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Mateusz Benedyk jest ekonomistą i historykiem.
W Instytucie Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga
von Misesa pełni funkcję Dyrektora Generalnego
i Członka Zarządu. Jest autorem artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących przede
wszystkim polityki pieniężnej, bankowości i polityki fiskalnej. Od 2020 r. prowadzi „Ludzkie gadanie. Podkast o ekonomii i wolności”. Ekonomii
uczył się m.in. na stypendiach The Ludwig von
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Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga
von Misesa ufundowany we Wrocławiu w sierpniu
2003 roku jest niezależnym i nienastawionym na
zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii oraz dorobku klasycznego liberalizmu. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem
najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga
von Misesa.
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Wstęp
Ludwig von Mises napisał w Ludzkim działaniu, że: „społeczeństwo to zgodne współdziałanie, współpraca”. Zapewnienie warunków do rozwoju dobrowolnych międzyludzkich relacji jest najważniejszym zadaniem stojącym przed rządem. Jeśli mu się
to powiedzie, społeczeństwo rozkwitnie, co uwidoczni się w licznych innowacjach,
które polepszą warunki bytu i stworzą przestrzeń do rozwoju intelektualnego i duchowego. Ten raport ma wskazać 10 sposobów, które pomogą osiągnąć ten cel. Ich
zastosowanie byłoby pożądane także np. rok temu, ale proponowane reformy stały
się szczególnie istotne w czasach kryzysowych – kiedy ludzka współpraca w wielu
obszarach uległa rozkładowi.
Proponowane dziesięć reform opisaliśmy w możliwie krótkiej i przystępnej formie,
tak by były zrozumiałe dla szerokiego grona czytelników. Każda z propozycji jest
wsparta badaniami ekonomistów i ekonomistek z różnych szkół, o różnych wrażliwościach, głosujących na partie z przeciwnych stron politycznych barykad. Jesteśmy
przekonani, że nasze propozycje są dobrze uzasadnione. Realizacja każdej z nich
osobno wywoła pozytywne skutki opisane w raporcie. Są one jednak pomyślane tak,
by wzajemnie wspierać swoje działanie i kumulować dobroczynne efekty.
Nie ukrywamy, że każda z tych reform stanowi krok w stronę poszerzenia zakresu wolnorynkowej współpracy gospodarczej. Dlatego też do raportu dołączamy egzemplarz
Ekonomii w jednej lekcji Henry’ego Hazlitta. Jest to naszym zdaniem najlepsza książka
jasno tłumacząca, dlaczego zwłaszcza w czasach kryzysu poszerzenie zakresu wolności
gospodarczej jest szczególnie ważne. W niektórych przypadkach proponujemy wręcz
eksperymenty – wprowadźmy nasze rozwiązania na mniejszą skalę i dokonajmy
oceny tego, jak się spisują, zanim zaaplikujemy je na terenie całego kraju. Nie boimy
się takiej oceny naszych teorii i pomysłów i mamy nadzieję, że dadzą nam Państwo
szansę na przeprowadzenie takich testów.
W ostatnich tygodniach docierają do nas wiadomości o tym, że kolejne kraje decydują
się na kroki poszerzające pole do dobrowolnej współpracy – liczne państwa azjatyckie ogłosiły programy obniżania ceł, a niektórzy z naszych sąsiadów wprowadzają
programy obniżek podatków. Konsekwentne wdrażanie zaproponowanych w tym
raporcie reform sprawi, że takie ruchy nie zagrożą konkurencyjności polskiej gospodarki, a Polska przyłączy się do grona tych krajów, które najlepiej wykorzystały ten
trudny, kryzysowy czas.
Mateusz Benedyk
Arkadiusz Sieroń
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Propozycje w pigułce
Rekomendujemy wprowadzenie zmian w dziesięciu obszarach. Proponujemy:
1. Zamrożenie realnych wydatków państwa na poziomie z 2020 r., dopóki finanse
publiczne nie będą zrównoważone, a dług publiczny nie spadnie poniżej 30% PKB.
2. Wprowadzenie systematycznej deregulacji, tak żeby wprowadzenie każdej nowej
regulacji wiązało się z eliminacją co najmniej dwóch już istniejących.
3. Wprowadzenie przejrzystego systemu polityki społecznej, w ramach którego
pomaga się najuboższym, a nie bogatszym.
4. Wprowadzenie dowolności w wyborze czasu przejścia na emeryturę, ale ze
ścisłym przestrzeganiem zasady zdefiniowanej składki i z prawidłowym wyliczaniem dalszego spodziewanego czasu życia.
5. Zmniejszenie obciążeń podatkowych najmniej zarabiających pracowników.
6. Szereg ułatwień w gromadzeniu przez Polaków oszczędności i rozbudowie
polskiego kapitału.
7. Eksperymentalne zmniejszenie płacy minimalnej w powiatach z największym
bezrobociem lub najniższym wskaźnikiem zatrudnienia.
8. Ułatwienia w prowadzeniu działalności komercyjnej przez państwowe szpitale.
9. Przekazanie kontroli nad częścią spółek Skarbu Państwa sektorowi prywatnemu.
10. Możliwość korzystania z innych programów nauczania w szkołach niż ministerialne podstawy programowe.
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Najważniejsze efekty zmian
Uważamy, że wprowadzenie proponowanych przez nas zmian doprowadzi do
szybkiego wzrostu zatrudnienia i inwestycji prywatnych. Te dwa czynniki przyczynią się do podniesienia poziomu realnych płac i likwidacji ubóstwa. Propozycje
są pomyślane tak, by ułatwiały wzajemną realizację, więc najlepiej zastosować
je wszystkie.

Propozycje
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wzrost zatrudnienia
Wzrost inwestycji prywatnych
Wzrost płac
Spadek deficytu finansów publicznych
Wzrost wpływów podatkowych
Spadek ubóstwa

Najważniejsze efekty zmian
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1. Wydatki i dług publiczny
Z powodu wprowadzenia nowych wydatków publicznych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy związany z pandemią koronawirusa ogólny poziom wydatków publicznych
w Polsce mógł sięgnąć prawie 50% PKB w 2020 r., a dług publiczny według krajowej
statystyki niebezpiecznie zbliży się do konstytucyjnej granicy 60% PKB. Z podobnymi
problemami borykało się wiele państw strefy euro po kryzysie finansowym i kryzysie
zadłużenia publicznego. Z ich doświadczeń wiemy, że na ścieżkę szybkiego wzrostu
wracają te kraje, które decydują się na zwiększenie kontroli nad wydatkami publicznymi,
a nie na podnoszenie podatków. Liczne badania ekonomiczne wskazują także, że wysoki

poziom zadłużenia publicznego utrudnia dynamiczny rozwój gospodarki.
Dlatego proponujemy:

Wzmocnienie reguły wydatkowej – wydatki
publiczne niech rosną jedynie o inflację, dopóki
nie będzie zrównoważonych finansów publicznych,
a dług publiczny nie spadnie poniżej 30% PKB.
Takie działanie doprowadzi do:

1) Wzrostu inwestycji prywatnych;

2) Umocnienia się złotego, czyli do niższych
kosztów obsługi zagranicznego długu
publicznego i prywatnego;
3) Możliwości łatwiejszego wycofania się
Narodowego Banku Polski z niekonwencjonalnej
polityki pieniężnej.

Uzasadnienie
Jedną z miar wielkości rządu jest udział wydatków publicznych w PKB. Po 1989 r. ten
wskaźnik wahał się w Polsce zwykle pomiędzy poziomem 41% a 45%. W roku 2020
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szeroko zakrojone tarcze antykryzysowe w połączeniu z możliwym spadkiem PKB
spowodowały, że udział wydatków publicznych mógł sięgnąć nawet 50% PKB. Jednocześnie dług publiczny według krajowej definicji silnie zbliżył się do konstytucyjnej
granicy 60% PKB.
Historia gospodarcza wyraźnie pokazuje, że państwa z wysokim długiem publicznym
rozwijają się wolniej niż te z niskim. Przykładowo według badań Fatása i współpracowników (Fatás et al. 2020) od 1960 roku państwa rozwinięte1 o niskim długu publicznym notują wyższy wzrost gospodarczy niż państwa o wysokim długu publicznym.
Przykładowo kraje z długiem publicznym poniżej 30% PKB notowały średni wzrost
gospodarczy na poziomie ponad 3,5% rocznie. Z kolei państwa z długiem publicznym
powyżej 90% PKB rozwijały się średnio w tempie 1,5% rocznie. W świetle tych danych
samo utrzymywanie się poniżej konstytucyjnej granicy długu (60% PKB) wydaje się nie
wystarczać – państwa mające dług na poziomie 30-60% PKB notowały wzrost o mniej
więcej punkt procentowy wolniejszy niż państwa z długiem poniżej 30% PKB.

4

Realny wzrost PKB

3

2

1

0

Dług/PKB [0;30]

Dług/PKB [30;60]
Średni

Dług/PKB [60;90]

Dług/PKB [>90]

Medianowy

Wykres 1. Średni i medianowy realny wzrost PKB wśród 20 rozwiniętych gospodarek w latach 19602016 przy różnych poziomach długu publicznego. Źródło: Fatás et al. 2020, s. 129.

1 Taki sam efekt, choć nieco mniejszych rozmiarów, zaobserwowano wśród państw rozwijających się.
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Jednocześnie wielu ekonomistów zwraca uwagę, że zbyt szybkie ograniczenie deficytu budżetowego (mimo że korzystne w dłuższym okresie) może źle odbić się na
rozwoju gospodarczym dzisiaj. Warto tutaj powołać się na najnowszą historię krajów
strefy euro, które zmagały się z problemem wysokiego deficytu finansów publicznych po kryzysie finansowym 2008 roku. Według ekonomistów chcących wyższego
długu publicznego, tzw. polityka oszczędności doprowadziła w ostatnich latach do
długotrwałego kryzysu gospodarek takich krajów jak Grecja czy Włochy. Jak jednak
pokazały badania niedawno zmarłego włoskiego ekonomisty Alberto Alesiny (Alesina et al. 2019) programy oszczędnościowe mogą przynieść oczekiwane skutki i nie
oddziaływać negatywnie na wzrost.
Kluczem do zrozumienia różnic w efektach polityki zmniejszania deficytu budżetowego jest rozłożenie programów oszczędnościowych na dwa składniki.
Żeby zmniejszyć deficyt finansów publicznych możemy:

zmniejszyć wydatki publiczne;

zwiększyć obciążenia podatkowe.

Jeśli programy oszczędnościowe składają się przede wszystkim ze zmniejszania wydatków publicznych, to ich negatywne oddziaływanie na wzrost jest niewielkie.
W historii znajdziemy przykłady takich krajów, które przyspieszyły swój wzrost po
obcięciu wydatków publicznych – tak było np. w latach 80. XX wieku w Irlandii, Danii,

Belgii i Szwecji, czy w Kanadzie w latach 90. Patrząc na różne programy oszczędnościowe krajów strefy euro, wspomniani autorzy pokazują, że to podnoszenie podatków w celu zmniejszenia deficytu budżetowego odpowiada za późniejsze recesje.
I niestety długo taki właśnie scenariusz dominował m.in. w Grecji czy we Włoszech.
Dla odmiany w Niemczech dostosowania fiskalne uczyniono przede wszystkim po
stronie wydatkowej. Według danych Eurostatu w latach 2010-2012 wydatki publiczne w Niemczech pozostały nominalnie bez zmian (ok. 1,23 bln euro), dzięki czemu
ich udział w wydatkach publicznych zmalał z ok. 48% do 45%. Jednocześnie Niemcy
notowały szybszy wzrost gospodarczy niż cała strefa euro.
Cięcie wydatków początkowo nieznacznie zmniejsza wzrost gospodarczy, a w drugim roku może już pozytywnie oddziaływać na poziom prywatnych inwestycji
w gospodarce – jednego z czołowych czynników długotrwałego rozwoju gospodarczego.
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Reakcja prywatnych inwestycji na programy oszczędnościowe

1
Skumulowana reakcja, %

Oparte na wydatkach

0
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-4
-5

Oparte na podatkach

0

1

2

3

4

Lata
Wykres 2. Skumulowany wpływ programów oszczędnościowych opartych na redukcji wydatków
(niebieska linia) lub podnoszeniu podatków (czerwona linia) na poziom prywatnych inwestycji w kolejnych latach od wdrożenia programu. Źródło: Alesina et al. 2019, s. 151.

Jeśli w Polsce przyjęlibyśmy rekomendowaną tu politykę, to moglibyśmy spodziewać
się podobnie szybkiego odbicia prywatnych inwestycji (tak krajowych, jak i zagranicznych) po kryzysie wywołanym koronawirusem. Przedsiębiorcy, widząc tak ściśle
zakreślone ramy polityki fiskalnej, nie musieliby się obawiać chociażby o wzrost
obciążeń podatkowych w najbliższych latach.
Taka polityka pozwoliłaby także na umocnienie się złotego względem innych walut.

Stabilne ramy fiskalne pozytywnie wpływają na skłonność inwestorów do inwestowania w danym kraju, bo zmniejszają ryzyko nagłego wzrostu podatków lub innych
drastycznych ruchów. Polski rynek kapitałowy stałby się zatem bardziej atrakcyjny
dla zagranicznych inwestorów, a odsetki od kredytów frankowych czy zagranicznego
zadłużenia rządu mogłyby spaść.
Co jeszcze ważniejsze, zrównoważone finanse publiczne dałyby większe pole manewru w polityce pieniężnej Narodowemu Bankowi Polskiemu i Radzie Polityki
Pieniężnej. Po kryzysie finansowym w 2008 roku największe banki centralne świata

– System Rezerwy Federalnej, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Bank Japonii
– wprowadziły politykę ultraniskich stóp procentowych i masowego skupu aktywów (w tym długu publicznego). Każdy z tych obszarów walutowych doświadczył
wyjątkowo powolnego wychodzenia gospodarki z kryzysu lub wręcz długoletniej
stagnacji. Obawa o możliwości finansowania się rządu bez takiej niekonwencjonal-
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nej polityki pieniężnej jest jednym z najważniejszych motywów jej utrzymywania
pomimo kiepskich makroekonomicznych rezultatów. Wprowadzenie rekomendowanych przez nas reform umożliwiłoby spokojny powrót konwencjonalnej polityki
pieniężnej w Polsce.

Literatura:
Alesina et al. 2019: Alberto Alesina, Carlo Favero, and Francesco Giavazzi, Effects of Austerity: Expenditure- and Tax-based Approaches, „Journal of Economic Perspectives”, 33,2 (2019), s. 141-162.
Fatás et al. 2020: Antonio Fatás, Atish R. Ghosh, Ugo Panizza, Andrea F. Presbitero, The Motive to Borrow,
[w:] Sovereign Debt. A Guide for Economists and Practitioners, red. S. Ali Abbas, Alex Pienkowski,
Kenneth Rogoff, New York 2020, s. 102-150.
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2. Polityka regulacyjna
Według wielu badań, w tym na przykład badania D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. najbardziej uciążliwe dla sektora średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw
w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce jest niestabilne prawo i często zmieniające się przepisy.
Dlatego rekomendujemy:

wprowadzenie zasady „usuwamy dwie regulacje,
aby jedną wprowadzić” (one in, two out)
wprowadzenie wymogu dokonywania ewaluacji
ustaw po określonym okresie ich obowiązywania
i automatycznego usuwania w przypadku
negatywnej ewaluacji

Uzasadnienie
W Polsce od lat występuje inflacja prawa, która podnosi firmom koszty działania.

Według raportu Barometr Prawa, w 2019 roku w Polsce uchwalono 21,5 tys. stron
nowego prawa. To wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i jeden
z najwyższych wyników w historii (Grant Thornton 2020).
Niepokoi nie tylko wzrost ilości uchwalanych dokumentów prawnych, ale także szybsze tempo legislacji oraz ograniczenie merytorycznych prac nad nowymi przepisami
prawa. W 2019 r. średni okres prac nad ustawą (licząc od dnia wpłynięcia ustawy do
Sejmu do podpisu Prezydenta) trwał zaledwie 69 dni, czyli niemal trzy razy krócej
niż w 2000 r. Skrócenie okresu prac nad ustawą to przede wszystkim skutek marginalizacji prac komisji parlamentarnych (a także konsultacji publicznych), co obniża
jakość stanowionego w Polsce prawa.
Częste i cząstkowe nowelizacje, połączone z chaotycznym i szybkim trybem procedowania i wprowadzania zmian, pogarszają jakość stanowionego prawa, godząc w jego
stabilność, czy wręcz fundamentalną zasadę pewności prawa i zaufania obywateli do
państwa, oraz zwiększając nieprzejrzystość całego procesu legislacyjnego.
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W szczególności niepokoi wysoka zmienność prawa podatkowego. W konsekwencji
polski system podatkowy jest jednym z najmniej stabilnych oraz najbardziej skomplikowanym spośród wszystkich państw OECD (Sustainable Governance Indicators 2011,
2011). Ta duża chwiejność prawa podatkowego – jak i innych przepisów i regulacji – prowadzi do reżimowej niepewności, która negatywnie wpływa na działalność gospodarczą
oraz ilość dokonywanych inwestycji (Higgs, 1997), a także powoduje relatywnie częste
korzystanie z interpretacji podatkowych na tle innych krajów europejskich (Deloitte,
2012), co podwyższa koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Wiele przepisów jest niejasnych zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych, a nawet sędziów orzekających w sprawach podatkowych (Oniszczuk, 2001,
s. 157 inn.). To prowadzi do powstawania sprzecznych przepisów, braku pewności
podatników, czy i jakiej wysokości podatek powinni zapłacić. Innymi słowy, częste
zmiany i skomplikowany charakter najdobitniej dowodzą, iż polski system podatkowy
oraz proces stanowienia prawa wymagają radykalnej reformy.
Dlatego w zakresie polityki regulacyjnej rekomendujemy wprowadzenie zasady wymuszającej usunięcie dwóch już istniejących regulacji przy wprowadzaniu każdej kolejnej
(one in, two out). Rekomendujemy również, aby tej zasadzie towarzyszył wymóg tego,
żeby koszt implementacji nowej regulacji nie przekraczał kosztu dwóch usuwanych.
Chodzi o to, aby nie były usuwane jedynie nieznaczące regulacje. Innymi słowy, nie
chodzi tyle o samą liczbę regulacji, co o koszty przez nie generowane.
Koszty nadmiernej biurokracji szacowane są na 11 proc. PKB Australii oraz 12 proc.
PKB USA, co oznacza, że jej systematyczna redukcja może istotnie przyśpieszyć wzrost
gospodarczy (Wild et al. 2017). Zasadę „one in, one out” wprowadziło dotychczas kilka
krajów: Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania,
a ostatnio też USA, gdzie Prezydent Donald Trump wprowadził zasadę „one in, two
out” w 2017 r. W konsekwencji wzrost obciążenia regulacyjnego w USA istotnie zahamował (zob. poniższą tabelę, która pokazuję liczbę nowych regulacji uchwalonych
w ciągu pierwszych dwóch lat urzędowania ostatnich trzech prezydentów) (Belton
and Graham 2019; 2020)
Liczba wszystkich regulacji

Liczba istotnych regulacji

G. W. Bush

6999

1885

Obama

6793

1931

Trump

4310

1027

Źródło: Belton i Graham (2020)
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Rekomendujemy również wprowadzenie wymogu dokonywania ewaluacji ustaw po
określonym okresie ich obowiązywania i automatycznego usuwania w przypadku
negatywnej ewaluacji. W latach 2016-2019 tylko dla dziewięciu ustaw, czyli mniej niż

1 proc. wszystkich uchwalonych ustaw, organy rządowe przeprowadziły analizę, jak
funkcjonują w praktyce nowe przepisy.
Taka przebudowa systemu pozwoli na:

1) zahamowanie inflacji prawa

2) bardziej staranne przygotowywanie procesu
legislacyjnego
3) osłabienie reżimowej niepewności

4) zmniejszenie obowiązków biurokratycznych
nałożonych na przedsiębiorców
5) mniejsze bariery wejścia na rynek i silniejszą
presję konkurencyjną
6) wzrost inwestycji prywatnych

7) uproszczenie systemu prawnego, w tym
podatkowego
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3. Polityka społeczna
Obecne wydatki na politykę społeczną nie tworzą jednego spójnego systemu. Dlatego
też polski system opieki społecznej cierpi na dwie główne bolączki:
1. duża część pomocy trafia do gospodarstw domowych o wyższych dochodach,
które nie potrzebują dodatkowego wsparcia państwa;
2. podjęcie pracy przez odbiorców pomocy społecznej może wiązać się paradoksalnie ze spadkiem ich dochodów lub jedynie niewielkim ich wzrostem.
Zamiast kontynuacji obecnego systemu proponujemy:

Skonsolidowanie różnych form pomocy
społecznej w jednym świadczeniu, które będzie
wyrównywać poziom dochodów gospodarstwa
domowego tak, by nie panowało w nim ubóstwo.
Jednocześnie dochody z pracy, dzięki którym dane gospodarstwo domowe mogłoby
wyjść z ubóstwa, powinny być liczone według zasady złotówka za dwa złote – oznaczałoby to, że dochód dwóch złotych z pracy zmniejszałby należne świadczenie z pomocy społecznej o jeden złoty.
Taki system nie oznaczałby rezygnacji z polityki prorodzinnej – im większa liczba członków gospodarstwa domowego, tym wyższa granica ubóstwa i tym wyższa pomoc społeczna w przypadku braku dochodów lub ich niskiego poziomu. Jednocześnie nie wyklucza
to uwzględnienia np. osób niepełnosprawnych – wystarczy odpowiednio zmienić próg
ubóstwa dla gospodarstw domowych, których członkami są osoby niepełnosprawne.

Uzasadnienie
Chociaż stopa bezrobocia w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej, to Polska pozostaje w tyle względem bardziej rozwiniętych państw UE (zwłaszcza z północy)
pod względem wskaźnika zatrudnienia. W roku 2019 według Eurostatu pracowało
73% Polaków w wieku 20-64 lat, natomiast analogiczny wskaźnik dla Niemiec wynosił
80,6%, dla Szwecji 82,1%, Holandii 80,1%. Wskaźnik ten ma wyraźne przełożenie na
politykę społeczną. Im więcej gospodarstw domowych z osobami mającymi regularne
dochody, tym mniejsze zagrożenie ubóstwem. Świetnie było to widać w ostatnich
kilkunastu latach w Polsce.
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Zatrudenienie i zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem
społecznym w Polsce (w tysiącach osób)
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Mniej więcej od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej polska gospodarka notowała
szybki przyrost zatrudnienia w sektorze prywatnym. W 2005 roku zatrudnionych
było niecałe 14 mln Polaków i Polek2. Dziesięć lat później było to już prawie 16 mln
osób. Te dodatkowe dwa miliony miejsc pracy sprawiły, że liczba osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym spadła prawie o połowę – z 17 mln do 8,8 mln
osób. Niestety od 2017 roku zatrudnienie przestało w Polsce rosnąć, przez co zwiększenie środków na politykę społeczną nie przyniosło tak wyraźnej redukcji ubóstwa,
jaka byłaby możliwa przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia. Warto tutaj dodać, że
redukcja wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym
z najważniejszych celów tzw. planu Morawieckiego.
Co zrobić, żeby środki przeznaczane na politykę społeczną lepiej spełniały zadanie
redukcji ubóstwa? Kluczowe pozostają dwie kwestie:

uszczelnienie systemu, tak żeby środki nie trafiały
do osób, które nie potrzebują wsparcia,
wprowadzenie do systemu bodźców, które
nie będą zniechęcać beneficjentów pomocy
społecznej do uczestnictwa w rynku pracy.

2 Jako zatrudnionych uważa się ludzi wykonujących pracę zarobkową, przedsiębiorców i osoby
prowadzące gospodarstwo rolne.
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Oba problemy dobrze widać na przykładzie największego projektu polityki społecznej ostatnich lat – programu Rodzina 500 plus. Według szacunków (Myck,
Oczkowska, Trzciński 2019, s. 10-12) rozszerzenie programu na pierwsze dziecko
bez kryterium dochodowego spowodowało, że pieniądze z budżetu płyną przede
wszystkim do tych rodzin, które osiągają najwyższy dochód. Trudno zatem oczekiwać, żeby tak zaprojektowana polityka społeczna silnie wpływała na wskaźniki
ubóstwa.
Jednocześnie badaczki i badacze zajmujący się skutkami wprowadzenia programu
wskazują, że aby zlikwidować skrajne ubóstwo wśród dzieci w 2017 roku wystarczyło
przeznaczyć kwotę równą 1/8 całego budżetu Rodziny 500 plus (Magda, Brzeziński,
Chłoń-Domińczak, Kotowska, Myck, Najsztub, Tyrowicz 2019, s. 9).
Program ten osłabił także aktywność zawodową kobiet. Według badań (Magda Kiełczewska, Brandt 2018) do 2017 r. wskaźnik aktywności zawodowej młodych kobiet
był niższy z powodu wprowadzenia programu o ok. 2,5-3 punkty procentowe, co
przekładało się na ubytek z rynku pracy 91-103 tys. kobiet.

Zmiana dochodu do dyspozycji (zł/miesiąc)

Wykres 1 Efekt rozwiązań podatkowo-świadczeniowych według odpowiednich
pakietów reform w podziale na dochodowe grupy decylowe

400

16%

300

12%

200

8%

100

4%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0%

Grupy decylowe
Zmiana w zł/mc (lewa oś):

Zmiana propor. (prawa oś):

Deklaracje PiS 2015

Deklaracje PiS 2015

Realizacja: do 06.2019

Realizacja (razem)

Realizacja: 07-10.2019

"Źródło: Myck, Oczkowska, Trzciński 2019, s. 10."
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Dlatego w zakresie polityki społecznej rekomendujemy następujące zmiany:

wprowadzenie kryterium dochodowego
przy prowadzeniu polityki społecznej,
połączenie wszystkich form wsparcia
w jedno uniwersalne świadczenie,
wprowadzenie zasady złotówka za dwa
złote – w ramach której dodatkowe 2 zł
dochodu ponad kryterium dochodowe
oznacza odebranie 1 zł świadczenia
w ramach pomocy społecznej.
Taka przebudowa systemu pozwoli na:

1) dotarcie do najbardziej potrzebujących –
pomoc państwa będzie ściśle uzależniona od
dochodu
2) redukcję wydatków na pomoc społeczną przy
poprawie jej skuteczności
3) zmniejszenie negatywnego oddziaływania
pomocy społecznej na rynek pracy.

Obecnie stosuje się metodę „złotówka za złotówkę” przy niektórych świadczeniach
społecznych. Oznacza ono, że dodatkowy dochód z pracy jest dla osoby otrzymującej świadczenie społeczne de facto opodatkowany na poziomie 100% – dodatkowy
dochód z pracy na rynku pomniejsza o identyczną kwotę świadczenie otrzymywane w ramach polityki społecznej państwa. Wprowadzenie zasady „złotówka za
dwa złote” oznaczałoby zmniejszenie tej krańcowej stopy opodatkowania do 50%.
W miarę możliwości budżetowych można oczywiście myśleć o zasadach jeszcze
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bardziej przyjaznych tym, którzy decydują się na zatrudnienie – np. „złotówka za
trzy złote” itd.
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4. System emerytalny
Fundamentalną zmianą reformy emerytalnej z 1999 r. było wprowadzenie zasady
zdefiniowanej składki, która zastąpiła zasadę zdefiniowanego świadczenia. Reforma
miała zabezpieczyć polski system emerytalny przed niekorzystnymi zmianami demograficznymi. Niestety popełnione błędy sprawiają, że polski system emerytalny
nie jest zrównoważony i nie bilansuje się, mimo relatywnie wysokich wydatków na
emerytury jako procent PKB (co przedstawia poniższy wykres, dane za 2017 r.).

Udział publicznych wydatków emerytalnych w PKB
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Wynika to z gwarancji minimalnych emerytur, przywilejów emerytalnych, błędnego
wyliczania dalszego oczekiwanego trwania życia, sposobu waloryzacji kont emerytalnych oraz arbitralnych zmian politycznych w systemie emerytalnym.
Dlatego rekomendujemy:

wyliczanie emerytury jedynie na podstawie
sumy wpłaconych składek bez uwzględnienia
stażu pracy
likwidację przywilejów emerytalnych
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prawidłowe wyliczanie dalszego
trwania życia
dopuszczenie ujemnej waloryzacji oraz
zakaz uchwalania dodatkowych świadczeń
emerytalnych

Uzasadnienie
1. Wyliczanie emerytury jedynie na podstawie sumy wpłaconych składek bez
uwzględnienia stażu pracy

Zasada zdefiniowanej składki polega na tym, że wysokość świadczeń jest ściśle powiązana z wysokością płaconych składek. Czyli każdy miał dostawać tyle, ile uzbiera.
Gwarancja minimalnej emerytury oznacza zaś, że kto nie uzbiera przez czas pracy
nawet na świadczenie minimalne, i tak je dostaje. Obniżenie wieku emerytalnego
przy wydłużającym się czasie trwania życia oznacza, że coraz więcej emerytów nie
uzbiera nawet na emeryturę minimalną (według ekonomistów GRAPE takich emerytów, którzy nie uzbierają na emeryturę minimalną będzie ponad dwa razy więcej
w obecnym wariancie 60/65 niż w wariancie 67/67), co zwiększy wysokość dopłat.

Wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce i wybranych krajach (65+)
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Rozwiązaniem tego problemu w sytuacji braku społecznej zgody na podwyższenie
wieku emerytalnego jest ścisłe przestrzeganie zasady zdefiniowanej składki wraz z likwidacją ustawowego wieku emerytalnego – wtedy każdy przechodziłby na emeryturę,
kiedy by chciał i otrzymywał dokładnie tyle, ile wcześniej wpłacił, zgodnie z zasadą
zdefiniowanej składki oraz odpowiedzialności za swoje życie. Obecnie przyjęte rozwiązania powodują niską aktywność zawodową wśród osób starszych, negatywnie
oddziałując na poziom zamożności Polaków, zwłaszcza tych w starszym wieku.
2. Likwidacja przywilejów emerytalnych

Z założenia system emerytalny po 1999 r. miał być powszechny. Jednak wciąż wiele
grup zawodowych cieszy się przywilejami emerytalnymi, w wyniku których mają
m.in. prawo do wcześniejszej emerytury i w konsekwencji do pobierania świadczeń,
które nie wynikają ze składek zapłaconych przez nich samych. Dopłacać musi budżet
państwa.
Dlatego rekomendujemy likwidację wszelkich sektorowych przywilejów emerytalnych i uczynienie systemu emerytalnego naprawdę powszechnym.
3. Prawidłowe wyliczanie dalszego trwania życia

Obecnie oczekiwaną długość życia oblicza się stosując metodę przekrojową, czyli
zakładając, że schemat umieralność utrzyma się na poziomie z danego roku przez cały
okres życia danej grupy. Jednak oczekiwane trwanie życia zwiększa się systematycznie,
więc rozsądnie jest założyć, że obecni składkowicze skorzystają na poprawie przeżywalności. Dlatego stosując obecną metodę, zamiast metody kohortowej, wypłacane
emerytury są zbyt duże (w relacji do prawdziwej oczekiwanej długości życia).
Ponadto przy wyliczaniu emerytury bierze się pod uwagę czas dalszego trwania życia uśredniony dla obu płci, co trochę obniża świadczenia mężczyzn, ale podnosi
świadczenia kobiet, które dłużej pobierają świadczenia emerytalne (Tyrowicz, 2020).
Dlatego rekomendujemy stosowanie metody kohortowej oraz brak uśredniania przy
wyliczaniu oczekiwanego czasu trwania życia dla obu płci.
4. Dodatnia waloryzacja oraz arbitralne zmiany polityczne w systemie emerytalnym

W systemie kapitałowym składki emerytalne zarabiają rynkową stopę zwrotu, która
może wahać się w zależności od koniunktury. Jednak składki trafiające do FUS-u,
a zarządzane przez ZUS, podlegają waloryzacji, która jest ustalana politycznie. Według
odpowiedniej ustawy, w wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może
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ulec obniżeniu, nawet podczas negatywnej koniunktury, co również negatywnie odbija się na stabilności systemu emerytalnego. Stabilność podmywają także dodatkowe
świadczenia emerytalne, które nie wynikają ze składek.
Dlatego rekomendujemy dopuszczenie ujemnej waloryzacji oraz zakaz uchwalania
dodatkowych świadczeń emerytalnych, które nie wynikają z zasady zdefiniowanej
składki. Warto także zaznaczyć, że wprowadzenie tych zmian w połączeniu z proponowaną przez nas reformą polityki społecznej (rozdział 3.) nie spowoduje wzrostu
ubóstwa wśród osób w podeszłym wieku.
Taka przebudowa systemu pozwoli na:

1) wydłużenie aktywności zawodowej, zwłaszcza
kobiet, które obecnie wcześniej przechodzą na
emeryturę
2) mniejsze dopłaty do Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych z budżetu państwa
3) mniejszą presję na podwyżkę podatków
i składek emerytalnych
4) wzrost PKB

5) ograniczenie szarej strefy i form zatrudnienia
bez płacenia składek

Literatura:
OECD (2020a), Pension spending (indicator), doi: 10.1787/a041f4ef-en (dostęp: 28.09.2020)
OECD (2020b), Labour force participation rate (indicator), doi: 10.1787/8a801325-en, dostęp: (28.09.2020).
Tyrowicz J., 2020, „Czeka nas świat biednych emerytów i wysokich podatków”, Interia Biznes,
16.01.2020 r., https://biznes.interia.pl/emerytury/news-czeka-nas-swiat-biednych-emerytow-i-wysokich-podatkow,nId,4262712, data dostępu: 5.01.2021 r.
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5. System podatkowy
Jedną z poważniejszych bolączek polskiego rynku pracy i ogólnie polskiej gospodarki
jest niski współczynnik aktywności zawodowej w porównaniu do innych krajów, co
obrazuje poniższy wykres. Według danych OECD (2020a) wyniósł on w Polsce zaledwie
56,2 proc. w 2019 r., co oznacza, że prawie 44 proc. społeczeństwa powyżej 15 roku
życia było bierne zawodowo, czyli pozostawało poza rynkiem pracy. Dla porównania
średni wskaźnik aktywności zawodowej (+15) dla UE to 58,55 proc., średnia dla krajów
OECD – 61,8 proc, zaś wartość dla lidera w zestawieniu, czyli Islandii, to aż 81 proc.
Wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce i wybranych krajach (15+)
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Jednym z powodów relatywnie niskiego współczynnika aktywności zawodowej jest
względnie wysokie opodatkowanie pracy, które zmniejsza atrakcyjność aktywności
zawodowej w porównaniu z otrzymywaniem świadczeń społecznych, pozostawaniem
na emeryturze czy na utrzymaniu innych osób.
Dlatego rekomendujemy

obniżenie opodatkowania pracy

Uzasadnienie
Według raportu OECD pt. „Non-Tax Compulsory Payments as an Additional Burden on Labour Income in 2019” (OECD 2020b), który lepiej odzwierciedla praw-
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dziwą wysokość obciążeń płac niż poprzednie edycje (ponieważ uwzględnia część
niepodatkowych płatności obowiązkowych takich jak część składki emerytalnej
kierowanej do OFE), klin podatkowy – czyli suma danin płaconych przez pracownika i pracodawcę z tytułu umowy o pracę, tudzież różnica między całkowitym
kosztem zatrudnienia a wynagrodzeniem netto – wyniósł Polsce w 2019 r. 40,6 proc.
w przypadku samotnego pracownika zarabiającego przeciętną pensję. Tymczasem
średnia dla krajów OECD wyniosła 38,7 proc. Jeszcze większa niekorzystna różnica
występuje w przypadku samotnego pracownika zarabiającego 67 proc. przeciętnej
pensji – w Polsce w 2019 r. klin podatkowy w takim przypadku wyniósł 40 proc.,
zaś średnia dla OECD 34,9 proc.
Klin podatkowy jest w statystykach najczęściej podawany dla konkretnego typu
gospodarstw domowych. Co prawda dla osób wychowujących dzieci (samotnych
pracowników oraz małżeństw) klin podatkowy w Polsce plasuje się poniżej średniej dla OECD, ale warto pamiętać tutaj o kilku rzeczach.
Po pierwsze, OECD odejmuje wysokość świadczeń pieniężnych otrzymywanych
przez pracowników (takie jak 500+) od obciążeń płacy. W rzeczywistości obciążenia płacy są wyższe, co jest następnie rekompensowane gospodarstwom domowym
świadczeniami pieniężnymi, choć sensowniej byłoby po prostu obniżyć obciążenia
płacy. Po drugie, istnieje wiele państw, które mają znacznie niższą wartość klina
podatkowego. Po trzecie, metodologia OECD wciąż nie uwzględnia wszystkich
obciążeń pozapłacowych, m.in. składek na Pracownicze Plany Kapitałowe czy
składek na ubezpieczenie wypadkowe, co oznacza, że prawdziwy klin podatkowy
jest wyższy niż ten raportowany.
Co więcej, w Polsce poziomy, przy których podatnik zaczyna płacić podatki, jak
również wysokość drugiego progu podatkowego, wyrażone jako procent przeciętnego rocznego wynagrodzenia, pozostają relatywnie niskie w porównaniu do innych
państw OECD (OECD 2012, 2013).
Obniżka opodatkowania pracy powinna zatem polegać na podwyższeniu kwoty
wolnej od podatku, albo zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, i kolejnych
progów podatkowych oraz redukcji składek na ubezpieczenia społeczne (które

dominują w strukturze obciążeń płac), zwłaszcza dla osób o niskich zarobkach.
Można by było to osiągnąć poprzez likwidację części składek (np. na Fundusz Pracy czy na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), redukcję innych
składek oraz wprowadzenie kwoty wolnej od oskładkowania lub uzależnienie
wysokości składek od wieku – osoby młodsze, statystycznie mniej zarabiające,
płaciłyby niższe składki.
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Zmniejszenie klinu podatkowego pozwoli na:

1) zwiększenie zatrudnienia i wskaźnika
aktywności zawodowej
2) wyższe pensje netto i wzrost dochodu
rozporządzalnego gospodarstw domowych
3) zmniejszenie liczby osób potrzebujących
pomocy społecznej
4) lepszą alokację zasobów i wzrost PKB

5) mniejsze koszty pracy i poprawę atrakcyjności
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Literatura:
OECD (2012), Special Feature: Trends in personal income tax and employee social security contribution
schedule, Taxing wages 2011, http://www.oecd.org/tax/tax-policy/50131824.pdf, dostęp: 16.03.2014
OECD (2013d), Table I.7. Top statutory personal income tax rate and top marginal tax rates for employees at the earnings threshold where the top statutory PIT rate, http://www.oecd.org/tax/tax-policy/
tax-database.htm#pir, dostęp: 16.03.2014.
OECD (2020a), Labour force participation rate (indicator). doi: 10.1787/8a801325-en, dostęp 28.09.2020.
OECD (2020b), Non-Tax Compulsory Payments as an Additional Burden on Labour Income in 2019,
dostęp 28.09.2020.
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6. Pakiet dla polskiego kapitału
Jednym z najważniejszych problemów polskiej gospodarki z punktu widzenia jej długoterminowego rozwoju jest relatywnie niewielka stopa inwestycji. Jak widać na

wykresie 1, stopa inwestycji w Polsce jest niższa niż wynosi przeciętna wartość dla
krajów OECD.
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Ważną przyczyną niskiej stopy inwestycji, obok zmiennego i niestabilnego prawa
(reżimowej niepewności), o którym piszemy więcej w 2 rozdziale naszego raportu,
jest względnie niewielka stopa oszczędności pośród gospodarstw domowych. Jak
widać na wykresie poniżej, gospodarstwa domowe w 2019 r. oszczędzały zaledwie
0,9 proc. swojego dochodu rozporządzalnego, co stanowiło jedną z niższych wartości
dla krajów OECD. Oznacza to, że Polacy nie mają oszczędności zapewniających im
bezpieczeństwo finansowe i zaspokających potrzeby inwestycyjne gospodarki. Relatywnie niskie oszczędności oznaczają słabiej rozwinięty rynek kapitałowy i wolniejszy
rozwój gospodarczy.
Dlatego rekomendujemy:

Wprowadzenie pakietu dla polskiego kapitału:
• obniżenie opodatkowania kapitału
• likwidacja podwójnego opodatkowania zysków
• likwidacja podatku Belki
• ułatwienie inwestowania na IKZE oraz IKE

Uzasadnienie
1. Obniżenie opodatkowania kapitału

Choć sama stawka podatku CIT nie jest jak na standardy światowe wysoka (jednak
wyższa niż w wielu państwach regionu), to już pod kątem całkowitego opodatkowania
kapitału Polska wypada gorzej. Jest tak ze względu na istnienie opodatkowania dochodów kapitałowych. Tymczasem w wielu krajach zakres tego rodzaju opodatkowania
jest węższy, a ciężar podatkowy niższy. Przykładem może być Estonia, w której odsetki
od lokat bankowych nie są obłożone podatkiem, zaś zyski spółek są opodatkowane
dopiero w momencie ich dystrybucji udziałowcom, czy Słowacja, w której podatku
od dywidend nie ma.
Opodatkowanie kapitału, wpływając na alokację międzyokresową, skutkuje mniejszymi oszczędnościami, w tym emerytalnymi, i inwestycjami, co hamuje tempo wzrostu
gospodarczego, którego Polska tak bardzo potrzebuje. Zmniejszenie opodatkowania
kapitału mogłoby zatem przyśpieszyć rozwój gospodarczy – według Engena i Skinnera
(1996), obniżka przeciętnej stawki CIT o 2,5 p.p. prowadzi do przyspieszenia tempa
wzrostu gospodarczego o 0,2–0,3 p.p. rocznie.
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2. Likwidacja podwójnego opodatkowania zysków

Poza obniżką podatku CIT rekomendujemy likwidację podwójnego opodatkowania
zysków poprzez wprowadzenie prawdziwego systemu estońskiego, który polega na
tym, że zyski zatrzymane w przedsiębiorstwach są całkowicie zwolnione z podatku
CIT, zaś obowiązek podatkowy następuje dopiero z chwilą dystrybucji zysku. Czyli
dopóki zyski są reinwestowane w kolejne przedsięwzięcia rozwojowe, podatek nie
jest wymagany. Taka zmiana znacznie uprościłaby system podatkowy, chociażby
ze względu na mniejszą liczbę płatności podatkowych, brak problemu szacowania
amortyzacji i ogólnie łatwiejsze rozliczanie podatków.
Rząd wyraził intencję wprowadzenia podatku estońskiego, co wydaje się krokiem
w słusznym kierunku. Jednak warto pamiętać, że propozycja rządowa wyłącza wiele
firm z tego rozwiązania, a także nie zwalnia z podatku CIT, lecz jedynie odsuwa moment
zapłaty CIT do chwili wypłaty zysku. Tym samym nie następuje likwidacja podwójnego
opodatkowania kapitału, jak ma to miejsce w Estonii. Dlatego rekomendujemy przyjęcie
prawdziwego estońskiego modelu wraz z dokonaniem niezbędnych, odpowiednich
dostosowań po stronie wydatkowej (opisanych w 1. rozdziale naszego raportu), aby nie

powiększyć nadmiernie deficytu w pierwszych latach obowiązywania nowego systemu.
3. Likwidacja podatku Belki

Budowa oszczędności przez Polaków jest również hamowana przez podatek od lokat
i zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Podatek od zysków z oszczędzania zniechęca
do systematycznego oszczędzania, w tym do inwestowania na GPW, co wspiera postawy
konsumpcyjne i akumulację długu, zaś obniża stopę oszczędzania oraz hamuje rozwój
polskiego rynku kapitałowego i rozwój polskiej gospodarki. Warto przypomnieć, że
podatek Belki został wprowadzony jako rozwiązanie tymczasowe w 2002 r., powinien
więc już dawno zostać zlikwidowany – zwłaszcza w obecnym środowisku niskich odsetek bankowych, w którym w niektórych przypadkach podatek płaci się w wysokości
nawet stu procent odsetek (przy dziennej kapitalizacji odsetki mogą wynieść 1 grosz:
wtedy podatek, który trzeba zaokrąglić do pełnych groszy, również wyniesie 1 grosz).
4. Ułatwienie inwestowania na IKE oraz IKZE

Obecnie IKE oraz IKZE są jedynymi formami indywidualnego oszczędzania, które
jest zwolnione z podatku Belki. Najlepsza byłaby likwidacja tego podatku, a w przeciwnym wypadku zmniejszenie restrykcyjności inwestowania w ramach IKE oraz
IKZE – tak, aby więcej Polaków mogło budować swoje kapitały emerytalne, nie
musząc płacić podatku Belki. Jednak nawet w przypadku usunięcia podatku Belki,
co rekomendujemy, warto byłoby ułatwić inwestowanie na IKE oraz IKZE, poprzez
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np. podwyższenie limitów wpłat, poszerzenie i uelastycznienie oferty inwestycyjnej
(obecnie można mieć np. albo tylko rachunek maklerski albo tylko lokatę w ramach
IKE/IKZE) oraz wprowadzenie innych zachęt podatkowych i pozapodatkowych, skłaniających Polaków do systematycznego oszczędzania na emeryturę.
Taka przebudowa systemu pozwoli na:

1) wzrost oszczędności (zysków zatrzymanych)

2) więcej funduszy dla polskich firm i wzrost inwestycji

3) przeyspieszenie wzrostu gospodarczego

4) uproszczenie systemu podatkowego

5) niższy poziom długu w gospodarce

6) stabilniejsze finanse gospodarstw domowych
oraz przedsiębiorstw
7) wyższy kapitał emerytalny i dochody emerytów

8) rozwój polskiego rynku kapitałowego

Literatura:
Engen E.M., Skinner J. (1996), Taxation and Economic Growth, „NBER Working Paper Series” nr 5826.
OECD (2020), Household savings (indicator). doi: 10.1787/cfc6f499-en, dostęp 28.09.2020.
World Bank (2020), Gross fixed capital formation (% of GDP), https://data.worldbank.org/indicator/
NE.GDI.FTOT.ZS, dostęp 28.09.2020.
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7. Rynek pracy
W Polsce mamy do czynienia z systematycznym wzrostem płacy minimalnej, często
szybszym od wzrostu medianowego czy średniego wynagrodzenia. Od 30 lat w literaturze ekonomicznej trwa nierozstrzygnięty spór, czy niewielkie wzrosty płacy
minimalnej wpływają negatywnie na zatrudnienie najgorzej wykwalifikowanych
pracowników. Jednak dostępne badania dotyczące polskiego rynku pracy zgodnie
sugerują, że wzrosty płacy minimalnej powodują zwolnienie ponad 100 tysięcy osób
rocznie, szczególnie w regionach, gdzie płace są generalnie niższe.
Dlatego proponujemy:

możliwość pomniejszenia o połowę
ogólnopolskiej płacy minimalnej
w powiatach z najwyższą stopą
bezrobocia lub najniższym wskaźnikiem
zatrudnienia.

Taki ruch doprowadzi do:

1) szybszego wzrostu wskaźnika zatrudnienia
i aktywności zawodowej w obszarach
z największymi problemami rynku pracy;
2) zahamowania nadmiernego odpływu ludności
z mniejszych ośrodków.

Uzasadnienie
W literaturze ekonomicznej od lat 90. XX wieku panuje spór co do tego, czy niewielkie
wzrosty płacy minimalną ograniczają czy zwiększają zatrudnienie. Po przeprowadzeniu
dziesiątek badań różnymi metodami, strony sporu dalej nie mogą się porozumieć co
do najważniejszych konkluzji i właściwej metody dalszych poszukiwań (Murphy et al.
2016, s. 17-30, 51-58). W przypadku Polski mamy jednak do czynienia z nieco inną sytuacją.
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Po pierwsze, polski system płacy minimalnej wyraźnie różni się np. od amerykańskiego. Tam federalna płaca minimalna przez długie lata pozostaje często na niezmienionym poziomie. W Polsce z kolei podwyżki są coroczne i wyprzedzają często wzrost
medianowej lub średniej płacy. Według danych OECD w roku 2000 płaca minimalna
stanowiła 33% średniej płacy i 40% mediany wynagrodzeń. W roku 2019 płaca minimalna stanowiła już 42% średniej płacy i 52% mediany płac.
Po drugie, dostępne badania polskiego rynku pracy wskazują na jednoznacznie negatywny wpływ podnoszenia płacy minimalnej na zatrudnienie. Efekt ten dotyczy
na razie nie szerokiego kręgu zatrudnionych, lecz raczej najsłabszych uczestników
rynku pracy – osób na tymczasowych kontraktach (zwłaszcza kobiet) i osób z terenów,
gdzie poziom płac jest niższy niż średni poziom dla całego kraju.
Na pierwszy efekt zwrócono uwagę w badaniu Agnieszki Kamińskiej i Piotra Lewandowskiego. Według ich badań w latach 2002-2013 średnio 113 tysięcy osób traciło
w Polsce pracę z powodu podnoszenia płacy minimalnej (Kamińska, Lewandowski
2015, s. 13). Najsilniej efekt ten dotyczył kobiet zatrudnionych na tymczasowych kontraktach.

Zwolnienia z pracy przypisywane wzrostom płacy minimalnej w podziale
na płeć i rodzaj kontraktu w latach 2002-2013 (w tys. pracowników)
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Wykres 1. Zwolnienia z pracy z powodu wzrostu płacy minimalnej w latach 2002-2013 w podziale
na płeć i charakter zatrudnienia. Źródło: Kamińska, Lewandowski 2015, s.20.

Z kolei Maciej Albinowski i Piotr Lewandowski zbadali geograficzne zróżnicowanie
wzrostu płacy minimalnej w Polsce. Dostępne dane o zatrudnieniu i płacach pozwalają zbadać wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie w 72 regionach Polski według
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tzw. podziału NUTS 3 (https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/
klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/). Autorzy ci doszli do wniosku, że wzrost
płacy minimalnej ma negatywny wpływ na zatrudnienie w tej 1/3 regionów, gdzie
płace są najniższe. Wzrost płacy minimalnej o 10 punktów procentowych względem
średniego wynagrodzenia w regionie wiązał się ze spadkiem zatrudnienia o 1,9%
(Albinowski, Lewandowski 2020, s. 11).
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Wykres 2. Średnia dynamika zatrudnienia w regionach o niskich płacach i w regionach o średnich lub
wysokich płacach w latach 2003-2018 (rok 2007 = 100). Źródło: Albinowski, Lewandowski 2020, s. 10.

Wzrost płacy minimalnej ogranicza zatem szansę najbiedniejszych regionów na dogonienie w rozwoju reszty kraju. Ludzie muszą wyjeżdżać do większych metropolii,

żeby znaleźć pracę. To z kolei dodatkowo negatywnie wpływa na poziom nierówności dochodowych i majątkowych. Napływowi pracownicy muszą chociażby wynająć
mieszkanie w nowym miejscu zamieszkania – podbijając ceny nieruchomości i tym
samym majątek tych, który już posiadają tam nieruchomości. Jednocześnie odpływ
tych osób ze słabszych rynków pracy zmniejsza potencjał rozwojowy tych regionów
i obniża dochody i majątek w miejscu, z którego wyjeżdżają.
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Dostępne dane nie pozwalają na jeszcze głębsze zbadanie problemu – do poziomu
poszczególnych powiatów czy gmin. Jeśli popatrzymy na mapę bezrobocia dowolnego województwa, to zauważymy znaczne różnice także wewnątrz wspomnianych
regionów NUTS 3. Przykładowo na Dolnym Śląsku powiat górowski z najwyższym
bezrobociem w województwie jest włączony do jednego regionu NUTS 3 z powiatami
legnicko-głogowskiego zagłębia miedziowego, gdzie bezrobocie jest wyraźnie niższe.
Jest zatem możliwe, że wpływ podwyżek płacy minimalnej na zatrudnienie okazałby
się jeszcze silniejszy, gdybyśmy mieli dostęp do bardziej szczegółowych danych.

Wykres 3. Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku według powiatów na koniec sierpnia 2020 r. Źródło:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (dostęp 23 X 2020 r.) http://www.dwup.pl/asset/images/files/
statystyka/2008_stat.zip

Dlatego też uważamy, że minister właściwy ds. pracy powinien mieć prawo obniżyć
obowiązującą płacę minimalną do 50% wartości ogólnopolskiej w tych powiatach,
gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa lub gdzie wskaźnik zatrudnienia jest najniższy.
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Działania te powinny mieć formę „eksperymentu” – po wybraniu konkretnych powiatów powinno się regularnie sprawdzać zmiany zatrudnienia, płac, salda migracji
dla powiatów z obniżoną stawką płacy minimalnej i porównywać ją z takimi samymi
wskaźnikami w powiatach zmagających się z podobnymi problemami, gdzie płaca
minimalna pozostałaby na ogólnokrajowym poziomie. Jeśli zatrudnienie zaczęłoby
rosnąć po wprowadzeniu takiego eksperymentu, to powinien on być rozszerzany.
Jeśli nie przynosiłby on spodziewanych skutków, należałoby go zakończyć.

Literatura:
Albinowski, Lewandowski 2020: Maciej Albinowski, Piotr Lewandowski, The heterogenous regional
effects of minimum wages in Poland, „IBS Working Paper”, 04/2020.
Kamińska, Lewandowski 2015: Agnieszka Kamińska, Piotr Lewandowski, The effects of minimum
wage on a labour market with high temporary employment, „IBS Working Paper”, 07/2105.
Murphy et al. 2016: Robert P. Murphy, Charles Lammam, Hugh MacIntyre, Raising the Minimum
Wage, Vancouver 2016.
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8. Zdrowie
Jeszcze przed pandemią COVID-19 niezadowolenie ze stanu publicznej służby zdrowia
było ważnym tematem dyskusji Polek i Polaków. Trudno znaleźć uniwersalne rozwiązanie na problemy: kolejek, braków personelu i dużo niższych zarobków pracowników
służby zdrowia niż na zachodzie Europy, zadłużenia szpitali, optymalnego wykorzystania dostępnego sprzętu itd. Najczęściej wymienianą receptą jest większe finansowanie
publiczne służby zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że finansowanie służby zdrowia
można jedynie zwiększyć poprzez obcięcie innych wydatków publicznych lub zwiększenie obciążeń sektora prywatnego – osłabionego po kryzysie związanym z pandemią.
Uważamy, że każdy z wymienionych problemów można pomniejszyć (choć oczywiście nie wyeliminować) w inny sposób: poprzez zwiększenie współpracy sektora
prywatnego i publicznego.
Postulujemy zatem:

ułatwienie prowadzenia działalności
komercyjnej przez publiczne szpitale.

Taki krok pozwoli osiągnąć kilka celów:

1) Poprawa kondycji finansowej państwowych
szpitali;
2) Większa liczba zrealizowanych usług
medycznych i krótsze kolejki do nich w systemie
publicznym;
3) Szybszy wzrost wynagrodzeń personelu
medycznego;
4) Zwiększenie sumy środków w systemie ochrony
zdrowia;
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5) Rozwój klasycznych ubezpieczeń medycznych
od poważnych uszczerbków na zdrowiu;
6) Lepsza wycena świadczeń przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.

Uzasadnienie
Obecne przepisy ustawy o działalności leczniczej dopuszczają możliwość odpłatnego świadczenia usług przez szpitale, jednak istnieje duża niepewność dotycząca
ich interpretacji (Szmurło 2020, Nowosielska 2019). Z tego powodu szpitale rzadko
decydują się na działalność komercyjną, obawiając się pogorszenia lub zerwania
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego postulujemy wprowadzenie
przepisów, które pozwalałby na większą elastyczność w prowadzeniu działalności
komercyjnej (np. możliwość swobodnego wykorzystywania sprzętu i personelu
zarówno dla działalności pod egidą NFZ, jak i dla komercyjnej, możliwość łączenia
usług finansowanych przez NFZ z dodatkowymi usługami komercyjnymi) i gwarantowały, że prowadzenie takiej działalności nie będzie powodem rozwiązania bądź
zmiany kontraktu z NFZ.
Taki krok staje się ważny w obliczu zmian, jakie zachodzą w prywatnym finansowaniu
opieki zdrowotnej w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2008-2017 udział prywatnych wydatków na służbę zdrowia w Polsce nieznacznie
wzrósł – z ok. 28% do ok. 30,5% całkowitych bieżących wydatków. Podczas gdy w 2008
roku prawie całość tej kwoty (86%) stanowiły bezpośrednie płatności gospodarstw
domowych za wizyty lekarskie czy leki, to do roku 2017 udział ten spadł do ok. 75%,
a coraz ważniejszym elementem systemu ochrony zdrowia stają się prywatne abonamenty i ubezpieczenia medyczne.
Według najnowszych dostępnych danych GUS – za 2017 r. – prywatne, zinstytucjonalizowane formy finansowania odpowiadają już za prawie 8% całkowitych bieżących
wydatków na służbę zdrowia w Polsce – ich udział wzrósł od 2008 r. ponad dwukrotnie
(z niecałych 4%). Większość tych wydatków skierowana jest na działalność przychodni
i porad specjalistów, ale ok. 2 mld zł z tej puli trafia na leczenie szpitalne.
Wyraźnie pozwolenie publicznym szpitalom na konkurencję o te (początkowo)
2 mld zł przyniosłoby liczne korzyści szpitalom, pacjentom i całemu systemowi
ochrony zdrowia.
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Wydatki na służbę zdrowia z prywatnych
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Przede wszystkim dodatkowe przychody mogą pomóc w poprawie sytuacji finansowej
szpitali zmagających się z rosnącym zadłużeniem. Dodatkowa działalność pomogłaby
także zaoferować korzystniejsze warunki pracy pracownikom szpitali, zmniejszając
presję na wyjazdy zagraniczne czy łączenie wielu etatów.
Wprowadzenie sugerowanego przez nas rozwiązania będzie także korzystne dla
pacjentów, bo poszerzą się geograficzne możliwości uzyskania świadczeń wykupionych u ubezpieczyciela, spadną kolejki do zabiegów finansowanych przez NFZ
oraz poprawi się oferta świadczeń możliwych do uzyskania w ramach prywatnego
ubezpieczenia.
Pozytywną zmianę odczuje cały system ochrony zdrowia, bo polepszy się wykorzystanie istniejącego sprzętu. Jednocześnie możliwa będzie lepsza wycena świadczeń,
z której może potem skorzystać NFZ w swoich kalkulacjach. W systemie NFZ istnieje wycena poszczególnych zabiegów, ale nie jest to wycena rynkowa – bardziej
przypomina ustalanie parametrów przez centralnych planistów. Rynkowa wycena
zabiegów przez bezpośrednich konsumentów lub ubezpieczycieli pozwala na lepszą
koordynację niezbędnych zasobów – przekazuje informacje, jakich zabiegów, jakiego
sprzętu, jakiego rodzaju lekarzy pacjenci potrzebują najbardziej.
Na proponowanych zmianach skorzystają też prywatni ubezpieczyciele – dzięki większej liczbie placówek, w której mogą być leczeni ich klienci, będą mogli zaoferować
klientom szerszy zakres usług (potencjalnie także tańszych, jako że konkurencja na
rynku wzrośnie). Chociaż rynek prywatnych ubezpieczeń rośnie już teraz, to wprowadzenie sugerowanych zmian mogłoby ten trend jeszcze przyspieszyć.
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Po wprowadzeniu postulowanych zmian wskazana byłaby oczywiście ocena skuteczności tej regulacji. Żeby jej dokonać, minister właściwy ds. zdrowia powinien
porównywać systematycznie wyniki szpitali, które otworzyły się na działalność komercyjną z wynikami tych, które skupią się prawie wyłącznie na działalności dla NFZ.
W szczególności ważna będzie ocena:
•
•
•
•

jak wygląda kondycja finansowa tych szpitali na tle innych państwowych
jak wyglądają zarobki personelu
jak zmieniła się ilość usług wykonywanych dla publicznego płatnika i ilość
usług wykonywanych ogółem
czy szpitale nawiązały współpracę z firmami ubezpieczeniowymi

W przypadku pozytywnej oceny skutków tej regulacji warto byłoby namawiać pozostałe szpitale do pójścia tą drogą i stwarzać dogodne warunki (np. ulgi podatkowe)
dla osób korzystających z prywatnej opieki medycznej.

Literatura:
Główny Urząd Statystyczny, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html oraz wcześniejsze edycje
tej publikacji za lata 2010-2017.
Szmurło 2020: Dorota Szmurło, Umowa NFZ a świadczenia komercyjne, „SerwisZOZ.pl”, 14 IV 2020 r., https://serwiszoz.pl/wykonywanie-umow-i-rozliczenia/umowa-z-nfz-a-swiadczenia-komercyjne-5263.html
Nowosielska 2019: Katarzyna Nowosielska, Szpitale chciałyby leczyć odpłatnie, ale boją się reakcji
NFZ, „Prawo.pl”, 23 X 2019 r., https://www.prawo.pl/zdrowie/szpitale-moga-leczyc-komercyjnie-ale-musza-byc-ostrozne,490904.html
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9. Własność państwowa
Polska wyróżnia się na tle innych europejskich gospodarek dużym zakresem własności państwowej wśród przedsiębiorstw. Według statystyk OECD jedynie we Francji
ten sposób oddziaływania państwa na gospodarkę jest silniejszy niż nad Wisłą. Duża
liczba podmiotów pozostających pod kontrolą rządu utrudnia skuteczny nadzór nad
ich pracą i określenie jasnych celów ich działania. Skutkuje to, jak wskazują badania ekonomiczne, niższą produktywnością polskich przedsiębiorstw państwowych
w porównaniu do sektora prywatnego w Polsce.

Zakres występowania przessiębiorstw państwowych –
im wyższa wartość w tym większej liczbie branż działają
ﬁrmy państwowe
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Źródło: OECD Statistics, „Product Market Regulation 2018”3.

Dlatego też postulujemy:

zmniejszenie liczby państwowych przedsiębiorstw z ok.
450 do 100 i prywatyzację pozostałych przez giełdę lub
w przejrzystych aukcjach wraz z przekazaniem części
akcji pracownikom tych spółek.

3 Do badania zakresu regulacji państwa OECD wylicza wskaźniki, które mogą osiągać wartości od 0 do
6, gdzie 6 oznacza największą ingerencję państwa, a 0 najmniejszą. W przypadku tego konkretnego
wskaźnika liczy się, czy rząd posiada przynajmniej jedną firmę w danym sektorze. Wysoka wartość
wskaźnika pokazuje, że rząd posiada udziały w firmach z prawie wszystkich branż gospodarki.

42

Dziesięć rozwiązań, które wyprowadzą Polskę z kryzysu

Taki krok pozwoli na:

1) Szybszy wzrost produktywności;

2) Lepszy nadzór nad spółkami pozostającymi
w rękach państwa;
3) Odbudowę aktywnej roli Giełdy Papierów
Wartościowych w polskim życiu gospodarczym;
4) Zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa
i zasilenie Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Uzasadnienie
Na koniec 2018 roku Skarb Państwa posiadał udziały w 448 spółkach kapitałowych,
z których 98 nie prowadziło działalności lub było w stanie likwidacji bądź upadłości
(Prokuratoria Generalna 2019). Wiele z działających podmiotów zalicza się do największych firm w polskiej gospodarce. Spośród dwudziestu firm notowanych w indeksie
największych polskich spółek – WIG20 – dziewięć Skarb Państwa kontroluje bezpośrednio, a kolejne dwie przez udziały w innych firmach. Jak wskazuje OECD (2018)
państwo działa w prawie wszystkich obszarach gospodarki.
Tak szeroko zakrojona działalność państwa utrudnia sprawowanie skutecznego
nadzoru nad kontrolowanymi spółkami. Efektem tego są różnice w produktywności
pomiędzy podmiotami prywatnymi a państwowymi. Według opracowań Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW 2019) firmy państwowe (niebieska linia
na wykresie na kolejnej stronie) częściej niż firmy prywatne (czy to zagraniczne czy
polskie – odpowiednio czerwona i szara linia na wykresie) charakteryzuje niska produktywność. Ponadto firmy te wykazują też wolniejsze przyrosty produktywności.
Według szacunków tej samej instytucji (MFW 2019, s. 17) prywatyzacja państwowych
przedsiębiorstw spoza sektora finansów zwiększyłaby PKB o 9 procent i przyspieszyłaby wzrost gospodarczy w przyszłości. Gdyby do takiej prywatyzacji doszło, mogłaby

to być dobra okazja do rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od
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Łączna produktywność czynników produkcji (TFP) w ﬁrmach według
właścicieli (gęstość logarytmu TFP)
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Rozkład produktywności działających w Polsce firm państwowych, prywatnych krajowych i zagranicznych. Źródło: MFW 2019a, s. 14.
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początku 2017 r. mamy bowiem do czynienia z systematycznym zmniejszaniem się
liczby spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Prywatyzacja większych spółek
przez giełdę lub sprzedaż udziałów Skarbu Państwa w niektórych notowanych tam
spółkach pomogłaby odwrócić ten niekorzystny trend.
Zwiększenie aktywności inwestorów i firm szukających kapitału na GPW jest kolejnym sposobem na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Literatura dotycząca
rynków kapitałowych dość zgodnie twierdzi, że większy rozwój pośrednictwa finansowego, zwłaszcza giełd, wpływa pozytywnie na wzrost PKB (Popov 2017).
Jednocześnie Skarb Państwa mógłby wybrać te spółki, które z różnych względów
uważa za strategiczne i rozwijać ich działalność zgodnie z celami, jakie tym firmom
postawi. Zmniejszenie liczby spółek ułatwiłoby koordynację ich działań i zwiększyło
ich transparentność. Sprzedaż udziałów zgodnie z polskim prawem wiązałaby się także z zasileniem m.in. Funduszu Rezerwy Demograficznej, który może złagodzić nieco
problemy systemu emerytalnego przy starzejącym się społeczeństwie, a częściowo
z mniejszymi potrzebami pożyczkowymi Skarbu Państwa.

Literatura:
Ławrowski 2020, „Wartość udziałów Skarbu Państwa w spółkach z WIG20 zmalała o ponad 28 mld zł
w nieco ponad rok”, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, 10 II 2020 r., dostępne online:
https://www.sii.org.pl/13405/analizy/newsroom/wartosc-udzialow-skarbu-panstwa-w-spolkach-zwig20-zmalala-o-ponad-28-mld-zl-w-nieco-ponad-rok.html
MFW 2019, International Monetary Fund, Structural Characteristics and Firm-Level Total Factor Productivity: Evidence from Poland and Emerging Europe, IMF Country Report No. 19/38.
MFW 2019a, International Monetary Fund, Structural Characteristics and Firm-Level Total Factor
Productivity: Evidence from Poland and Emerging Europe, IMF Country Report No. 19/38.
Popov 2017, Alexander Popov, Evidence on finance and economic growth, „European Central Bank
Working Paper Series”, 2115 (Grudzień 2017).
Prokuratoria Generalna 2019, Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2018 r.,
dostępne online: https://dane.gov.pl/pl/dataset/1081,sprawozdanie-o-stanie-mienia-skarbu-panstwa
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10. Edukacja
Polskie szkoły są częścią centralnie sterowanego przez państwo systemu edukacyjnego. Jak każdy system centralnie planowany jest on nieefektywny i niedopasowany do potrzeb rynku. Jakość nauczania w publicznych placówkach jest tak niska,
że coraz więcej uczniów korzysta z prywatnych korepetycji lub po prostu uczy
się w niepublicznych szkołach. Od czasu wprowadzenia reformy edukacji w roku
szkolnym 2017/2018, likwidacji gimnazjów towarzyszył wzrost liczby prywatnych
szkół podstawowych o 22 proc. (dla porównania liczba publicznych podstawówek
wzrosła o 6 proc.).
Przykład Szwajcarii, w której nie ma federalnego ministerstwa edukacji, a kształcenie
leży w gestii kantonów, w konsekwencji czego funkcjonuje tam 26 konkurujących
ze sobą systemów edukacyjnych, pokazuje, że nie jest potrzebna centralnie ustalana
i powszechnie realizowana podstawa programowa.
Dlatego rekomendujemy:

wprowadzenie możliwości działania według
innych programów niż ministerialna podstawa
programowa
Nasza propozycja konkurencji programowej pozwoli na:

1) Lepiej wyedukowaną młodzież – wyższą jakość
kapitału ludzkiego
2) Rozwój prywatnego rynku edukacyjnego
i większe zróżnicowanie oferty edukacyjnej
3) Większą kontrolę rodziców i młodzieży nad
procesem edukacji – lepsze dopasowanie oferty
edukacyjnej do realnych potrzeb uczniów
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Uzasadnienie
1. Obecny model edukacji jest anachroniczny

Obecny model edukacji narodził się w Prusach w XIX wieku, gdy Fryderyk Wilhem
I wprowadził powszechną edukację, pragnąc zbudować nowe, niepokonane Prusy
i oprzeć siłę nowego państwa na bezwzględnie posłusznych żołnierzach i urzędnikach. Szkoły w tym systemie sterowane były centralnie przez sztab urzędników,
kształciły według odgórnie ustalonych planów i list lektur, a wszystko to w klasach,
przy dzwonkach na lekcje i pod opieką certyfikowanych nauczycieli. W militarystycznych Prusach jak również i początkowo w innych krajach, ten model edukacji
dobrze spełniał swoją rolę, gdyż bezwzględne wykonywanie poleceń było pożądaną cechą wśród kadr fabryk, które powstawały podczas rewolucji przemysłowej4.
Obecnie jednak, polskie szkoły, które ciągle działają według pruskiego systemu
edukacyjnego, są niedopasowane do nowoczesnego świata. Współczesna gospodarka jest oparta na kreatywności oraz innowacyjności, czyli na cechach, których
polska szkoła nie tylko nie wykształca, lecz wręcz hamuje ich rozwój, jak pokazuje
to raport pt. „Szkoła dla Innowatora. Kształcenie Kompetencji Proinnowacyjnych”
powstały na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Fazlagić 2018).
Wynika to z nacisku na uczenie powierzchowne (pamięciowe i pod klucz odpowiedzi) kosztem kreatywnego czy nieszablonowego myślenia. Tymczasem to właśnie
umiejętności nieszablonowego, krytycznego myślenia, kreatywności i rozwiązywania złożonych problemów stanowią kluczowe kwalifikacje na współczesnym
rynku pracy.
2. Niski poziom umiejętności polskiej siły roboczej

Według raportu Global Competitiveness Report 2019 (World Economic Forum
2019), Polska pod względem nauki zawodu została zaklasyfikowana na 110 miejscu
(na 141 państw), pod względem umiejętności absolwentów na 101 miejscu, zaś pod
względem umiejętności cyfrowych na 63 miejscu. O ile zatem polskie szkoły nieźle
przekazują podręcznikową wiedzę, zwłaszcza z nauk ścisłych, o tyle gorzej wypadają pod względem nauki zawodu oraz przekazywania umiejętności potrzebnych
na rynku pracy.

4 Aleksander Piński, „Pruski model edukacji fatalnie odbija się na gospodarce”, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/pruski-model-edukacji-fatalnie-odbija-sie-na-gospodarce/,
dostęp: 23.12.2020.
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3. Centralnie planowanie nie działa

Centralne planowanie nie jest efektywne. Dotyczy to produkcji materialnej, ale również działalności intelektualnej. Centralne planowanie prowadzi do spadku jakości
oraz różnorodności oferty. Uczniowie chodzący do szkół prywatnych uzyskują lepsze
wyniki edukacyjne. Przykładowo, w krajach OECD, tacy uczniowie osiągają wynik o 30
punktów wyższy w testach PISA (międzynarodowych badaniach poziomu uczniów
i uczennic koordynowanych przez OECD) z czytania niż ich koledzy chodzący do
publicznych placówek (OECD 2011). Co prawda, znaczna część tej różnicy wynika
z efektu selekcji, czyli tego, że prywatne szkoły przyciągają bardziej uzdolnionych
uczniów, jednak pewna część wynika z większej autonomii w programie nauczania
i w alokacji zasobów. Szkoły prywatne mają też więcej zasobów, mniejszy niedobór
nauczycieli i lepszą atmosferę (OECD 2011).
Ponadto, jedna podstawa programowa nie jest w stanie zadowolić wszystkich uczniów,
którzy mają różnorodne zainteresowania i zdolności kognitywne. Centralnie ustalana podstawa programowa zamiast wielu programów i metod nauczania prowadzi
również do sporów, w tym politycznych, o to, co powinno znaleźć się w podstawie
programowej. Ponieważ nie wiadomo, które metody nauczania i programy będą
sprzyjały rozwojowi w perspektywie wieloletniej, lepiej pozwolić na konkurencję
i swobodnie kształtujące się na bieżąco programy niż na jeden centralny plan.
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