
W ciągu ostatnich dwudziestu siedmiu lat, dzięki konsekwentnie przeprowadzonej         

transformacji ustrojowej, w Polsce udało się przeprowadzić wszechstronną modernizację         

niemal wszystkich instytucji państwa, w tym – gruntowną zmianę systemu finansów           

publicznych. Ostatnie lata to okres intensywnych prac nad dostosowywaniem polskiego          

systemu finansów publicznych do warunków funkcjonowania w strukturach Unii         

Europejskiej, a także rozpoczęcie starań o przyjęcie pełnego uczestnictwa Polski w Unii            

Gospodarczo-Walutowej. 

Wspomniane osiągnięcia, przyczyniające się w sposób przełomowy do zasadniczej         

zmiany jakościowej krajowego systemu finansów publicznych, oparte zostały w dużym          

stopniu na sprawdzonych, tradycyjnych rozwiązaniach, zbliżonych do tych, jakie         

funkcjonowały już od wielu lat w krajach Unii Europejskiej. 

Publikacja jest próbą określenia skali przepływu strumieni finansowych między         

sektorem publicznym, a innymi uczestnikami rynku na poziomie eksperckim i politycznym           

w Polsce. Została oparta na wynikach przeprowadzonych w 2016 r., empirycznych badań            

ilościowych i jakościowych. W analizach jakościowych wykorzystano dostępne materiały         

źródłowe odnoszące się do zdefiniowanych założeń funkcjonowania sektora finansów         

publicznych, po czym zestawiono je z rzeczywistymi efektami mierzonymi określonymi          

wskaźnikami ekonomicznymi oraz wskazano na źródła i mechanizmy rozbieżności         

powstałych pomiędzy założeniami a efektami. W pracy wykorzystano również         

doświadczenia zdobyte podczas pracy zawodowej oraz informacje i materiały uzyskane w           

Ministerstwie Finansów, MFW, OECD, BŚ, Komisji UE i wielu innych instytucjach           

krajowych oraz zagranicznych. Badaniami jakościowymi natomiast zostały objęte trzy         

osoby odpowiedzialne za zarządzanie polityką wydatkową, a zwłaszcza budżetem         

państwa, w Polsce. W badaniu zastosowano podejście nomotetyczne oraz metodę sondażu           

diagnostycznego. W tym celu sformułowano siedem pytań otwartych. Poszczególne         

pytania były każdorazowo doprecyzowywane w trakcie przeprowadzania ankiety.        

Odpowiedzi badanych miały formę swobodnych wypowiedzi, ukierunkowanych na istotę         

problemu. W trakcie przebiegu badania, zwłaszcza podczas analizy wtórnej,         

wyeliminowano główną wadę przyjętej metody, polegającą na subiektywnej ocenie         

badanych, za pomocą ilościowej oraz prawnej weryfikacji otrzymanych informacji.         

Jednym z głównych celów publikacji jest empiryczna weryfikacja realizacji zadań          



związanych z zarządzaniem środkami publicznymi na szczeblu krajowym z punktu          

widzenia osób odpowiedzialnych za ten proces w Polsce. 


