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Unia Europejska (UE) wdraża program Next Generation EU
(Fundusz Odbudowy), którego oficjalny cel to odbudowa unijnej gospodarki po
koronakryzysie. Planuje się, że Komisja Europejska (KE) w imieniu UE pożyczy
na rynkach finansowych do 750 mld euro, które w formie pożyczek i grantów
przekaże państwom członkowskim. Następnie fundusze te będą dekadami
spłacane za pomocą nowych unijnych podatków wpływających bezpośrednio
z kieszeni mieszkańców UE do unijnego budżetu. Należy się spodziewać, że
skutek tej redystrybucji będzie dokładnie odwrotny od zakładanego. Nie tylko
nie odbuduje gospodarki po kryzysie, lecz może tę odbudowę spowolnić.

1.

Czym jest Fundusz
Odbudowy?

Najważniejszą częścią Next Generation EU jest Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) z kwotą 672,5 mld euro, z czego 312,5 mld euro to
dotacje, a 360 mld euro – pożyczki1. Oficjalnym celem wydania tak gigantycznych kwot jest zwalczanie negatywnych
skutków pandemii koronawirusa, a jednocześnie odbudowa
zniszczonej pandemią gospodarki UE. Jednak, jeśli przyjrzeć się bliżej, to widać, że plan ten to nic innego jak nagłe
i radykalne zwiększenie wydatków UE pokrętnym sposobem, bo bez powiększania unijnego budżetu.
Gdy czyta się odpowiedź biura prasowego Komisji Europejskiej (KE) na pytanie, czym jest Next Generation EU, to
ma się wrażenie, że są to „pobożne życzenia”, z których niewiele wynika: „pomoże naprawić natychmiastowe szkody
gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa. Europa po COVID-19 stanie się bardziej ekologiczna, cyfrowa, odporniejsza i lepiej dostosowana do obecnych
i przyszłych wyzwań”2. Dalej czytamy, że „aby pomóc w naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią koronawirusa, Komisja Europejska, Parlament Europejski i przywódcy UE uzgodnili plan naprawy,
który poprowadzi wyjście z kryzysu i położy podwaliny
pod nowoczesną i bardziej zrównoważoną Europę. Proponuje się Next Generation EU jako jednorazowy instrument
kryzysowy, wprowadzany tymczasowo i używany wyłącznie do reagowania kryzysowego i środków naprawczych”3.
1

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl.
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Odpowiedź rzecznika Komisji Europejskiej, 1.02.2021.
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Tamże.

Biuro prasowe tłumaczy, że „aby zagwarantować pożyczkę,
Komisja wykorzysta zapas – różnicę między pułapem zasobów własnych budżetu długoterminowego a faktycznymi
wydatkami. Wysokość zapasów posłuży jako gwarancja,
że UE będzie w stanie dokonać spłaty w każdych okolicznościach. Umożliwi to UE dalsze czerpanie korzyści z jej
wysokiego ratingu kredytowego i emitowanie długu na korzystniejszych warunkach rynkowych w porównaniu z wieloma poszczególnymi państwami członkowskimi. W ramach komponentu pożyczkowego Next Generation EU
(a w szczególności RRF) Komisja będzie udzielać pożyczek
wzajemnych państwom członkowskim, które się o nie zwrócą. Pożyczki te zostaną spłacone przez te państwa członkowskie na takich samych warunkach, jakie Komisja uzyskała
na rynku”4. Choć teraz te warunki są dość korzystne, to nikt
nie wie, jakie okażą się w przyszłości, bo będą zależały od
sytuacji na rynkach finansowych i od ratingu UE. To duże
ryzyko, bo teoretycznie z tego punktu widzenia zarówno warunki rynkowe, jak i rating mogą się gwałtownie pogorszyć.
Pozostaje pytanie, o ile zostały zwiększone kwoty, którymi dysponuje UE. Budżet na lata 2021–2027 przyjęto w wysokości 1074,3 mld euro (w cenach z 2018 r.), co oznacza, iż
unijny budżet wynosi 153,5 mld euro średniorocznie, czyli
w ciągu trzech lat ok. 460,5 mld euro. Tymczasem zaplanowany na trzy lata budżet Funduszu Odbudowy sięga 750
mld euro, czyli oznacza zwiększenie pieniędzy, jakimi będą
zarządzali biurokraci z UE, aż o 163 proc. Tak więc pierwszym beneficjentem rozrostu unijnych wydatków będzie nie
4
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Wprowadzenie w życie Europejskiego
Zielonego Ładu będzie oznaczało utratę
konkurencyjności przemysłu w UE oraz
konieczność podporządkowania życia
i budżetów domowych obywateli
„eko-dyktaturze”.
tylko unijna, lecz także i krajowa biurokracja, która zajmie
się rozdzielaniem tych funduszy.
16 sierpnia 2020 r. w Sekretariacie Generalnym Komisji
Europejskiej została powołana grupa zadaniowa ds. odbudowy i odporności (RECOVER). Jest odpowiedzialna za
kierowanie wdrażaniem instrumentu naprawy i odporności
oraz za koordynację tzw. Europejskiego Semestru (unijne
zarządzenie mające w celu koordynację polityk gospodarczych w UE, co umożliwia przedyskutowanie planów gospodarczych i budżetowych oraz monitorowanie ich wdrażania
w ciągu roku) oraz wsparcia dla krajów członkowskich przy
opracowywaniu planów odbudowy. Ma także pilnować, by
reformy i inicjatywy inwestycyjne były zgodne z transformacją ekologiczną i cyfrową5. Jak podaje biuro prasowe KE,
„decyzja o utworzeniu grupy zadaniowej przewiduje maksymalną łączną liczbę pracowników wynoszącą 81. Pracownicy grupy zadaniowej ds. odbudowy i odporności współpracują z kolegami z całej Komisji przy ocenie planów naprawy
i odporności, a szczególnie ściśle współpracują z personelem DG ECFIN”6.
Jednak należy zauważyć, że eurokraci nie wymyślili nic
nowego, bowiem na co mają być przeznaczone nowe środki
finansowe? Unijni urzędnicy posługują się biurokratyczną
nowomową, stosując mało, bądź niewiele mówiące określania jak „wzmocnienie modernizacji i odporności”7. Zgodnie
z ustaleniami co najmniej 37 proc. wydatków musi być przeznaczone na zieloną transformację, a co najmniej 20 proc.
na transformację cyfrową. Ale część pieniędzy ma też być
przeznaczonych m.in. na równouprawnienie płci. Pytanie,
w jaki sposób równouprawnienie płci odbuduje gospodarkę
po pandemii koronawirusa?
Można zauważyć, że pod pretekstem zwalczania skutków
pandemii koronawirusa przyspiesza się realizowanie dotych5
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-taskforce_en.
6

Odpowiedź rzecznika Komisji Europejskiej, 1.02.2021.

Komunikat prasowy Rady Europejskiej, Wieloletnie ramy finansowe na
lata 2021–2027 przyjęte, 17.12.2020, https://www.consilium.europa.eu/
pl/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-frameworkfor-2021-2027-adopted/.
7
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czasowych polityk unijnych, które szczególnie dla polskiej gospodarki – oględnie mówiąc – nie są zbyt korzystne. W szczególności dotyczy to tzw. zielonej transformacji, czyli rezygnacji
ze stosunkowo taniej energetyki węglowej czy gazowej na
rzecz znacznie droższych odnawialnych źródeł energii. Oznacza to też potężne zmiany w transporcie, w którym promowane są w ostatecznym bilansie niekoniecznie ekologiczne, ale
za to dużo bardziej kosztowne pojazdy napędzane nie paliwami kopalnymi, a energią elektryczną. Być może bogate państwa Europy Zachodniej na to stać, ale mieszkańców krajów
Europy Środkowej niekoniecznie. Eric Heymann, analityk
Deutsche Banku, napisał w raporcie dotyczącym odbudowy
gospodarczej po pandemii, iż „twierdzenie, że neutralność
klimatyczna może być strategią wzrostu gospodarczego, jest
myśleniem życzeniowym”8, a wprowadzenie w życie Europejskiego Zielonego Ładu będzie oznaczało utratę konkurencyjności przemysłu w UE oraz konieczność podporządkowania
życia i budżetów domowych obywateli „eko-dyktaturze”9.
Już teraz z powodu unijnych regulacji środowiskowych i innych Polacy płacą wyższe rachunki za energię elektryczną,
paliwa i odbiór odpadów. Ponadto rezygnacja z tradycyjnych
źródeł energii na rzecz OZE wcześniej czy później oznacza
nie tylko wyższe ceny energii, lecz także kryzysy energetyczne i braki dostaw energii, co pokazuje przykład Szwecji10.
To oczywiście uderzy w całą gospodarkę Polski (ale i pozostałej części UE), która do funkcjonowania potrzebuje energii
elektrycznej.
Tymczasem zielona polityka UE nie uratuje środowiska
w skali globalnej. Otóż okazuje się, że np. tylko w 2020 r.
w Chinach wybudowano nowe bloki węglowe o mocy 38,4
GW, przy jednoczesnym zamknięciu starych o mocy ponad
8 GW. W ten sposób zwiększono moce energetyki węglowej
o 30 GW. Tyle wynosi moc dyspozycyjna wszystkich polskich elektrowni11. Podobnie Japonia planuje budowę (nowoczesnych) elektrowni węglowych12.
W ramach swojego planu naprawy i odporności każde państwo członkowskie UE może wystąpić do Brukseli
o pożyczki w łącznej wysokości do maksymalnie 6,8 proc.
jego Dochodu Narodowego Brutto z 2019 r.13 W przypadku
Polski jest to ok. 34,2 mld euro. Czyli średniorocznie w latach 2021–2026 pożyczki sięgną kwoty zaledwie 1,1 proc.
polskiego PKB.
8
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/demokracje_zastapi_ekodyktatura12.html.
9

Tamże.

https://www.energetyka24.com/strupczewski-w-szwecji-kazdy-zimnydzien-bez-wiatru-moze-oznaczac-katastrofe-analiza.
10

11
https://wysokienapiecie.pl/27524-energetyka-w-polsce-w-2019-rokumoc-produkcja-energii-wg-danych-pse/.
12
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/08/07/commentary/
japan-commentary/meti-coal-plants-energy/.
13
Z. Darvas, Next Generation EU payments across countries and years,
Bruegel Blog, 12.11.2020, https://www.bruegel.org/2020/11/nextgeneration-eu-payments-across-countries-and-years/
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„Olbrzymie” unijne granty będą stanowić
zaledwie ok. 1,7 proc. polskiego PKB.

Ponadto w formie grantów Polska ma otrzymać:
• 23,06 mld euro z Instrumentu na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności;
• 1,651 mld euro z ReactEU;
• 2 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji14.
Granty dla Polski razem sięgają 26,7 mld euro w ciągu
trzech lat 2021–2023. To kwota ok. 120 mld zł. W ciągu tych
trzech lat PKB Polski wyniesie ok. 7 bln zł. Oznacza to, że
te „olbrzymie” unijne granty będą stanowić zaledwie ok. 1,7
proc. polskiego PKB w tym czasie. To nawet mniej niż Polska do tej pory otrzymywała w ramach unijnych dotacji, które stanowiły 3 proc. polskiego PKB, ale po odjęciu składki
członkowskiej (1 proc. PKB) – 2 proc. PKB.
Kwotę Funduszu Odbudowy (granty plus pożyczki) warto też porównać do wymuszonych przez Brukselę kosztów
transformacji energetycznej w Polsce, która według szacunków Konfederacji Lewiatan tylko w latach 2021–2040 będzie
wymagała poniesienia nakładów inwestycyjnych na poziomie ok. 1,6 bln zł15. To ok. sześć razy więcej niż maksymalna
unijna propozycja dla Polski z Next Generation EU.

Co więcej, znacznie wyższe od łącznej wartości grantów
i pożyczek z Funduszu Odbudowy dla Polski będą prawdopodobnie płatności ogółem oraz dotyczące dochodów (zwolnionych z opodatkowania i podlegających opodatkowaniu)
uzyskanych w Polsce przez podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Polska państwa
członkowskiego UE, z tytułu: dywidend i innych przychodów (dochodów), z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
odsetek, opłat licencyjnych, przychodów z tytułu świadczeń:
doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych,
usług reklamowych itd. Otóż według danych Ministerstwa
Finansów, w latach 2017–2019 płatności te średniorocznie
wyniosły 76,3 mld zł16. Przyjmując podobną wielkość na lata
2021–2026 (a prawdopodobnie okaże się ona wyższa), kiedy
to będą realizowane granty i pożyczki z Funduszu Odbudowy,
kwota ta sięga niemal 458 mld zł. Tymczasem wartość Funduszu Odbudowy w tych latach wyniesie maksymalnie niecałe
61 mld euro, czyli przy kursie euro na poziomie 4,5 zł, ok. 274
mld zł. Należy jednak pamiętać, że ponad połowa z tej kwoty
to nie darowane sumy, a pożyczki do spłacenia.
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14

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl.

15

https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski

16

Nakłady inwestycyjne na
transformację energetyczną
w Polsce w latach 2021-2041

Odpowiedź Ministerstwa Finansów, 25.01.2021.

raport specjalny

7

debata solidarnej polski

2.

Koszty unijnej
ingerencji

Drugą stroną medalu są koszty Funduszu Odbudowy,
o których biurokracja unijna nie informuje już tak chętnie.
Aby sfinansować Next Generation EU, UE będzie pożyczać
pieniądze na rynkach finansowych, a następnie redystrybuować te kwoty do państw członkowskich. Pożyczkę będzie
gwarantował budżet UE. Żeby Komisja mogła zacząć zaciągać pożyczki, nowa decyzja w sprawie zasobów własnych
musi zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. Next
Generation EU nie będzie wymagać natychmiastowego
dodatkowego wkładu krajowego ze strony państw członkowskich, spłata pozyskanych środków będzie następować
w długim horyzoncie czasowym z przyszłych budżetów długoterminowych.
Aby pomóc spłacić pożyczkę, na podstawie mapy drogowej uzgodnionej 10 listopada 2020 r. przez Parlament
Europejski i Radę Europejską, zostaną wprowadzone nowe
zasoby własne Unii, które uzupełnią składki państw członkowskich do budżetu UE. Dokument ten „zawiera jasne
zobowiązania dotyczące rodzaju tych nowych zasobów własnych oraz terminów ich przedstawienia i wprowadzenia”17.
Ale państwo ani UE nie zarabia pieniędzy. Kiedy chce je
mieć, najpierw musi je komuś zabrać. Pytanie brzmi: komu?
Wydaje się, że ostatecznie tym, którzy są najbardziej efektywni, i wypracowali te środki finansowe.
Od 1 stycznia 2021 r. na terenie całej UE obowiązuje europodatek od plastiku niepodlegającego recyklingowi (ma
17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/
QANDA_20_2088.
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on dać ok. 3 mld euro rocznie). Oprócz tego mechanizmu,
KE szykuje dla krajów UE następujące euroobciążenia:
• opłata cyfrowa (nowy zasób własny, który powinien
zostać wprowadzony najpóźniej do 1 stycznia 2023 r.),
mająca przynieść do 1,3 mld euro wpływów rocznie;
• mechanizm granicznych opłat od emisji dwutlenku
węgla (nowy zasób własny, którego wprowadzenie planuje się najpóźniej do 1 stycznia 2023 r.) powinien dać
do 14 mld euro rocznie;
• zmiana unijnego systemu handlu uprawnieniami do
emisji (ETS) z myślą o rozszerzeniu go na transport
lotniczy i morski, mająca przynieść 10 mld euro rocznie;
• zasoby własne w oparciu o system handlu uprawnieniami do emisji;
• nowe zasoby własne, które mogłyby obejmować podatek od transakcji finansowych oraz podatek związany
z sektorem przedsiębiorstw lub nową wspólną podstawą opodatkowania osób prawnych (do 57 mld euro
rocznie).
Jak podaje Ministerstwo Finansów18, od 1 stycznia 2021 r.
została wprowadzona nowa kategoria wpłaty do budżetu
UE oparta na masie odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych niepoddanych recyklingowi (tzw. wpłata od plastiku). Ze względu na konieczność ratyfikacji przepisów dotyczących finansowania budżetu UE (tj. decyzji nr 2020/2053
z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych UE)
18

Odpowiedź Ministerstwa Finansów, 4.02.2021.
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wpłaty od plastiku będą dokonywane z opóźnieniem, jednakże ich skutki finansowe zostaną retroaktywnie rozliczone od 1
stycznia 2021 r. Wysokość wpłaty ponoszonej przez państwa
członkowskie będzie wynosiła 0,8 euro za każdy kilogram
niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku.
Szacowana przez Komisję Europejską kwota wpłaty dla Polski
w 2021 r. wynosi ok. 394 mln euro (1,77 mld zł), a w okresie
2021–2027 szacowana jest średniorocznie na 371 mln euro
(1,66 mld zł). Kwota ta nie stanowi w całości dodatkowego
obciążenia dla Polski z tytułu wprowadzenia nowej kategorii dochodów budżetu UE (w przypadku niewprowadzenia
wpłaty od plastiku część tej kwoty i tak zostałaby poniesiona przez Polskę zgodnie z jej udziałem w Dochodzie Narodowym Brutto UE). Ostateczna wysokość tej wpłaty zostanie
określona na podstawie aktualnych danych po wejściu w życie decyzji Rady nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie
systemu zasobów własnych UE.
Z memorandum Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) pt. Nowe podatki proponowane przez Unię Europejską zagrażają rozwojowi Polski z 20 sierpnia 2020 r.
wynika, że skutki wprowadzenia nowego podatku w szczególności odczuje Polska. Zdaniem Roberta Szymana, dyrektora generalnego Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw
Sztucznych, podatek ten uderzy najmocniej „w kraje takie
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Szacowana przez Komisję Europejską
kwota wpłaty dla Polski w 2021 r. wynosi
ok. 394 mln euro (1,77 mld zł).
jak Polska, gdzie system recyklingu jest na wczesnym etapie
rozwoju i wymaga znacznych inwestycji na poziomie samorządowym i krajowym”19. Co więcej, skutki mogą być szczególnie dotkliwe dla samorządów oraz operatorów spalarni
i składowisk odpadów. W rezultacie podmioty te będą miały
mniej pieniędzy na inwestycje ekologiczne.
Również pozostałe propozycje podatkowe KE są krytykowane przez ZPP. Opłata cyfrowa dotknie przede wszystkim sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).
Może doprowadzić do wzrostu kosztów i utrudnienia prowadzenia działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poza tym „z uwagi na dynamiczny rozwój branży
cyfrowej w Polsce, wprowadzenie podatku cyfrowego negatywnie odbije się na kondycji polskiej gospodarki”, „tworze19
Memorandum ZPP, Nowe podatki proponowane przez Unię Europejską
zagrażają rozwojowi Polski, 20.08.2020, https://zpp.net.pl/wp-content/
uploads/2020/08/20.08.2020-Memorandum-ZPP-ws.-konkluzji-zeszczytu-Rady-Europejskiej.pdf.
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Żeby spłacić pożyczki, UE wprowadzi
europodatki, które uderzą w zniszczone
lockdownami gospodarki. Firmy będą
miały mniej pieniędzy na inwestycje,
co spowolni wzrost gospodarczy
i wychodzenie z kryzysu.
nie dodatkowego obciążenia na sektor cyfrowy może zahamować rozwój tej branży i negatywnie wpłynąć na rozwój
polskiej gospodarki, a co za tym idzie, pogorszyć możliwość
dogonienia gospodarek innych państw UE”20. Pytanie, czy
to właśnie na tym ma polegać unijna transformacja cyfrowa.
Również cło węglowe nie spowoduje, że światowy przemysł będzie emitował mniej CO2 do atmosfery. Doprowadzi
natomiast do wzrostu cen i innych negatywnych konsekwencji gospodarczych. To kolejny element protekcjonistycznej
polityki UE. Ponadto podatek ten może „doprowadzić do
pogłębienia podziału nierówności gospodarczych i społecznych”, a co za tym idzie, jest kontrproduktywny z perspektywy wspólnego rynku.
Według ZPP także rozszerzenie ETS na transport morski
oraz loty międzynarodowe rodzi ryzyko poważnych, negatywnych konsekwencji. Brak realnych niskoemisyjnych alternatyw dla transportu morskiego i powietrznego, kluczowych sektorów dla funkcjonowania globalnej gospodarki,
spowoduje, że koszty uprawnień do emisji zostaną przerzucone na koszty transportu oraz produktów, czyli za rozszerzenie systemu ETS w efekcie zapłacą obywatele. Ponadto
podatek ten będzie prowadził do napięć międzynarodowych
– należy oczekiwać retorsji ze strony państw trzecich, które
będą zmuszone płacić ten podatek, tak jak to było w 2012 r.,
kiedy próbowano zastosować ETS do operatorów z państw
trzecich.
Powyższe europodatki nie tylko obniżą konkurencyjność
gospodarki UE, w tym Polski, wobec krajów trzecich, lecz na
dodatek spowodują pogorszenie relacji z partnerami handlowymi. Według ZPP „nowe podatki mogą w nieproporcjonalny sposób uderzyć w gospodarkę Polski i zmniejszyć jej szansę
na dogonienie zachodnich sąsiadów”21. Zdaniem Cezarego
Kaźmierczaka, prezesa ZPP, „konkluzje z unijnego szczytu w zakresie podatków, który odbył się w sierpniu 2020 r.,
są bardzo niebezpieczne dla Polski i mogą spowodować, że
będzie ona trwale biedna w relacji do zachodniej Europy.
Polska ma niewiele narzędzi, żeby konkurować z Zachodem.
20

Tamże.

21

Tamże.

10

raport specjalny

Next Generation EU - koszty i ryzyka dla Polski
Ład prawno-instytucjonalny jest jednym z nich, a harmonizacja prawa pozbawia Polskę tego atutu”22.
Czyli żeby spłacić pożyczki, UE wprowadzi europodatki, które uderzą w zniszczone lockdownami gospodarki.
Firmy będą miały mniej pieniędzy na inwestycje, co spowolni wzrost gospodarczy i wychodzenie z kryzysu. Należy
zwrócić uwagę, że wcześniej pieniądze te mogliśmy wydać,
na co chcieliśmy, a kiedy już popłyną z Polski do UE, będzie je można wykorzystać tylko na to, na co będą chcieli
eurokraci. Co więcej, ani KE, ani polskie władze nie mają
wiedzy, ile będzie to kosztowało polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców, podatników i konsumentów. Ministerstwo Finansów nie potrafi odpowiedzieć precyzyjnie na
temat tych propozycji podatkowych KE: „W zakresie pozostałych potencjalnych nowych źródeł dochodów do budżetu
UE, nie zostały do tej pory przedstawione formalne propozycje. Obecnie trwają w Komisji Europejskiej prace nad
CBAM – mechanizmem dostosowywania cen na granicach
z uwzględnieniem emisji CO2 (graniczna opłata od emisji
CO2), opłatą cyfrową oraz zreformowanym systemem handlu emisjami ETS (EU ETS) wraz z rozszerzeniem na transport lotniczy i morski. Formalne propozycje mają zostać
przedstawione w drugim kwartale 2021 r.”23.
Poza informacją, że spłata pozyskanych środków będzie następować w długim horyzoncie czasowym od przyszłych budżetów długoterminowych do 2058 r., mamy do
czynienia z wielką niewiadomą. Z pisma biura prasowego
KE w tej kwestii też niewiele wynika. Urzędnicy piszą same
ogólniki, jakby nie znali odpowiedzi na zadane przeze mnie
pytania. W ten sposób problemy ze spłatą zaciągniętych pożyczek zrzucane są na przyszłych rządzących, a konkretnie
– na przyszłych podatników i konsumentów, którzy będą
spłacali te długi za 10, 20 i 30 lat. To olbrzymie ryzyko, jakim obarczane są przyszłe, niczego nieświadome pokolenia.
Czy Fundusz Odbudowy został pomyślany na zasadzie „po
nas choćby potop”? Zaciągane są zobowiązania o gigantycznej wartości, których spłata to jedna wielka niewiadoma.
Nawet nie jest jasne, czy ostatecznie uda się KE przeforsować
nowe podatki, a jeśli nawet tak, to nie wiadomo, w jakiej wysokości i w jakiej części wpływy z tych podatków będą mogły
finansować spłatę długów. A nowe podatki to nie wyimaginowane obciążenia nie wiadomo kogo, tylko konkretne zobowiązania, które płacić będą firmy i mieszkańcy UE, tu i teraz,
nie zaś niezdefiniowane podmioty. Na taki scenariusz zdecydowali się eurokraci i politycy państw członkowskich.
Biurokracja unijna generuje ogromne koszty, zaś zbieranie i rozdawanie pieniędzy kosztuje, więc suma wydanych
dotacji zawsze będzie znacznie niższa niż kwota zebrana
22
https://zpp.net.pl/nowe-podatki-proponowane-przez-unieeuropejska-zagrazaja-rozwojowi-polski/.
23

Odpowiedź Ministerstwa Finansów, 4.02.2021.
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w podatkach. W Polsce powstała pokaźna, odrębna branża żyjąca z istnienia unijnych funduszy. Jednak nie tworzy
ona dobrobytu, a wręcz przeciwnie – spowalnia go, żyjąc
kosztem tych, którzy ten dobrobyt generują. Austriacki ekonomista Ludwig von Mises podkreśla, że w takiej sytuacji
obywatele płacą podwójnie: „Po pierwsze jako podatnicy,
bezpośrednio udzielający subwencji, a po drugie jako konsumenci, płacą wyższe ceny za towary kupowane w warunkach ograniczonej konsumpcji”24.
Zadłużenie wynikające z Funduszu Odbudowy będzie
spłacane w latach 2028–2058. Czyli to, co zostanie wydane
teraz, będą spłacały dzieci i wnuki (niektóre z nich jeszcze się
nie urodziły) tych, którzy skorzystali na pieniądzach. Nikt
nie pytał o moralną zgodę na takie rozwiązanie, i nie zastanawiał się, czy z tego powodu obniży się ich poziom życia,
a szanse życiowe zostaną ograniczone. Czy oni się zgodzili
na finansowanie bieżącej polityki ich przyszłymi dochodami? Czy aktualnie podatnicy prywatnie chętnie okradliby
swoje dzieci i wnuki? Dokładnie to robi UE poprzez swój
program Next Generation EU.
Według służb prasowych KE, „Next Generation EU nie
będzie wymagać natychmiastowego dodatkowego wkładu krajowego ze strony państw członkowskich”25. Czy należy w takim razie zakładać, że taka potrzeba pojawi się
w późniejszym okresie? Ponadto „pożyczanie przez Unię
państwom członkowskim nie jest niczym nowym i nigdy
nie było przypadku, w którym państwo członkowskie nie
wywiązałoby się w terminie ze swoich zobowiązań wobec
Unii”26. Może rzeczywiście nie było takiej sytuacji w prze-
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szłości, ale nie było też takiego gigantycznego funduszu,
zatem wszystko powinno być precyzyjnie przemyślane.
KE podkreśla, że „państwo członkowskie, które otrzymało
pożyczkę, jest odpowiedzialne za otrzymaną pożyczkę, co
oznacza, że pożyczki będą musiały zostać w całości spłacone
przez odpowiednie państwo członkowskie będące beneficjentem”27. Ale mimo tych zapewnień, jeśli jakieś państwo
członkowskie okaże się mieć problemy ze spłatą tych pożyczek, to teoretycznie istnieje niebezpieczeństwo, że inne
państwa UE będą musiały się do nich dołożyć.
Jest jeszcze jedno zagrożenie z tym związane. W przypadku znacznej (np. połowy) utraty wartości złotówki
względem euro (co w perspektywie kilkudziesięciu lat spłaty
unijnych długów może mieć miejsce), Polska będzie zmuszona do spłaty tej samej kwoty wyrażonej w euro, czyli dwa
razy więcej w złotówkach. A jeśli ta utrata wartości złotówki
okaże się jeszcze wyższa?
Cały Fundusz Odbudowy – podobnie jak unijne dotacje
– to iluzja dostania czegoś za nic. Jak pisze brytyjski ekonomista i historyk prof. Antony C. Sutton, „jest to przynęta.
Establishment zawsze oferuje coś za nic; ale coś zawsze jest
odbierane komuś innemu w postaci podatków lub grabieży
i przekazywane dalej w zamian za polityczne poparcie”28.
Pomijając kwestie gospodarcze, należy również wskazać,
że wyższe podatki oznaczają, że odbiera się większą część
wolności, bo pracownikom czy konsumentom rekwirowana
jest większa część dochodu, którym dysponują, a następnie przeznaczana na różne cele niekoniecznie zgodne z ich
potrzebami.

24

L. von Mises, Interwencjonizm, Arcana, Kraków 2000.

25

Odpowiedź rzecznika Komisji Europejskiej, 1.02.2021.

27

Odpowiedź rzecznika Komisji Europejskiej, 3.02.2021.

26

Tamże.

28

A.C. Sutton, Wall Street i Hitler, Garda, Warszawa 2015.
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3.

Ryzyka

KE ustaliła specjalną procedurę, w jaki sposób państwa członkowskie mają się ubiegać o pozyskanie pieniędzy
z Next Generation EU. Najpierw muszą przygotować plany
naprawy i odporności, które określą spójny pakiet reform
i projektów inwestycji publicznych. Reformy i inwestycje
powinny zostać wdrożone do 2026 r. Plany mają skutecznie
uwzględniać wyzwania określone w tzw. Europejskim Semestrze, w szczególności zalecenia dla poszczególnych krajów
przyjęte przez Radę Europejską. UE oczekuje, że każdy plan
przyczyni się do spełnienia czterech wymiarów określonych
w Rocznej Strategii Zrównoważonego Wzrostu do 2021 r.:
•
•
•
•

zrównoważenie środowiskowe,
wydajność,
uczciwość,
stabilność makroekonomiczna.

Plany inwestycyjne i reform państw członkowskich mają
dotyczyć następujących obszarów:
•
•
•
•
•
•
•

12
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czyste technologie i energetyka odnawialna,
efektywność energetyczna budynków,
zrównoważony transport i stacje ładowania,
wdrożenie szybkich usług szerokopasmowych,
cyfryzacja administracji publicznej,
zwiększenie możliwości chmur danych,
edukacja na rzecz zwiększenia
umiejętności cyfrowych.

raport specjalny

Każdy z krajów członkowskich będzie musiał przygotować narodowy program reform i plany odbudowy zgodne
z wytycznymi UE i Europejskim Semestrem do 30 kwietnia
2021 r. W dokumencie tym mają zostać wskazane reformy
i inwestycje, które kraj członkowski podejmie w nadchodzących latach, a plan powinien także zawierać cele i szacować
koszty. Ponadto musi określać, w jaki sposób państwo członkowskie zamierza wykorzystać te inwestycje, aby przyczynić
się do realizacji zielonych i cyfrowych priorytetów przewidzianych przez KE. Komisja w ciągu dwóch miesięcy oceni plany na podstawie zaleceń dla poszczególnych krajów.
Ostatecznie zatwierdzi je Rada Europejska kwalifikowaną
większością głosów.
Na podstawie powyższych informacji widać wyraźnie, że
Fundusz Odbudowy obarczony jest jednocześnie z kilkoma
niebezpiecznymi i niekorzystnymi z punktu widzenia wolności gospodarczej i wzrostu dobrobytu zjawiskami, o których powinno się zapominać wraz z upadkiem komunizmu.
Są to:
• Centralne planowanie na poziomie unijnym i krajowym.
W przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej, Polska
mocno doświadczyła tego, czym kończy się państwowe
centralne planowanie w gospodarce, a mimo to polskie
władze zgadzają się na tego typu unijne propozycje.
W tym przypadku chodzi o centralne planowanie przez
Brukselę w skali kontynentu (koordynacja polityki gospodarczej UE) oraz planowanie na poziomie krajowym
(plany krajowe). I znowu na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynującego krajowe

Tomasz Cukiernik
planowanie, czytamy napisane biurokratycznym językiem frazesy, z których niewiele wynika: „KPO [Krajowy
Plan Odbudowy] powinien określać reformy i inwestycje
wzmacniające potencjał wzrostu i odporności gospodarczej i społecznej państwa oraz zwiększające spójność
terytorialną. Powinny one ponadto pozytywnie wpływać
na zielone i cyfrowe przemiany społeczno-gospodarcze”29. Na dodatek należy zauważyć, że prace planistyczne
przebiegają w pośpiechu: „Czasu nie jest dużo, inwestycje
trzeba wybrać jak najszybciej”, wskazała minister odpowiedzialna za fundusze i politykę regionalną Małgorzata
Jarosińska-Jedynak. Oznacza to niebezpieczeństwo, że
pieniądze zostaną wydane bezsensownie i niecelowo.
• Centralne plany oznaczają większą ingerencję w gospodarki krajów UE. W oficjalnych dokumentach unijnych
można znaleźć informacje o „zwiększeniu roli sektora
publicznego w gospodarce”, a także o tym, że „konieczne będą skuteczniejsze i silniejsze państwo opiekuńcze,
aktywna polityka rynku pracy”30. Można zauważyć, że
Bruksela wtrąca się do spraw, którymi nie tylko nie powinna zajmować się organizacja międzynarodowa, ale
nawet państwo narodowe. To przyjęcie nieprawdziwego
paradygmatu, że urzędnik lepiej od funkcjonującego na
rynku przedsiębiorcy wie, jak należy zarządzać gospodarką i co jest jej potrzebne.
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Sektor prywatny jest zawsze dwa razy
tańszy niż sektor publiczny przy
wykonywaniu tych samych prac
w służbie publicznej.
W rezultacie państwo staje się bezpośrednim konkurentem inwestorów prywatnych i kosztem efektywnego sektora
prywatnego dochodzi do rozszerzenia niewydajnego sektora
publicznego. „Celem inwestycji państwowych jest zadowolenie urzędników, a nie konsumentów. Dlatego wydatków
państwa nie można uważać za autentyczne «inwestycje»,
a posiadanych przez państwo aktywów – za kapitał”31 –
wskazuje ekonomista prof. Murray Rothbard, dodając, że
„biurokratyczni menadżerowie i politycy nie mają bodźca,
by rozwinąć umiejętności przedsiębiorcze, by faktycznie dostosować się do wymagań konsumenta. Nie ryzykują utratą
własnych pieniędzy”32. Z kolei prof. Emanuel Savas, członek
administracji prezydenta USA Ronalda Reagana, stwierdził,
że „rolą rządu jest sterowanie, a nie praca przy wiosłach”,
tym bardziej że według prawa Savasa „sektor prywatny jest
zawsze dwa razy tańszy niż sektor publiczny przy wykonywaniu tych samych prac w służbie publicznej”33.

• Nacisk na inwestycje publiczne, a tymczasem, wbrew
panującej opinii, New Deal Roosevelta nie spowodował
wyjścia z kryzysu gospodarczego, podobnie jak nieprawdą jest, że rozwój Europy Zachodniej po II wojnie światowej zawdzięczamy planowi Marshalla. New Deal kryzys
przedłużył, a zachód Europy rozwijał się nie dzięki planowi Marshalla, a dzięki uwolnieniu gospodarki i wolnemu
rynkowi. Historia gospodarcza pokazała, że inwestycje
publiczne (podobnie jak firmy państwowe) nie są efektywne. A to dlatego, że kto inny podejmuje decyzje, a kto
inny za nie odpowiada. Richard Rahn, dyrektor ekonomiczny Amerykańskiej Izby Handlowej, zdefiniował
negatywne zależności istniejące pomiędzy wydatkami
państwa a wzrostem gospodarczym. Po przekroczeniu
progu wydatków publicznych na poziomie około 15–25
proc. PKB, który wszystkie państwa UE dawno przekroczyły, dalsze zwiększanie wydatków państwa oznacza
coraz słabszy wzrost gospodarczy. Dodatkowo, niestety,
w tym kontekście premier Mateusz Morawiecki mówił,
że do tych pieniędzy z UE, Polska dołoży jeszcze 60 proc.
środków krajowych.

• Wiara w omnipotencję państwa i zwiększenie jego roli
w gospodarce, a tymczasem badania i doświadczenia
większości państw świata udowadniają jednoznacznie, że
im władze odgrywają większą rolę w gospodarce, tym gospodarka słabiej się rozwija. Zarówno państwowe plany,
jak i ingerencja państwa w gospodarkę poprzez regulacje zakłócają optymalne działanie mechanizmów rynkowych. Każda taka ingerencja rządu w porządek rynkowy,
który powiązany jest niezliczoną siecią skomplikowanych
współuzależnień to nie tylko arogancka zuchwałość, że
urzędnik może wiedzieć lepiej, ale też naruszenie optymalnych działań sił rynkowych. Następuje gorsza alokacja zasobów, co sprawia, że rozwój gospodarczy jest wolniejszy, a dobrobyt znacznie mniejszy niż byłby, gdyby
– w tym przypadku – UE nie wtrącała się do procesów
gospodarczych.

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/krajowy-plan-odbudowycoraz-blizej-eksperci-wybieraja-projekty.

31

29

30
Komunikat KE, Europejski semestr 2020: zalecenia dla poszczególnych
krajów, 20.05.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52020DC0500&from=EN.

• Przesunięcie większej ilości pieniędzy z realnej gospodarki na rzecz urzędników oznacza wzmocnienie biurokracji
kosztem mechanizmów rynkowych. Pieniądze nie będą
wydawane na to, co jest potrzebne, tylko na to, co urzędnikom się wydaje, że takie jest. Sami biurokraci nie budują dobrobytu, a jedynie go konsumują. W efekcie więcej
M. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku, Fijor Publishing, Warszawa
2007.

32
M. Rothbard, Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijor Publishing,
Warszawa 2009.
33

E. Savas, Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Warszawa 1992.
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pieniędzy jest wydawanych w sposób nieoptymalny. Jak
zauważył noblista, prof. Milton Friedman, wydawanie
nieswoich pieniędzy na nieswoje potrzeby to najgorszy sposób spożytkowania finansów, ponieważ robi się
to rozrzutnie i niecelowo. A z takim właśnie sposobem
mamy do czynienia w przypadku państwowego czy unijnego budżetu lub funduszu, którym dysponują urzędnicy. Granty i dotacje mogą zostać wydane wyłącznie na
cele wymyślone przez polityków i urzędników, które niekoniecznie zgadzają się z potrzebami obdarowanych.
• Rozszerza się redystrybucja, czyli zabieranie jednym –
bardziej pracowitym i efektywnym, by dać drugim – leniwym i nieefektywnym. Im większa redystrybucja, tym
gorszy stan gospodarki. Francuski ekonomista Frédéric
Bastiat powiedział, że „złudzeniem obecnych czasów
[XIX wiek] jest usiłowanie wzbogacić każdego kosztem
wszystkich innych; uczynienie powszechnej grabieży
przez jej organizowanie”. Na tej samej zasadzie działa
Fundusz Odbudowy.
• W odniesieniu do omawianych funduszy – podobnie jak
to jest w przypadku dotacji unijnych – UE staje się superwładzą inicjującą, zatwierdzającą, nadzorczą i kontrolną,
co oznacza, że de facto władze krajowe nie będą mogły
14
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dowolnie decydować, na co zostaną wydane pieniądze,
ponieważ plany muszą być zgodne z unijnymi wytycznymi. W ramach KPO co najmniej 37 proc. środków ma
być wydawane na działania klimatyczne, a co najmniej 20
proc. na transformację cyfrową. Nie zdefiniowano jednak
co w przypadku, jeśli te wytyczne i cele będą niezgodne
z potrzebami kraju członkowskiego, tak jak ma to miejsce
w przypadku unijnej polityki energetyczno-klimatycznej,
którą musi realizować Polska. W przypadku Funduszu na
rzecz Sprawiedliwej Transformacji dostępne będzie tylko
50 proc. alokacji wobec tych państw członkowskich, które nie zobowiązały się do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponadto zakazane będzie
wsparcie dla inwestycji związanych z paliwami kopalnymi (także energetyki gazowej, w którą inwestuje polska
energetyka, odchodząc od węgla) czy energią atomową,
którą planuje uruchamiać Polska. Wobec tego, kraj członkowski dostanie pieniądze tylko wtedy, gdy krajowy plan
okaże się zgodny z interesem Unii, a już niekoniecznie
z interesem państwa członkowskiego, co więcej, może
będzie musiał być sprzeczny z interesem tego kraju. Poza
tym pieniądze te mogą się stać mniej lub bardziej oficjalnym narzędziem szantażu, co spowoduje jeszcze większe
uzależnienie od decyzji politycznych płynących z Bruk-

Tomasz Cukiernik
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Subwencje te przenoszą część sił wytwórczych z miejsc oferujących bardziej
korzystne, naturalne warunki produkcji
do miejsc, gdzie warunki są dużo gorsze.

seli, i pole do szantażu nawet w sprawach całkowicie niezwiązanych z Funduszem Odbudowy.
• W przypadku zwiększenia wydawania pieniędzy przez
urzędników istnieje wprost proporcjonalne niebezpieczeństwo wzrostu korupcji. Wynika to z faktu, że korupcja powstaje przede wszystkim na styku sektora publicznego (np. unijny fundusz czy budżet państwa) i sektora
prywatnego (firmy czy też osoby fizyczne). Taka sytuacja
występuje powszechnie w przypadku unijnych dotacji.
Jeśli zaistnieją nieprawidłowości, to nastąpi konieczność
zwrotu wziętych funduszy: „w możliwych przypadkach,
gdy przeglądy przeprowadzone przez KE ujawnią, że cele
pośrednie i docelowe określone w planie naprawy i odporności nie zostały osiągnięte, Komisja może odzyskać
proporcjonalną kwotę środków. Komisja może również
odzyskać proporcjonalną kwotę, gdy państwo członkowskie zostanie powiadomione o poważnych nieprawidłowościach, a dane państwo członkowskie samo nie odzyskuje danych środków. Mówiąc bardziej ogólnie, jeżeli
Komisja stwierdzi poważne nieprawidłowości, podwójne
finansowanie lub naruszenie obowiązków państwa członkowskiego, a państwo członkowskie nie podjęło terminowych i odpowiednich środków w celu skorygowania takich nieprawidłowości; Komisja odzyska proporcjonalną
kwotę”34.
• Niebezpieczeństwa związane z dotacjami: dochodzą
koszty związane z przygotowywaniem wniosku dotacyjnego przez beneficjenta, które zabijają ducha przedsiębiorczości, powodują uzależnienie beneficjentów od
brukselskich funduszy – jeszcze więcej obywateli wbrew
logice będzie sądziło, że bez dotacji nie da się żyć i funkcjonować na rynku, co generuje tzw. żebraczą mentalność. Przedsiębiorcy zaczynają myśleć nie o tym, jak
rozwijać swoją firmę, zdobyć nowego klienta, tylko jak
uzyskać dotację i jak ją potem rozliczyć. Trudno oszacować stratę polegającą na tym, czego firmą nie udało
się zrobić, ponieważ zamiast biznesem, zajmowały się
dotacjami i związanymi z tym papierami. Ma to swoje
dalsze konsekwencje, ponieważ firmy te nie rozwijają
własnej działalności, a w efekcie i potencjalnego kontrahenta, u którego nie kupią maszyn, usług czy produktów.
„Subwencje te przenoszą część sił wytwórczych z miejsc
oferujących bardziej korzystne, naturalne warunki produkcji do miejsc, gdzie warunki są dużo gorsze” – pisze
Ludwig von Mises35. Ponadto inwestycje robione z dotacji
są zwykle znacznie droższe niż realizowane na zasadach
rynkowych. Z raportów NIK wynika, że cele programów
dotacyjnych zwykle nie zostały zrealizowane, tak było
w przypadku pomocy bezrobotnym przy zakładaniu
działalności gospodarczej czy w kwestii innowacyjności

firm36. Dochodzi też do zadłużania beneficjentów, szczególnie w przypadku samorządów.
Jak pisze Rothbard, dotacje „zniekształcają system produkcji i hamują mobilność czynników produkcji z mniej
do bardziej wydajnych lokalizacji. Czynią wielką szkodę
rynkowi, bo stanowią przeszkodę dla pełnego zaspokojenia potrzeb konsumentów”. Dodaje, że „im więcej dotacji,
i im większe ich kwoty, tym większą stanowią przeszkodę
dla funkcjonowania rynku i tym mniej wydajnie będzie
on służył konsumentom, a tym samym niższy będzie ogólny poziom życia”37. Rothbard zaznacza też, że „produkcja
i ogólny poziom życia ulegają obniżeniu z dwóch powodów:
1) wskutek przekierowania ludzkiej energii z produkcji do
polityki, i 2) na skutek faktu, że rząd wkłada niewydajną,
uprzywilejowaną grupę ludzi na barki producentów. Niewydajni stają się uprawnieni do żerowania na wydajnych”,
wyjaśniając, że dotacje powodują, iż „zarobki [przedsiębiorców] nie wiążą się z wydajnym służeniem konsumentom”
i dlatego „we wszystkich przypadkach dotacje stanowią karę
dla wydajnych na korzyść niewydajnych”38.
Dotacje to rozszerzenie władztwa państwa i jego biurokracji kosztem prywatnej przedsiębiorczości. W ten sposób
utrwala się fałszywy stereotyp, że urzędnik „wie lepiej”, na
co wydać pieniądze podatnika. Na dodatek, mogą one iść
na cele polityczne, co ma niewiele wspólnego z właściwym
korzystaniem z ograniczonych zasobów. Co więcej, według
Rothbarda „gdy usunięte zostają rynkowe ograniczenia
w pozyskiwaniu funduszy, znika szansa na racjonalną alokację zasobów”39.
Dotacje to także nieuczciwa konkurencja. Zdaniem
Rothbarda przedsiębiorcy na rynku obawiają się, że „będą
zmuszeni konkurować z dotowanymi przedsiębiorstwami
państwowymi. Ten strach zniechęca do inwestowania i prowadzi do obniżenia się ogólnego poziomu życia”40.

36
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/gospodarka/srodki-publicznena-innowacje.html oraz https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/
sprawy-spoleczne/nik-o-wydatkowaniu-funduszy-strukturalnych-nazwiekszenie-zatrudnienia.html.
37
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Tamże.
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Odpowiedź rzecznika Komisji Europejskiej, 1.02.2021.
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4.

Skutki gospodarcze
i polityczne

Recenzując decyzje podjęte na szczycie unijnym w grudniu 2020 r., należy ocenić, że polskie władze bezmyślnie
i bezrefleksyjnie przyjęły wszystko, co wcześniej wymyślili
eurokraci i liderzy decyzyjnych krajów UE. Fundusz Odbudowy oznacza większą biurokrację, większą rolę państwa
(sektora publicznego), ograniczenie mechanizmów rynkowych, większą ingerencję Brukseli w gospodarki państw
członkowskich. To z kolei wywoła wzrost zadłużenia publicznego, spowolni odbudowę po koronakryzysie i zwiększy niekorzystne zjawisko korupcji na styku publicznych
pieniędzy i prywatnego biznesu.
Ponadto dla Polski niekorzystne są cele, na jakie mają
być wydawane pieniądze z Funduszu Odbudowy. Dalsze
brnięcie w promowany przez niego Europejski Zielony Ład,
oznacza jeszcze większe pogorszenie się konkurencyjności
polskiej gospodarki zarówno wobec innych gospodarek
unijnych, jak i krajów trzecich, bo w wyniku niszczenia aktualnej branży energetyczno-węglowej i jej nadmiernego
opodatkowania jeszcze droższa będzie energia, ale też odbiór odpadów. To przełoży się negatywnie na praktycznie
wszystkie sektory polskiej gospodarki, włącznie z rolnictwem.
Z kolei nacisk na transformację cyfrową oznacza dla
Polski m.in. zwiększenie importu technologii cyfrowych
z Zachodu. Skoro w Polsce nie posiadamy konkretnych –
narzuconych – rozwiązań, a Unia w swojej strategii do nich
zobowiązuje, to konieczne będzie ich sprowadzenie z zagranicy. Dla Polski rozwiązania te nie są niezbędne, ale kraje zachodnie chętnie je sprzedadzą za pożyczki z Funduszu Od16
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budowy, by na nich zarobić. Identyczna sytuacja ma miejsce
w przypadku unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.
Została tak skonstruowana, że Polska musi importować nie
tylko technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, lecz także samą energię elektryczną, żeby zgadzały się
wymyślone przez UE minimalne progi OZE. Tymczasem
nie są to dla Polski sprawy najważniejsze na etapie rozwoju, na którym się znajduje. Pilniejsza jest choćby likwidacja
niskiej emisji.
Okazuje się, że kontynuowanie polityki UE, realizując
strategię Funduszu Odbudowy, jest korzystne nie dla środowiska naturalnego na świecie, a przede wszystkim dla Rosji,
Chin czy Turcji i innych krajów. To z tych krajów importuje
się coraz więcej towarów, których produkcja w UE stała się
nieopłacalna z powodu unijnych regulacji, które uderzają
w wydobycie węgla oraz wytwarzanie stali, aluminium czy
cementu. Nie sprzyja to środowisku naturalnemu, ponieważ
w wymienionych krajach technologie są zwykle bardziej
przestarzałe i szkodliwe dla środowiska, a na dodatek dochodzą do tego emisje związane z dłuższym transportem
spoza UE. Receptą na ten proceder ma być tzw. graniczny
podatek węglowy. Rozwiązanie to wydaje się nieracjonalne,
ponieważ oznacza nie tylko wyższe ceny dla unijnych przedsiębiorstw, lecz także retorsje ze strony eksporterów i początek nowej wojny handlowej.
Murray Rothbard opisał skutki takich działań, jak Fundusz Odbudowy: „im większy rozmiar państwowego dotowania, tym bardziej skrępowane są mechanizmy rynkowe,
tym więcej zasobów jest zamrożonych w niewydajnych za-

Tomasz Cukiernik
stosowaniach i tym niższy jest
ogólny standard życia”. Jak to
funkcjonuje? „Im większy będzie zasięg procesu opodatkowania i dotowania, tym więcej
osób będzie zachęconych do
porzucenia produkcji i przystąpienia do armii tych, którzy
w oparciu o przymus państwa
żyją z owoców produkcji innych osób. Produkcja i standard życia będą się stopniowo
obniżać, w miarę jak ludzka
energia będzie przekierowywana z produkcji do działań
politycznych, a rząd będzie
nakładał coraz większy ciężar
na kurczącą się bazę produkcyjną”41.
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Mateusz Benedyk, dyrektor generalny Instytutu Misesa, zauważa jeszcze jeden negatywny skutek unijnego planu
redystrybucji: „Głównym problemem, z jakim borykają się
europejskie gospodarki, są restrykcje związane z pandemią
koronawirusa, które ograniczają działania różnych branż
gospodarki – np. usług związanych z turystyką. Jednak
władze poszczególnych państw i Unii Europejskiej na problemy «podażowe» (związane z produkcją) odpowiadają
w sposób «popytowy» – zwiększając rządowe zakupy dóbr
i usług. Taka polityka doprowadzi do tego, że te branże, które będą beneficjentami zakupów rządowych, skorzystają, ale
kosztem wszystkich innych sektorów gospodarki. W efekcie
spadnie ogólna produktywność i osłabią się perspektywy
długofalowego rozwoju gospodarczego – pracownicy i materiały będą kierowani do produkcji nie tych dóbr i usług,
które chcą nabywać konsumenci, ale do produkcji tego,
co akurat wymyśli sobie rząd bez rynkowego testu zysków
i strat. Jeśli realizacji tych programów będzie towarzyszyć
kreacja pieniądza przez Europejski Bank Centralny i sektor
bankowy, to dodatkowo po raz pierwszy od wprowadzenia
euro możemy mieć do czynienia w Europie z wyraźną kilkuprocentową inflacją”42.
Ponadto unijna strategia spowoduje, że prywatne firmy
na rynku będą miały do dyspozycji mniej pieniędzy nie tylko
z powodu płacenia nowych europodatków. Jeśli UE będzie
pożyczała pieniądze na „rynkach finansowych”, to będzie
ich mniej dla realnej gospodarki. Pożyczanie przez państwo
zawsze zmniejsza liczbę realnych zasobów na prywatne inwestycje. Nawet jeśli mowa o pieniądzach dodrukowanych,
to realnie i tak będzie ich mniej na prywatne inwestycje,

41

M. Rothbard, Ekonomia wolnego… dz. cyt.

42

Korespondencja z Mateuszem Benedykiem, 2.02.2021.

Maksymalna wartość Funduszu
Odbudowy

bo dodruk osłabi siłę nabywczą pozostałych pieniędzy będących w obiegu.
Co istotne, nie można wierzyć w zapewnienia eurokratów, że na Funduszu Odbudowy zakończy się ta ponadprogramowa interwencja. Należy się raczej spodziewać, że
odwrotu od takich praktyk już nie będzie. Przypuszczalnie
pod innym pretekstem zostanie wymyślony inny fundusz,
by Bruksela nie traciła wpływów. Kto uwierzy, że zlikwiduje
się ustanowione panunijne podatki, kiedy zostaną spłacone
zaciągane teraz kredyty? Raczej wpływy z tych podatków
wykorzysta się na realizację innych biurokratycznych pomysłów i planów. Przewiduje się, że proces ten będzie się pogłębiał, a do 2058 r. brukselscy eurokraci znajdą nowe preteksty, do tworzenia kolejne „nadzwyczajnych” i „wyjątkowych”
funduszy odbudowy po mniej lub bardziej wyimaginowanych kataklizmach i załamaniach gospodarczych, które są
raczej skutkiem urzędniczej ingerencji w rynek, a nie złego
działania samej gospodarki. Należy pamiętać, że równolegle
w ramach instrumentu SURE Komisja Europejska wypłaciła
do tej pory 15 państwom członkowskim 53,5 mld euro43.
Należy jednak zauważyć, że nawet tak duże sumy, jak te
oferowane przez Fundusz Odbudowy, nie mogą w istotny
sposób wpłynąć na gospodarki krajów UE, ponieważ w relacji do PKB są to niewielkie kwoty. W latach 2021–2026, kiedy ma być wdrażany Fundusz Odbudowy PKB UE można
oszacować łącznie na ok. 85–90 bln euro. Tymczasem Next
Generation EU ma wartość 750 mld euro, czyli ok. 0,8–0,9
proc. PKB Wspólnoty w ciągu tych sześciu lat. Oznacza to, że
choć Fundusz Odbudowy zaszkodzi wolności gospodarczej
i konkurencji rynkowej, to sam z siebie nie będzie w stanie
w sposób istotny wpłynąć na gospodarki krajów unijnych.
43

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_309.
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5.

Jaka alternatywa?

W analizie Forum Obywatelskiego Rozwoju pt. Fundusze UE nie zastąpią potrzebnych reform w Polsce zauważono,
iż zbiorczy przegląd badań ekonometrycznych prowadzi
do wniosku, że oddziaływanie polityki spójności na tempo
wzrostu PKB nie różni się istotnie od zera44. Tymczasem
można wykazać najważniejszy wniosek – czyli to, co francuski ekonomista Frédéric Bastiat określił jako „to, czego nie
widać”. Na co mogą zostać wydane pieniądze, które w formie podatków zostaną zabrane z realnej gospodarki po to, by
można było spłacać pożyczki? Jedno jest pewne: wiele prywatnych inwestycji w ogóle nie powstanie. Przedsiębiorcy,
którym w podatkach zostaną zabrane pieniądze, by tworzyć
unijny fundusz, nie wybudują nowej fabryki przyczyniającej
się do wzrostu dobrobytu. W zamian z Funduszu Odbudowy powstanie niepotrzebna i nierentowna inwestycja publiczna, do której na dodatek latami trzeba będzie dopłacać.
„Kiedy rząd podejmuje interwencję w celu zorganizowania
przedsięwzięcia nieprzynoszącego zysków, lecz straty, wówczas pozostaje jedynie publiczna dyskusja na temat potrzeby, która zostanie zaspokojona dzięki tej interwencji. Nie
słyszymy natomiast niczego o potrzebach, które nie zostaną zaspokojone na skutek skierowania przez rząd środków
produkcji do wybranego przez siebie niezyskownego celu”45.
Murray Rothbard dodaje, że „jeśli stwierdzimy, że usługi
państwa są jednak coś warte, to padamy ofiarą błędu wskazanego przez Bastiata: koncentracji na tym, co widoczne,
https://for.org.pl/pl/a/3710,analiza-for-172015-fundusze-ue-niezastapia-potrzebnych-reform-w-polsce.
44
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przy zaniedbaniu tego, co niewidoczne. Widzimy działającą państwową elektrownię wodną, ale nie widzimy, co
prywatne osoby zrobiłyby z pieniędzmi, które zostały na
nią wydane – czy zakupiłyby za nie dobra konsumpcyjne,
czy zainwestowały w dobra produkcyjne itd.”46. Bo „utrata
produktywności spowodowana podatkiem jest większa niż
produktywność dzięki niemu wniesiona. Innymi słowy, produktywność państwa nie wynosi po prostu zero, lecz jest
ujemna”47. A tymczasem w komunikacie KE można przeczytać, że „państwa członkowskie muszą zwiększyć zdolność absorpcyjną unijnych środków finansowych na szczeblu krajowym”48.
Alternatywa wobec brania udziału w zabawie biurokratów pieniędzmi podatników to działanie dokładnie przeciwne do tego, co proponują eurokraci. Alternatywą dla Funduszu Odbudowy jest rezygnacja z uczestniczenia w tym
interwencjonizmie, z jednej strony niebranie pożyczek
i dotacji, a z drugiej – niewprowadzanie nowych unijnych
podatków. UE powinna zaprzestać blokowania potencjału
gospodarczego, co robi za pomocą swoich planów, regulacji, podatków i dotacji. Dlatego należy uwolnić energię
przedsiębiorców w krajach członkowskich UE poprzez szeroką deregulację, rezygnację z unijnych strategii i unijnego
budżetu (w tym składki członkowskiej i dotacji) i głęboką
obniżkę lub zniesienie części podatków. Sama likwidacja
46

M. Rothbard, Ekonomia wolnego…, dz. cyt.
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Komunikat KE, Roczna strategia zrównoważonego wzrostu
gospodarczego na rok 2021, 17.09.2020, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=PL.
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unijnego budżetu zmniejszy konflikty interesów pomiędzy
państwami członkowskimi, bo nie zaistnieje dyskusja, kto
ma ile wpłacać, a kto ile otrzymywać. By się rozwijać, rynek
nie potrzebuje unijnego interwencjonizmu zgotowanego
przez biurokratów, tylko wolności gospodarowania.
Państwo, a szczególnie organizacja, taka jak UE, nie powinna zajmować się żadną branżą gospodarki, a tym bardziej na podstawie swojego życzenia autorytarnie decydować o likwidacji jakiegoś sektora. Powinno się wprowadzić
wyłącznie bardzo ogólne, proste, podstawowe, uczciwe zasady, na jakich mają działać podmioty na rynku oraz pilnować
przestrzegania tych zasad swoim wymiarem sprawiedliwości. Państwo nie powinno głęboko ingerować w relacje pomiędzy podmiotami na rynku, tak jak się to dzieje obecnie
i wdrażać ciągle nowe przepisy, które wymuszają na podmiotach rynkowych, by działały w sposób nieoptymalny lub
nawet kończyły swoją działalność. Nie na tym polega uwolnienie energii przedsiębiorców i rozwój dobrobytu. Każda
ingerencja państwa czy w tym przypadku UE w relacje pomiędzy podmiotami na rynku jest ze szkodą dla tych relacji
i dla tych podmiotów.
Optymalnym rozwiązaniem byłby powrót do początku
polskiej transformacji ustrojowej. To właśnie na początku
lat 90. XX w. wolność gospodarowania spowodowała wielki
wybuch przedsiębiorczości wśród Polaków. To wtedy mogli
rozwinąć skrzydła, bo ich pomysły i działania były najmniej
blokowane i krępowane w całej historii. Taki model przy-
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służyłby się rozwojowi każdego europejskiego państwa. Niestety, polskie władze w kolejnych latach zaczęły stopniowo
wdrażać szkodliwe regulacje - najpierw z własnej inicjatywy,
a następnie - by przystosować prawo do unijnego.
Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie
Rzeczypospolitej stwierdził, że „dla budowy trwałego dobrobytu polskiego społeczeństwa ostatnie przyobiecane pieniądze nie mają znaczenia nawet symbolicznego”. Ponadto
podkreślił, że „realnie pieniądze tzw. europejskie mają ograniczony wpływ na rozwój Polski. Polacy i przedsiębiorcy
mają dzisiaj setki miliardów złotych, które mogliby zainwestować we własnym kraju, jeśli rząd zlikwidowałby administracyjne blokady dla wykorzystania tych pieniędzy. Gdyby
pan Premier poświęcił część swojej energii, którą użył dla zyskania bardzo warunkowych korzyści, na dokonanie zmiany
w Polsce, to jej obywatele oraz Polska jako państwo mieliby
znacznie większy kapitał na inwestycje i infrastrukturę, niż
wszystkie razem wzięte tak zwane pieniądze europejskie.
Gdyby każda prywatna inwestycja za prywatne pieniądze
miała też na murze tabliczkę, jaką mają te z udziałem europejskim, to niebieskie ginęłyby. W dodatku są to pieniądze
«znaczone», czyli można je użyć tylko na to, co uważa Komisja Europejska, a nie na to, co jest rzeczywiście potrzebne
obywatelom i Polsce”49.
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6.

Next Generation EU - koszty i ryzyka dla Polski

Konkluzje

Każdy etap i postać interwencjonizmu o nazwie Next
Generation EU są szkodliwe dla Polski:
•

pożyczki i dotacje kosztem sektora prywatnego rozszerzają sektor publiczny;

•

decyzje urzędnicze (centralne planowanie) zwiększają rolę państwa kosztem rynku i wolnej konkurencji, co oznacza uzależnienie coraz większej części
gospodarki od biurokracji;

•

wzrost wydatków publicznych i sterowanie gospodarką oznacza większą ingerencję państwa w rynek;

•

nowe podatki, by spłacić pobrane i wydane pożyczki, obciążą realną gospodarkę (państwo wyda
je m.in. na inwestycje publiczne, a spłacać je będą
prywatne firmy i konsumenci nowymi podatkami);

•

opinia publiczna zostaje utwierdzona w błędnym
przekonaniu, że to państwo (czy też UE) może ratować gospodarkę, a jest dokładnie odwrotnie.

Warto także przytoczyć słowa niemieckiego przedsiębiorcy i niezależnego publicysty Rolanda Baadera, który
pisze, że „wszędzie tam, gdzie coś jest inicjowane, organizowane, finansowane i kontrolowane przez państwo, rezultat
musi być katastrofalny, ponieważ w takich przedsięwzięciach nie obowiązuje ryzyko strat i odpowiedzialności, które
jest oczywiste w sektorze prywatnym, a także nie podlegają
one procedurze «prób i błędów» w zakresie konkurencji”50.
W przypadku Funduszu Odbudowy ryzyko jest podwójne,
bo do planowania państwowego dochodzi jeszcze planowanie unijne, przez co przewiduje się, że rezultat może być
jeszcze gorszy.

Fundusz Odbudowy w efekcie zadziała tak, że gospodarka będzie dłużej wychodziła z kryzysu pandemii koronawirusa, niż gdyby fundusz nie powstał.
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