
Klub Odpowiedzialnych Finansów w ramach współpracy z Akademią EKF 
przeprowadził w końcu marca 2020 roku ankietę wśród studentów kierunków 
ekonomicznych. Ankieta składała się z 3 pytań. Na każde pytanie przeznaczone było 
30 punktów. Wypełnienie ankiety polegało na przypisaniu do każdej odpowiedzi 
liczby punktów. Na końcu każdego pytania zaprezentowaliśmy komentarze, jakie 
pojawiły się do punktu inne. 
Ankietę wypełniło 29 studentów. Poniżej przedstawiamy Państwu jej wyniki. 
Mamy nadzieję, że będą one dla Państwa interesujące 
 

1. O co w dobie kryzysu epidemicznego powinno zadbać państwo? 

 % 

Zapewnić dostęp do artykułów pierwszej potrzeby (żywność, leki). 33,6% 

Zapewnić utrzymanie zatrudnienia. 25,3% 

Zapewnić płynność banków (bezproblemowy obrót gotówkowy i 
bezgotówkowy.) 

22,5% 

Koncentrować się przede wszystkim na zdrowiu obywateli, wspomaganie 
gospodarki jest sprawa drugorzędną 

17,5% 

Inne. 1,1% 

1. Informowanie społeczeństwa o zmieniającej się sytuacji i metodach 
przeciwdziałania rozszerzaniu się epidemii, wprowadzenie ograniczeń 
przemieszczania się ludzi, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. 

2. Wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. 
3. Państwo powinno dbać o wszystkie ww sprawy. Przeżycie epidemii polega 

również na utrzymaniu gospodarki, konsekwencje ekonomiczne mogą być bardzo 
szkodliwe na dłuższą metę 

 
 

 
2. Jakie działania państwa są dzisiaj niezbędne, aby pomóc gospodarce w przyszłości: 

 % 

Obniżenie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. 15,1% 

Podjęcie intensywnych prac nad nowymi technologiami do ich 
wykorzystania w systemie edukacji, w systemie zdrowia i w celu 
zautomatyzowania procesów administracyjnych. 

34,1% 

Przygotowanie regulacji, przepisów pozwalających na sprawne działanie 
państwa w czasie „po epidemii” tj. uproszczenie przepisów podatkowych, 
rewizję programów społecznych pod kątem ich efektywności. 

44,7% 

Inne 6,1% 

1. Państwo powinno przede wszystkim zapewnić ciągłość działania oraz przygotować 
plan funkcjonowania administracji na ewentualność długotrwałej pracy zdalnej. 

2. Udział w przetargach w dostawie leków i sprzętu medycznego, które często inne 
kraje/producenci oddają za darmo. 

3. Dbanie o przedsiębiorców, bo pożyczka 5tys. Na okres 6 miesięcy dla 9 osobowej 
firmy niewiele da.  

4. Odroczenie podatków na czas kryzysu, zmiana systemu pomocy społecznej, 
zawieszenie 500 

 



 
 
3. Jak widzisz rolę państwa w pobudzaniu rozwoju gospodarczego po opanowaniu 

epidemii. 

 % 

Państwo powinno wprowadzić system gwarancji i poręczeń dla 
sektora prywatnego w celu pobudzenia inwestycji. 

43,4% 

Państwo powinno stymulować rozwój gospodarki poprzez 
skoncentrowanie się na obszarach związanych z zapewnieniem 
poziomu życia obywateli (zdrowie, edukacja, infrastruktura). 

45,2% 

Państwo powinno dążyć do upaństwowienia gospodarki poprzez 
przejmowanie i tworzenie przedsiębiorstw. 

2,2% 

Państwo nie powinno ingerować w gospodarkę. 7,5% 

Inne 1,7% 

1. Państwo powinno wprowadzić i sfinansować program 
obowiązkowych szczepień po pojawieniu się szczepionki, aby 
uniknąć nawrotu pandemii 

 

 

 


