skupi się zapew-
ne na poszerzeniu bazy podatkowej, co będzie skutkowało wyż-
szymi wpływami do budżetu, w kolejnych latach możliwe bę-
dzie stopniowe obniżanie stawek nominalnych. W rządzie,
w którym uczestniczy PiS, raczej niemożliwe będzie przefor-
sowanie podatku liniowego, ale obniżenie nominalnych sta-
wek podatku dochodowego do poziomu pośredniego pomię-
dzy propozycjami PO i PiS wydaje się możliwe. 

Arkadiusz Krzesniak, g∏ówny ekonomista Deutsche Bank Polska SA

Uważam, że stan polskiej gospodar-
ki jest w tej chwili wręcz bardzo do-
bry – jeśli uwzględnimy fakt, że
od dwóch lat brakuje rządu oparte-
go na solidnym autorytecie społecz-
nym. Po spowolnieniu w latach
2000–2002 gospodarka nabrała
tempa i taka tendencja utrzymuje
się do dzisiaj. Nie znaczy to oczywi-
ście, że nowy rząd może traktować

sprawy gospodarcze po macoszemu. Żeby nie szukać daleko
– chociażby ustawa o emeryturach górniczych, która jest, w mo-
jej ocenie z ekonomicznego – i nie tylko – punktu widzenia,
po prostu zła. Co więcej – tworzy niebezpieczny precedens.
Naturalnie, kluczową kwestią jest budżet państwa. Do cza-
su uformowania nowego rządu najpewniej nie poznamy

jego kształtu. Z zapowiedzi przedstawicieli partii, które
prawdopodobnie będą rządzić krajem po wyborach, wy-
nika, że będą one dążyły do utrzymania deficytu budżeto-
wego na możliwie niskim poziomie, nieprzekraczającym
20-30 mld zł. Do tego dochodzą rozbieżne pomysły obu
ugrupowań w kwestii podatków. Podczas gdy PO propo-
nuje wprowadzenie podatku liniowego w wysokości 
15 proc., PiS jest za dwiema stawkami: 18 i 32 proc. To wła-
śnie ta kwestia w połączeniu z całym budżetem państwa
będzie pierwszym poważnym testem nowej koalicji i jed-
nocześnie najważniejszą sprawą gospodarczą pierwszego
okresu funkcjonowania nowego rządu. 
Polska ma realną szansę na stabilny i długotrwały wzrost,
w granicach 4-6 proc. PKB, ale nowy rząd musi szybko i z że-
lazną konsekwencją naprawić budżet i zastosować pro-
wzrostowe instrumenty polityki fiskalnej.

Jaros∏aw Dàbrowski, prezes zarzàdu NORD/LB Bank Polska


