
Nowa strategia dla Polski 
Rozwój zamiast stagnacji 

 



       Stan polskiej gospodarki 
Rząd zajmuje się obsługą kryzysu, a nie walką z kryzysem. 
    Skutki: 

 
• Gasnący wzrost gospodarczy – 2,2 proc. PKB                   

w projekcie przyszłorocznego budżetu. 
• Narastające bezrobocie do 13 proc. - ponad 2 mln osób 

bez pracy. 
• Malejąca dynamika inwestycji. 



Stan polskiej gospodarki 

 

 

• Wysoki poziom nierównowagi finansów 
państwa.  

• Gwałtowne pogorszenie kondycji polskich 
przedsiębiorstw. Rosnąca skala upadłości, 
zaległości finansowych i zatorów płatniczych.  



Stracone szanse 

• Negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze 
występują mimo, że Polska od wstąpienia do UE 
otrzymała na czysto ogromną kwotę 187 mld zł.  

 

• Wysoki wskaźnik bezrobocia występuje mimo, że 
korzystając z otwartych granic prawie  2 mln 
Polaków pracuje w państwach Unii Europejskiej. 
 



Dryfowanie 

  

 

Polska znajduje się w dryfie rozwojowym. 
Państwo PO i PSL nie ma zdolności do 
przełamania tego stanu – do poprawy 
jakości życia obywateli. 

 



Nadzieje rządu 

  

 

Z rządu nadziei zostały tylko nadzieje 
rządu. Nadzieje, że zwykłe trwanie 
spowoduje przetrwanie.  



       Scenariusze wzrostu PKB 
• Scenariusz kryzysowy:  
    wzrost gospodarczy na poziomie od 0 do 1 proc. 

 
• Scenariusz stagnacyjny:  
    wzrost gospodarczy sięga 3 proc. PKB. 

 
• Scenariusz rozwojowy: 
    powrót na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego 
    do 5 proc. z tendencją wzrostową. 



     Rozwój, a nie stagnacja 

Tylko scenariusz rozwojowy gwarantuje 
wysoką jakość życia obywateli.  
 

Wyznaczony przez rząd scenariusz stagnacyjny może 
być stosowany w krajach bogatych, ale nie 
biednych. Gdyby Polska rozwijała się w tempie 
określonym przez obecny rząd, poziom dzisiejszego 
rozwoju Niemiec zostałby osiągnięty za 35 lat! 

 



CEL Strategii 

PKB 
3% – 5% ….. 7%  

Aby Polska poprawiała stan życia jej mieszkańców i 
likwidowała dystans do najbogatszych państw UE, 
wzrost PKB musi wynosić ponad 5%. Niezbędny jest 
powrót na szybką ścieżkę rozwoju gospodarczego i 
realizacja scenariusza: 3% - 5% - w najbliższych 
czterech latach! (a 7% w dłuższej perspektywie).  

 



CEL Strategii 

Ten scenariusz oprócz oczywistych korzyści dla 
obywateli zapewni powrót Polski do pierwszej 
10. rankingu Banku Światowego Doing 
Business i rozkwit przedsiębiorczości.  
Obecnie Polska jest średnio na 62 miejscu. Nasz kraj 
był w pierwszej dziesiątce rankingu Banku 
Światowego najszybciej rozwijających się 
gospodarek tylko w 2003 roku, za rządów SLD! 
 

 
 



Cele społeczne 

Wzrost gospodarczy nie jest dla samego 
wzrostu, ale ma służyć realizacji celów 

społecznych:  
1. Miejsca pracy,  

2. Zmniejszenie dysproporcji  społecznych i 
regionalnych,  

3. Polepszenie jakości życia Polek i Polaków. 
 

 



Młode pokolenie 

Strategia rozwoju, a nie stagnacji jest 
niezbędna w obliczu potrzeb i aspiracji 
polskiej młodzieży. W najbliższych latach szkoły i 
uczelnie skończy 3 mln młodych ludzi. Przy obecnej 
polityce rządu mogą albo wyemigrować albo zasilić 
szeregi bezrobotnych. 

                 



Motory rozwoju:  
 

    Inwestycje publiczne     
    Przedsiębiorczość 
    Praca 
    Eksport 
    Demografia 
    Sprawiedliwy podział 
    Gospodarka oparta na wiedzy  
     
 



Inwestycje publiczne  

Większa rola państwa w gospodarce i rozwój 
sektora publicznego. 
TRZY NOWE  OKRĘGI PRZEMYSŁOWE  
 
1. CENTRALNY – w okolicach Łodzi i zbiegu europejskich 

autostrad A1 i A2. 
2. PÓŁNOCNY – w okolicach Trójmiasta z wykorzystaniem 

portów w Gdańsku i Gdyni. 
3. POŁUDNIOWY – w okolicach Krakowa 



      Wyselekcjonowane branże 

W Okręgach Przemysłowych 
 zaplanowane i wyselekcjonowane przemysły 

   - maszynowy i elektromaszynowy 
   - precyzyjny 
   - samochodowy 
   - elektroniczny 
   - biotechnologiczny, farmaceutyczny 
   - energetyki odnawialnej ( komponentów)  
   - IT  

 



SPECJALNA POMOC PAŃSTWA 
 
- bezpośrednie inwestycje państwa 
- pomoc nawet do 25 % wartości inwestycji 
- ponad 1 mld zł /okręg + środki z UE 
- preferencyjne kredyty i gwarancje 
- tereny, uzbrojenie, logistyka – po stronie państwa 
- preferencje dla mikroprzedsiebiorców IT 



 

Realizacja tych projektów w ciągu 

 5 lat  

stworzy 500 tys.  

nowych miejsc pracy! 



Inwestycje regionalne 

Inwestycje regionalne realizowane przez 
samorządy.  

Budowa infrastruktury lokalnej – w wysokości co 
najmniej 8 mld zł rocznie. 



Poprawa warunków inwestowania 

Wsparciem dla inwestycji będzie przyjęcie 
ustawy o kluczowych inwestycjach 
infrastrukturalnych tworzącej spójne i jednolite 
zasady prowadzenia najważniejszych inwestycji w 
państwie.  



Poprawa warunków inwestowania 

Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych  

przyjęcie zasady, że to nie cena, ale zgodnie z zapisem 
dyrektywy UE, najlepszy stosunek jakości do ceny 
decyduje o wyborze oferty. 



 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Doing business w Polsce 



Likwidacja i przekształcenie 
niektórych instytucji 
 

Likwidacja: 
• Ministerstwa Gospodarki 
• Ministerstwa Skarbu Państwa  
• Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych   

W zamian utworzenie: 
• Ministerstwa Przedsiębiorczości 
    Zadaniem nowego, jednego ministerstwa będzie 
    prowadzenie aktywnej i spójnej polityki gospodarczej. 



Program 1 – 1 - 1 

 

 Założenie Spółki z o.o. w oparciu o 

zasadę:  

 1 osoba – 1 dzień – 1 złotówka 



              Usunąć zatory 

 

Odblokowanie zatorów płatniczych poprzez 
wprowadzenie systemu kasowego poboru VAT dla 
firm o obrotach do 800 tys. zł  

 

VAT odprowadzany po otrzymaniu zapłaty, a nie 
wystawieniu faktury. 

 



Inkubator przedsiębiorczości 

 

      Ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców 

 

Rozszerzenie katalogu firm uprawnionych          
do ryczałtowego rozliczania podatków                         
i prowadzenia karty podatkowej.  

 



     Wspierać małą inicjatywę 

 

Program „Niania” 
 

Możliwość odliczenia od dochodów (PIT) 
kosztów zatrudnienia pomocy w gospodarstwie 
domowym (ok. 50 tys. nowych miejsc pracy). 

 

 



 PRACA 

Praca nie jest przywilejem. 



Pierwsza PRACA 

 

 Zero zł do ZUS przez 18 miesięcy  
dla wszystkich, którzy zatrudniają swojego 

pierwszego lub drugiego pracownika  

 

(pozwoli wesprzeć zatrudnienie 150 tys. osób)  
 



Chronić PRACĘ 
 
 Oskładkowanie umów śmieciowych  
 
wprowadzenie obowiązku odprowadzania składek na 
ubezpieczenie społeczne z tytułu wszystkich zawieranych 
umów śmieciowych 
- za wyjątkiem umów drobnych*. 
 
*u jednego pracodawcy do 25% wartości minimalnej płacy  



Wspierać inicjatywę 

 
Mikropożyczki dla początkujących 

przedsiębiorców  
 (pomoc dla co najmniej 80 tys. osób rocznie). 
    
 
     



Mieszkania na wynajem 

Ulga podatkowa za budowę mieszkań na 
wynajem oraz obniżenie ryczałtowego podatku 
obowiązującego przy wynajmie mieszkań 
(obecnie 8,5% przychodu). 

To powinno wspierać mobilność na rynku pracy i 
pobudzać gospodarkę. 



Godne zarobki 

 
Zwiększanie płacy minimalnej, 

 

do  50% przeciętnego wynagrodzenia. 
 

Powiązanie indeksowania płacy minimalnej z 
przeciętnym wynagrodzeniem  

 



 EKSPORT 

DŹWIGNIĄ WZROSTU 
GOSPODARCZEGO 



Zwiększenie eksportu o 10% 

Utrzymanie stałego 10% rocznego wzrostu 
eksportu daje 

 

 13,5 mld euro – czyli  56 mld zł 

 56 mld zł to ok. 3,6 % PKB!! 

 

 



Dyplomacja Ekonomiczna  
Wzrost eksportu priorytetem  polityki gospodarczej i zagranicznej 

Polski  
 

Podporządkowanie działań wszystkich resortów priorytetom 
zagranicznej polityki gospodarczej. 

 

Utworzenie profesjonalnej  
 służby dyplomacji gospodarczej  

 
z odrębnym budżetem, zasadami funkcjonowania i wskaźnikiem 

efektywności. 
 



Tani kredyt i ubezpieczenie 

 

1%  

kredyt i ubezpieczenie na wybranych 
priorytetowych dla Polski kierunkach 
eksportu. 

 



Kierunek WSCHÓD! 
Program WSCHÓD  
Uznanie za priorytetowe w pierwszej kolejności ekspansji 
polskich firm, banków oraz firm ubezpieczeniowych na 
wschodzie. 
 
Dalsze ułatwienia i rozwój handlu przygranicznego 
 
Utworzenie w 5 największych miastach Rosji oraz Chin  agend 
dyplomacji ekonomicznej. 

 
 



 DEMOGRAFIA 

Inwestycja w przyszłość 



          Inwestycja w przyszłość 

 

Na 4 i każde kolejne dziecko wsparcie – w 
wysokości 10 tys. zł – państwo pokryje też 
koszty żłobka, przedszkola oraz przyzna 
specjalne stypendium na okres studiów. 

 

 

 

 



           Inwestycja w przyszłość 
 

Obywatelstwo dla zagranicznych 
absolwentów polskich uczelni 
 
Obcokrajowcy, którzy ukończą  wskazane przez państwo 
polskie kierunki - wynikające z zapotrzebowania 
systemu gospodarczego, otrzymają polskie 
obywatelstwo po trzech latach pracy w naszym kraju. 



 
Narodowy Program Budowy Żłobków          i 

Przedszkoli  

  

Wieloletni program, który co roku pozwoli objąć 
opieką w żłobkach przynajmniej o 2,5 proc. 
dzieci w wieku więcej do lat 3, a w przedszkolach 
do 100% w ciągu trzech lat. 



Staż emerytalny 

 

Uzależnimy wiek emerytalny od stażu  
pracy, tak aby prawo do przejścia na emeryturę 
miały  

kobiety po przepracowaniu 35 lat,  

mężczyźni  40 lat.  



Pewna i godna emerytura 

Utworzenie publicznego OFE 

Gwarancja taniej i konkurencyjnej obsługi oraz 
pewnych emerytur.  

Możliwość przejścia z prywatnego OFE do 
publicznego. 



 SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ 

Łagodzenie skutków 
transformacji i kryzysu 



Sprawiedliwa polityka społeczna 

Ciężar kryzysu nie może dotykać 
wyłącznie najuboższych, starych, chorych i 
tych, z których kieszeni najłatwiej pobierać 
kolejne daniny podczas gdy najbogatsi w rażący 
sposób unikają udziału w ponoszeniu kosztów 
kryzysu – ewidentnie powiększając w tych 
czasach swoje bogactwo. 

 



Trzy stawki podatku 

 

Przywrócenie trzeciej stawki podatku PIT 
zlikwidowanej przez rząd PiS. W warunkach 
kryzysu zamożniejsi obywatele muszą płacić 
wyższe podatki niż biedniejsi. 



GOSPODARKA  
OPARTA NA WIEDZY 

Inwestycja w naukę 



Kraj wyzwolonych umysłów 

Kraj innowacyjny to kraj wyzwolonych 
umysłów. 

Stałe i rosnące wydatki na naukę w 
najbliższych latach: 

  1 – 1,2 – 1,5 % PKB  

 na gospodarkę opartą na wiedzy (B+R). 



Inwestycja w naukę 

Stworzenie mechanizmu fiskalnych zachęt 
(odpisów) dla przedsiębiorców 
inwestujących w naukę dające skutek  
zwiększający inwestycje  ze środków własnych 
przedsiębiorstw do ok 8 mld zł. 



Innowacyjność 

Kierowanie środków wspierających 
przedsiębiorstwa na faktycznie innowacyjne 

przedsięwzięcia. 

Ujednolicenie definicji „innowacyjności” 
przedsięwzięć w ocenach różnych instytucji 
zarządzających środkami krajowymi i unijnymi. 

 





Trzecia stawka 

 

 

Przywrócenie trzystopniowej skali 
podatku PIT 18 – 32 – 40 przyniesie 4 mld 
zł wpływów do budżetu. 

 



Odblokowanie Funduszy Pracy 

Od 3 lat nie są wykorzystywane środki z 
Funduszu Pracy (ok. 7 mld zł). 

Należy natychmiast uruchomić te środki oraz 
2,4 mld rocznie z bieżących wpływów na tworzenie 
miejsc pracy. 

Urzędy Pracy nie zwalczają bezrobocia tylko 
zarządzają bezrobociem. 



Transakcje finansowe 

Wprowadzenie podatku od transakcji 
finansowych  - w tym transakcji walutowych. 
 

Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych 
(podatku Tobina) w wysokości 0.5% daje wpływy 
budżetowe szacowane na ok. 

 34  mld zł. 
 



Wyłączenia od wyłączeń 

 
Przegląd ulg i wyłączeń podatkowych 
Suma wszystkich ulg i odliczeń to strata skarbu 
państwa w wysokości 66 mld zł. Proponujemy 
dokonanie uproszczenia systemu podatkowego i 
przeglądu ulg. Likwidacja tylko części 
nieuzasadnionych ulg może przynieść wpływy w 
wysokości 12 mld zł rocznie.  

 



OFE 
Utrzymanie obniżonej składki do OFE ( 2%) 
daje budżetowi ok. 9-10 mld zł rocznie 
 
Jeśli publiczne OFE wybierze tylko 10% 
dotychczasowych udziałowców OFE prywatnych – 
to uwolnione 20 mld może posłużyć mądrym i 
zyskownym inwestycjom ( zysk dla państwa, zysk 
dla udziałowców tego OFE )  



Pieniądze z UE 

Polska może spożytkować ponad 100 mld. 
złotych, niewykorzystanych środków w ramach 
bieżącej perspektywy finansowej UE. Tylko na 
modernizację kolei przeznaczonych jest 18 mld. 
złotych. 

Środki te posłużą na inwestycje, rozwój produkcji 
i modernizację kraju – pobudzając wzrost PKB.  



Nowa strategia dla Polski 
Rozwój zamiast stagnacji 

 


