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Synteza opracowania

Opracowanie poświęcone jest efektom prowadzonej w Polsce polityki ekonomicznej,
a w szczególności jej kluczowych elementów:

•  Prowadzonej od roku 2016 polityki stymulowania spożycia, kosztem dbałości
o oszczędności i inwestycje, a w konsekwencji jej wpływu na perspektywy rozwoju
gospodarczego Polski.

•  Prawdopodobnej reakcji polityki gospodarczej na szok podażowy i popytowy wy-
wołany wojną w Ukrainie.

•  Pakietu zmian określanych mianem Polskiego Ładu i ich wpływu na rozwój gos-
podarczy oraz finanse publiczne Polski, jak również na sytuację finansową samo-
rządów i możliwość realizacji ich zadań.

•  Rozlicznych działań zwiększających ryzyko wyjścia Polski z Unii Europejskiej (UE),
czyli tzw. polexitu, a w szczególności wpływu takich działań na sektor rolno-żyw-
nościowy Polski.

Zagrożenia dla perspektyw rozwojowych wynikające z polityki
gospodarczej w latach 2016-2021

Mimo sukcesów w postaci stosunkowo wysokiego wzrostu PKB w latach 2016-2019
(do czasu wybuchu kryzysu pandemicznego) i systematycznego spadku stopy bez-
robocia do ok. 3%, efekty prowadzonej w latach 2016-2021 polityki gospodarczej
budzą coraz większe zaniepokojenie. Polityka gospodarcza koncentrowała się na
wzroście świadczeń socjalnych (budowie „polskiego państwa dobrobytu”), wsparciu
dla wzrostu płac i na zmianie dystrybucji dochodów w Polsce na rzecz osób uboż-
szych (Polski Ład). Polityka koncentrowała się więc na stymulowaniu spożycia (popytu
konsumpcyjnego gospodarstw domowych oraz spożycia zbiorowego), kosztem dba-
łości o oszczędności i inwestycje. Ta właśnie, motywowana politycznie polityka, była
konsekwentnie prowadzona w latach 2016-2019, a w latach 2020-2021 kontynuo-
wana w poszerzonym zakresie, wymuszonym przez kryzys pandemiczny. Efektem
był spadek stopy inwestycji (relacji nakładów inwestycyjnych brutto do PKB) do po-
ziomu najniższego od początków współczesnej gospodarki rynkowej w Polsce
(spadek z 20,1% w roku 2015 do 18,3% w roku 2019 i dalej do 16,6% w latach
2020-2021). 
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Niskie inwestycje przedsiębiorstw, w warunkach rosnących problemów z zapewnie-
niem odpowiedniej podaży pracy, równolegle z niepowodzeniem zawartej w Strategii
Odpowiedzialnego Rozwoju wizji poprawy poziomu technologicznego gospodarki,
stanowią dziś fundamentalne zagrożenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego
i rozwoju Polski. Spadek stopy inwestycji przedsiębiorstw prowadzi do spowolnienia
tempa konwergencji gospodarczej z krajami Zachodniej Europy i najprawdopodob-
niej, wraz z ograniczeniami podaży pracy, doprowadzi do silnego wyhamowania
tempa rozwoju polskiej gospodarki w okresie popandemicznym. Co więcej, efektem
prowadzonej polityki stał się również wzrost presji inflacyjnej. Przy niskim poziomie
bezrobocia, silnym wzroście cen energii (wywołanym zarówno przez wojnę, jak przez
konieczność dostosowania się do polityki klimatycznej UE, ale też przez błędne de-
cyzje w zakresie polityki energetycznej), a także przy nieumiejętnie prowadzonej po-
lityce pieniężnej, gospodarce polskiej zagrażają w tej chwili zjawiska stagflacyjne:
słabnące tempo rozwoju i chroniczny problem inflacji.

Wpływ wojny w Ukrainie na sytuację i politykę gospodarczą Polski

Najpierw pandemia, a potem wojna przyszły w bardzo niekorzystnym momencie, bo
zastały gospodarkę polską nieprzygotowaną na wyzwania kryzysowe. Ich konsek-
wencje są nie do uniknięcia, a odpowiednia polityka gospodarcza może je co najwy-
żej łagodzić. Choć polska polityka gospodarcza nie odpowiada za efekty obu
kryzysów, jej oceny poważnie obciąża fakt niewykorzystania okresu bardzo dobrej
koniunktury lat 2016-2019 w celu wzmocnienia fundamentów rozwoju kraju.

Wojna w Ukrainie jest wstrząsem dla polskiej polityki i gospodarki, stawiającym na
nowo na porządku dziennym problemy bezpieczeństwa i fizycznego zagrożenia dla
rozwoju Polski. Szok ten wiąże się z poważnymi i nieuniknionymi kosztami, które
trzeba ponieść, zarówno w wyniku samej wojny, jak dostosowania do nowej sytuacji,
jak też ze zmianami polskiej polityki gospodarczej, niezbędnymi jeśli nasz kraj ma
uniknąć kolejnych wstrząsów kryzysowych w przyszłości.

Wojna w Ukrainie wpływa na polską gospodarkę kilkoma kanałami. Pierwszy kanał
to tzw. szok podażowy, wywołany ograniczeniem podaży, a w ślad za tym zwyżką
cen gazu i ropy, a także wzrostem cen żywności. Wydaje się pewne, że gwałtowny
wzrost inflacji wymusi na NBP znaczne podwyżki stóp procentowych (ich brak gro-
ziłby spiralą płacowo-cenową i wyrwaniem się inflacji spod kontroli), co prowadzić
będzie do sytuacji stagflacyjnej, negatywnie oddziałując i na konsumpcję, i na inwe-
stycje. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na wielkość inwestycji

6

2Forum 176X250 2022 srodki:Layout 1  6/22/22  10:13 AM  Page 6



może być wzrost niepewności dotyczącej perspektyw gospodarczych, wywołany sy-
tuacją wojenną. Do wzrostu inflacji dochodzi drugi kanał wpływu, czyli szok popytowy
– prawdopodobny silny spadek eksportu do Ukrainy, Rosji i Białorusi, odbierających
5,6% polskiego eksportu. Dodatkowym szokiem popytowym może okazać się spo-
wolnienie rozwoju strefy euro, odbierającej ok. 60% polskiego eksportu. 

Negatywne szoki podażowe i popytowe, których efekty dla PKB w 2022 r. będą
zmniejszone przez silny wzrost deficytu sektora finansów publicznych (wymuszoną
ekspansywną politykę fiskalną), prowadzą prawdopodobnie do obniżenia się tempa
wzrostu PKB w 2022 r., być może nawet do poziomu ok. 1-2%. 

Najpoważniejszym potencjalnym zagrożeniem dla wzrostu polskiej gospodarki
w 2022 r., byłby jednak pogłębiony szok podażowy związany z poważnymi zakłóce-
niami w dostawach rosyjskiego gazu i ropy naftowej do Europy. Choć od roku 2023
byłoby technicznie możliwe uniezależnienie się Polski od dostaw gazu i ropy naftowej
z Rosji (pod warunkiem terminowego oddania do użytku gazociągu Baltic Pipe), za-
kłócenia dostaw w roku 2022 mogłoby prowadzić do przerw produkcji polskiego
przemysłu i spadku PKB. Ponadto liczyć się należy z kosztami przestawienia instalacji
do przetwórstwa ropy naftowej na surowiec nierosyjski, a także z ograniczeniem
aktywności przez przemysł niemiecki i czeski, co odbiłoby się silnie na wielkości pro-
dukcji przemysłowej i PKB Polski.

Reasumując, krótkookresowym efektem wojny w Ukrainie jest dla Polski gwałtowne
zaostrzenie się zjawisk stagflacyjnych: z jednej strony przyspieszonego wzrostu cen
wywołanego szokiem podażowym, z drugiej zaś znacznego osłabienia tempa
wzrostu PKB, wynikającego ze spadku dynamiki popytu krajowego i eksportu. Koszty
wojny uległyby radykalnemu zwiększeniu w przypadku zakłóceń w dostawach gazu
i ropy naftowej z Rosji do Europy. Na dłuższą metę, konsekwencją wojny może stać
się spowolnienie rozwoju w całej Unii Europejskiej, związane z kosztowną konwersją
gospodarki na surowce energetyczne pochodzące spoza Rosji, a także możliwy spa-
dek atrakcyjności inwestycyjnej Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zwią-
zany ze wzrostem ryzyka geopolitycznego.

Wyzwania dla polityki gospodarczej Polski

Sytuacja, w jakiej znalazła się dziś Polska, wymaga wypracowania nowej, odpowie-
dzialnej strategii gospodarczej, realistycznej i skutecznie wdrażanej. Jej główne ele-
menty powinny być następujące:

7
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(a)  Jednym z głównych wyzwań staje się ponownie zapewnienie szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa rozwoju Polski. Kluczem do tego jest wzmocnienie więzi
z instytucjami świata zachodniego, NATO i Unią Europejską. Oznacza to obo-
wiązek natychmiastowego zakończenia sporów i ponownego zaangażowania się
Polski we wsparcie procesów integracyjnych wewnątrz Unii. 

(b)  W polityce energetycznej priorytetem musi się stać bezpieczeństwo kraju, rozu-
miane jako pewność dostaw energii po niewygórowanych cenach, przy uwzględ-
nieniu zasad unijnej polityki klimatycznej. Wymaga to realizacji spójnej strategii
transformacji energetycznej, w tym przyspieszenia rozwoju energetyki odnawial-
nej i zmniejszenia energochłonności gospodarki, realistycznego programu wyko-
rzystania energii jądrowej, stopniowej dekarbonizacji i kontynuacji rozwoju
infrastruktury zapewniającej bezpieczne dostawy tzw. „paliw przejściowych”, wy-
korzystywanych do czasu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

(c)  Polityka rolna, realizowana w ramach zasad unijnych, musi w większym niż dotąd
stopniu zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Oznacza to m.in. koniecz-
ność odejścia od „rozdawniczego” charakteru dotacji z tytułu polityki rolnej na
rzecz większego wsparcia dużych producentów, których działalność decyduje o
skali i kosztach wytwarzania żywności.

(d)  Po czwarte, musi nastąpić zmiana struktury finansów publicznych. Znacznie wię-
cej środków musi być przeznaczone na obronę, ochronę zdrowia, wydatki nie-
spodziewane, jak koszty przyjęcia uchodźców, a także na wspieranie rozwoju,
działania na rzecz odbudowy klimatu inwestycyjnego i kapitału ludzkiego. Wobec
wymogu utrzymania w ryzach długu, oznacza to konieczność rezygnacji z polityki
nadmiernego promowania wydatków konsumpcyjnych. 

(e)  W trosce o bezpieczeństwo finansowe kraju, finanse publiczne muszą zostać
ustabilizowane, a wzrost długu wyhamowany. Wymaga to zaprezentowania wia-
rygodnego, kilkuletniego programu stabilizacji fiskalnej. Przedstawienie i realizacja
takiego programu, wraz z wolną od wpływu polityki strategią NBP, służącą od-
budowie zaufania do polityki pieniężnej, to warunek opanowania zjawisk inflacyj-
nych.

(f)  Radykalnemu wzmocnieniu muszą ulec kluczowe instytucje służące rozwojowi
gospodarczemu, w tym centrum analityczno-strategiczne rządu, niezależny sys-
tem sądowniczy, administracja podatkowa, korzystające z prawdziwej autonomii
instytucjonalnej i finansowej władze samorządowe. 
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Pogorszenie warunków zewnętrznych, w których rozwija się Polska, które nastąpiło
w wyniku wojny, zmusza do poważnego przemyślenia zmian w strategii rozwoju gos-
podarczego kraju. Dryf, w który wpadła podporządkowana słupkom popularności
polityka gospodarcza musi być zastąpiony, przez spójne, odpowiedzialne i dobrze
przemyślane działanie.

Wpływ Polskiego Ładu na sytuację gospodarczą Polski i na sytuację
samorządów

W takich warunkach, również głównie z motywacji politycznej, wprowadzony został
w roku 2022 program zmian podatkowych określony mianem Polskiego Ładu. Pro-
gram ten musi być oceniony w sposób bardzo krytyczny, zarówno w odniesieniu do
sposobu przygotowania, jak i treści ekonomicznej. Choć sama idea wzrostu progre-
sywności opodatkowania nie budzi większych sprzeciwów, Polski Ład nie naprawia
słabości polskiego systemu podatkowego, dodatkowo potężnie go komplikując.
Trudno dziś oszacować koszty Polskiego Ładu rozumiane jako spadek dochodów
sektora finansów publicznych, ale dokonane przed jego wprowadzeniem szacunki
rządu (spadek dochodów o mniej niż 1% PKB) należy już uznać za całkiem nie-
aktualne, skutkiem prób „łatania” źle przygotowanych rozwiązań systemowych. Sy-
tuacja stała się jeszcze poważniejsza w momencie wybuchu wojny w Ukrainie,
niebezpiecznie zwiększającego poziom zadłużenia Polski. Tak poważna reforma po-
datkowa wymaga wizji, czasu, wiedzy i politycznej zgody, a na końcu wysokiego pro-
fesjonalizmu w przygotowaniu i wprowadzeniu. W tym przypadku zabrakło
wszystkich tych elementów. Chaos wprowadzony przez Polski Ład będzie miał dłu-
gotrwałe negatywne konsekwencje, radykalnie pogarszając klimat inwestycyjny i ne-
gatywnie wpływając na moralność podatkową podatników.

Szczególnie wart podkreślenia jest negatywny wpływ Polskiego Ładu na sytuację
finansową samorządów i możliwość realizacji przez nie zadań gospodarczych i spo-
łecznych. Skala tych zadań uległa zwiększeniu wraz z wybuchem wojny i napływem
milionów uchodźców z Ukrainy, a w dalszej perspektywie konieczności dobrej inte-
gracji imigrantów ze społeczeństwem polskim. Generalnie Polski Ład spowoduje spa-
dek dochodów własnych, przy czym największe znaczenie na spadek dochodów
z udziału w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku do-
chodowego od osób prawnych będzie miał dla gmin miejskich oraz miast na prawach
powiatu. 
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Zmiany wprowadzone przez Polski Ład wprowadziły wzrost niepewności dotyczący
dochodów samorządów. Ma to szczególne znaczenie w procesie planowania wielo-
letniego i podejmowania inwestycji publicznych, w tym współfinansowanych z fun-
duszy UE. Sytuacja finansowa samorządów ulegnie trwałemu pogorszeniu,
a możliwości realizacji zadań (zwłaszcza inwestycji, co ma szczególne znaczenie
w obecnej sytuacji) ulegną silnemu ograniczeniu. Wprowadzone narzędzie uznanio-
wego wsparcia przez władze centralne projektów inwestycyjnych realizowanych przez
samorządy, skażone było od początku wpływem polityki. Efektami Polskiego Ładu
będą więc prawdopodobnie: pogłębienie finansowego uzależnienia samorządów od
budżetu centralnego, zwiększenie kosztów finansowania inwestycji samorządowych,
ograniczenie możliwości średniookresowego zarządzania finansowego i nasilenie zja-
wiska klientelizmu politycznego wśród samorządowców.

Czy Polska powinna obawiać się polexitu?

Długotrwały spór polskiego rządu z instytucjami unijnymi, głównie dotyczący proble-
mów praworządności; szereg decyzji podjętych przez rządzących, w tym przyjmowane
na wniosek rządu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego; a wreszcie wypowiedzi nie-
których polityków obozu rządzącego, spowodowały pojawienie się pytań o możliwość
polexitu, czyli opuszczenia przez Polskę Unii. Polexit może nastąpić na dwa sposoby:
poprzez formalne rozpoczęcie procedury wyjścia Polski z UE, na podstawie art. 50
Traktatu UE (tak, jak to zrobiła Wielka Brytania), lub w drodze bardziej prawdopodob-
nego polexitu „pełzającego”, realizowanego poprzez świadome łamanie zasad działania
UE, bez formalnego wystąpienia z UE. Choć obecnie drogę do polexitu blokuje po-
wszechne w Polsce poparcie dla udziału kraju w UE, na dłuższą metę zagrożenie może
tworzyć błędna społeczna percepcja głównych korzyści z członkostwa, ograniczająca
je głównie do korzyści finansowych, a niedostrzegająca najważniejszych korzyści
w postaci przyspieszonego rozwoju gospodarczego.

Główną gospodarczą korzyścią Polski z członkostwa w UE jest szansa na rozwój,
tworzona przez udział w jednolitym europejskim rynku towarów, usług, pracy i kapi-
tału. Zwiększa to atrakcyjność inwestycyjną Polski i wspiera proces przesuwania pro-
dukcji (zwłaszcza przemysłowej) z obszaru starych do nowych państw członkowskich
UE, oferujących bardziej konkurencyjne warunki wytwarzania (napływ inwestycji, a w
konsekwencji wzrost eksportu, PKB i dochodów Polaków). 

Gdyby Polska zdecydowała się na formalne opuszczenie UE, albo gdyby „pełzający”
polexit doprowadził do faktycznego wykluczenia Polski z procesów integracji euro-
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pejskiej, należałoby się spodziewać nie tylko utraty dostępu do funduszy unijnych,
sięgających netto 2% PKB Polski rocznie (nie licząc jednorazowo uruchamianego
Funduszu Odbudowy) i umożliwiających realizację szerokiego programu poprawy in-
frastruktury i kapitału ludzkiego, ale przede wszystkim ograniczenia atrakcyjności in-
westycyjnej Polski i utrudnienia dostępu do jednolitego rynku europejskiego.
Wiodłoby to do trwałego wyhamowania tempa rozwoju gospodarczego Polski (ob-
niżenia o 1-2 punkty), co mogłoby oznaczać zakończenie procesu doganiania krajów
Zachodniej Europy i stopniowe przegonienie przez kraje EŚW korzystające z szans
rozwojowych tworzonych przez członkostwo (np. przez Rumunię). Efektem stałoby
się również pogłębienie zjawisk stagflacyjnych.

Szczególnie boleśnie efekty polexitu odczułby sektor rolno-żywnościowy Polski.
Z polexitem wiązałaby się groźba degradacji ekonomicznej i technologicznej sektora
rolno-żywnościowego, z jednoczesnym ryzykiem dotkliwych szkód w wymiarze mak-
roekonomicznym i społecznym. W szczególności, polexit oznaczałby zagrożenie bez-
pieczeństwa żywnościowego kraju; zmniejszenie budżetu rolnego obejmującego
wydatki na rolnictwo i jego otoczenie; zmniejszenie dochodów rolników; pozbawienie
obszarów wiejskich znacznych środków rozwojowych; zmniejszenie nakładów inwe-
stycyjnych realizowanych w rolnictwie polskim; zahamowanie przemian struktural-
nych; ograniczenie popytu zewnętrznego i krajowego; ograniczenie napływu nowych
BIZ do sektora żywnościowego.

Polexit nie byłby jedynie kosztownym błędem. Byłby narodową katastrofą, o długo-
falowych, nieobliczalnych wręcz konsekwencjach ekonomicznych i politycznych.

11
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1. Zagrożenia dla perspektyw rozwojowych

wynikające z polityki gospodarczej

w latach 2016-2021

Witold Orłowski

1.1 Ocena polityki gospodarczej: problem z interpretacją danych

Gwałtowne kryzysy i wstrząsy, które dotknęły gospodarkę polską najpierw w wyniku
pandemii COVID-19, a w ostatnim okresie w związku z agresją Rosji na Ukrainę, utrud-
niają obiektywną ocenę sytuacji gospodarczej i wyzwań stojących przed krajem. Przy-
kładowo, zjawiska i szoki krótkookresowe – takie jak choćby najpierw gwałtowny spadek
cen surowców energetycznych w roku 2020, wywołany potężnym ograniczeniem po-
pytu w wyniku lockdownu głównych gospodarek świata zachodniego, następnie od-
budowa cen w roku 2021, a wreszcie gwałtowny wzrost cen związany z efektami wojny
– powodują, że podstawowe wskaźniki gospodarcze stają się trudne w interpretacji. 

Pokazuje to wyraźnie Rys.1.1, przedstawiający podstawowe 3 wskaźniki rozwoju gos-
podarczego kraju: tempo wzrostu PKB, stopę inflacji, oraz stopę bezrobocia (mierzona
według metodologii BAEL1), w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Rys.1.1 Wyniki gospodarcze Polski w latach 2004-2021

12

Źródło: GUS.

1 Metodologia BAEL bazuje na badaniach ankietowych ludności i jest uważana za bardziej wiarygodną ocenę sytuacji na
rynku pracy, niż oceny bazujące na liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, por. GUS (2018), Badanie Aktywności Eko-
nomicznej Ludności, Zeszyt metodologiczny GUS, Warszawa.
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Pozornie, wnioski są dość oczywiste. 

• W latach 2016-2021 przeciętne tempo wzrostu PKB wyniosło 3,5%, a więc nieco
mniej niż w latach 2004-2015, kiedy wynosiło 3,9%. W obu tych okresach wystąpiły
jednak potężne zjawiska kryzysowe, związane najpierw z globalnym kryzysem
finansowym w roku 2009 i europejskim kryzysem zadłużeniowym w latach 2012-
2013, a potem z kryzysem pandemicznym w latach 2020-2021 (a obecnie naj-
prawdopodobniej z kryzysem wywołanym w roku 2022 przez rosyjską agresje na
Ukrainę). Po wyeliminowaniu z rachunku trzech wymienionych, kryzysowych okre-
sów, przeciętne tempo wzrostu PKB do roku 2015 wyniosło 4,7%, a po roku 2015
niewiele mniej, bo 4,5%.

•  Podobnie niewielkie różnice można zauważyć w odniesieniu do stopy inflacji, która
wyniosła przeciętnie 2,3% rocznie zarówno do roku 2015, jak po nim.

•  Zauważalną różnicą jest natomiast systematyczny spadek stopy bezrobocia: mimo
wahań związanych z kryzysami, spadła ona z poziomu 18% w momencie przystę-
powania Polski do UE, do 3% w latach 2019-2021. Rzecz jasna ten systematyczny
spadek, a w szczególności niższy poziom bezrobocia w latach 2016-2021 (3,8%)
niż w latach 2004-2015 (10,4%) przypisać należy kontynuacji przez wiele lat roz-
woju gospodarczego, przy jednoczesnych zmianach demograficznych ogranicza-
jących tempo przyrostu podaży pracy2. 

W rzeczywistości jednak za tymi liczbami kryją się zjawiska bardziej skomplikowane. 

•  Wzrost PKB obserwowany w latach 2016-2021 oparty był w przeważającej mierze
na wzroście spożycia, przy minimalnym wkładzie nakładów inwestycyjnych brutto
(przy średniorocznym wzroście PKB o 3,5%, udział nakładów inwestycyjnych w tym
wzroście wynosił średnio zaledwie 0,3 punktu procentowego). W efekcie tego relacja
nakładów inwestycyjnych brutto do PKB obniżyła sięz 20,1% w roku 2015 do 18,3%
w roku 2019 i dalej do 16,6% w latach 2020-2021. Stanowi to fundamentalne za-
grożenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego.

•  Stopa inflacji pozostawała na niskim poziomie przez cały okres lat 2015-2019.
Po gwałtownym przyspieszeniu w pierwszych miesiącach roku 2020 (z 3 do niemal
5%) inflacja ponownie przyhamowała, skutkiem wymuszonego przez pandemię
silnego spadku cen surowców energetycznych. Jednak powrót światowych cen
ropy naftowej do poziomu przedkryzysowego zaowocował potężnym wzrostem
inflacji już w roku 2021 (z 2,6% na początku roku do 8,6% w końcu roku).

13

2 Por. Kotowska I. (2021), Zmiany demograficzne w Polsce – jakie wyzwania rozwojowe przyniosą?, Fundacja im. Stefana
Batorego, Warszawa 2021.
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Od jesieni 2021 presja inflacyjna powiększana jest przez wzrost cen surowców
energetycznych wywołany wojną i – najprawdopodobniej, zwłaszcza na rynku gazu
– celowym działaniem Rosji. O ile więc średnia stopa inflacji w latach 2016-2021
nie budzi obaw, to niezwykła dynamika inflacji obserwowana w ostatnich latach
każe postawić pytanie o ryzyko ukształtowania się w Polsce spirali inflacyjnej.

•  Również niejednoznaczny w interpretacji jest wskaźnik spadku inflacji. Przed wy-
buchem kryzysu pandemicznego mieliśmy w Polsce, w praktyce, do czynienia
z zerowym bezrobociem, tzn. z sytuacją w której każdy kto chce znaleźć pracę,
nie ma z tym problemów (choć problemem może być zawsze to, czy oferty są sa-
tysfakcjonujące). Na obszarach zurbanizowanych mieliśmy wręcz do czynienia
z nadwyżką popytu na pracę, a więc firmy nie mogły znaleźć pracowników. Kryzys
pandemiczny, mimo potężnego spadku produkcji, nie doprowadził do wzrostu
bezrobocia skutkiem ogromnej skali wsparcia publicznego dla utrzymania miejsc
pracy (niestety, efektem tego stał się za to silny wzrost długu publicznego). Czy
silny napływ imigrantów związany z sytuacją na Ukrainie zmieni tę sytuację, nie
wiadomo – nie wiemy bowiem, na ile trwały jest ten napływ, czy imigranci pozo-
staną w Polsce i czy będą masowo szukać tu pracy.

1.2 Perspektywy rozwoju w dłuższym okresie

Na dłuższą metę o wzroście PKB nie decyduje polityka podziału dochodów, na czym
wydawali się w ostatnich latach koncentrować rządzący, ale głównie zdolność gos-
podarki do wytwarzania większej wartości dodanej – czyli dostarczania na globalny
rynek większej ilości, bardziej konkurencyjnych towarów. Prosta zasada ekonomii
mówi, że można to osiągnąć tylko poprzez zwiększanie zasobów kapitału ludzkiego
(czyli ilości oraz kwalifikacji pracowników), zwiększanie kapitału produkcyjnego (czyli
wyposażenie pracowników w nowocześniejsze narzędzia i maszyny) oraz podniesie-
nie innowacyjności i poziomu technologicznego gospodarki (co w znacznej mierze
odbywa się również poprzez inwestycje, modernizujące kapitał produkcyjny). 

Na rynku pracy, po 3 dekadach transformacji, udało się w końcu osiągnąć stan
zerowego bezrobocia. To, co z punktu widzenia pracownika jest oczywistym sukce-
sem, tworzy jednak problemy dla dalszego wzrostu gospodarczego. Według
prognoz, ludność w wieku 18-65 lat będzie w najbliższych latach corocznie kurczyć
się o 1%. Wywoła to dalszy wzrost kosztów pracy, ale przede wszystkim może za-
hamować rozwój wielu firm (według ocen PwC, do roku 2025 na rynku pracy może
zabraknąć nawet 1,5 mln osób3). Zjawiskom deficytu pracy można przeciwdziałać
na wiele sposobów, przede wszystkim zachęcając do wzrostu aktywności ekono-

14
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micznej i późniejszego przechodzenia na emeryturę oraz przyciągając do Polski wy-
kwalifikowanych pracowników z zagranicy. Niestety, w realizowanej od roku 2016
strategii gospodarczej rządu nie znalazło się wiele miejsca na takie działania – zamiast
tego obniżono wiek emerytalny, zwiększono transfery socjalne niezwiązane z pracą
oraz, według powszechnej opinii, w jawny sposób zaczęto utrudniać życie imigran-
tom ekonomicznym (oczywiście uwaga ta nie dotyczy fali imigrantów która pojawiła
się w wyniku wojny w roku 2022).

Z problemem deficytu pracowników firmy mogą sobie też radzić w inny sposób, zwięk-
szając skalę inwestowania i masowo wprowadzając pracooszczędne technologie (in-
westycji wymaga też dostosowanie się do rosnących cen energii – dziś w hurcie o 50%
wyższych niż w Niemczech). Niezależnie od inwestycji niezbędnych do utrzymania
wzrostu produkcji, jest więc też konieczność podniesienia poziomu technologicznego
naszej gospodarki, zwłaszcza wobec gwałtownie rozwijającej się na świecie nowej re-
wolucji przemysłowej. Według rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)4,
warunkiem wyrwania się z „pułapki średniego rozwoju” miał być wzrost udziału inwe-
stycji w PKB z 20%, które pozostawili poprzednicy, do 25%. Spadek intensywności
inwestowania do 16,6% oznacza, że polskie firmy nie tylko nie mają szans na sprawne
uporanie się ze zjawiskami wzrostu kosztów pracy i energii, ale nawet nie budują za-
sobów majątku produkcyjnego niezbędnego dla utrzymania dynamiki rozwoju. Niepo-
wodzenie w zakresie tworzenia warunków zachęcających do inwestowania, w okresie
w którym pchały do tego wszystkie obiektywne czynniki (od koniunktury rynkowej, po-
przez rosnące koszty pracy, na tanim pieniądzu kończąc), należy uznać za największą
porażkę polityki gospodarczej w ciągu minionych lat. 

W konsekwencji nie udało się również zrealizować zawartej w SOR wizji poprawy po-
ziomu technologicznego gospodarki. Symbolem niepowodzenia flagowych projektów
opisanych w SOR może być „symboliczna stępka” supernowoczesnego promu
i wciąż daleka od realizacji wizja miliona aut elektrycznych. To, czego naprawdę za-
brakło, to realistyczna i skutecznie realizowana strategia tworzenia warunków i zachęt
do wzrostu innowacyjności polskich firm, wsparta przez odpowiednie zmiany w edu-
kacji i nauce.

Mamy więc perspektywę wielu lat wolniejszego wzrostu – ale z drugiej strony mamy
też perspektywę trwale podwyższonej inflacji. Inflacja ma zwykle swoje dwie fazy

15

3 Por. PwC (2019), Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce.  Jak ją zniwelować?, https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-
01-22-luka-rynek-pracy-2025-pwc.html.
4 Por. Rada Ministrów RP (2017), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa.
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W pierwszej mamy do czynienia z kumulacją czynników prowadzących do wzrostu
cen (tak, jak obecnie rosnące ceny surowców energetycznych i żywności oraz wzrost
cen energii zwiększany przez brak konsekwentnej strategii energetycznej rządu). Na-
stępnie mamy tzw. efekty drugiej rundy, czyli żądania indeksacji płac związane z ocze-
kiwaną wyższą inflacją, które z kolei przekładają się na dalsze podwyżki cen.
Mechanizm ten działa tym mocniej, im niższe jest bezrobocie, bo w sytuacji niedoboru
pracowników pracodawcy muszą akceptować większe podwyżki, przekraczające
wzrost wydajności pracy. Niestety, demonstrowana przez lata przez rządzących nie-
chęć do przyjęcia euro spowodowała, że brak jest dziś czynnika stabilizującego jakim
jest stabilny kurs walutowy. Obecnie widzimy jego wzrost wywołany głównie czynni-
kami politycznymi i zwiększeniem postrzeganych zagrożeń. W przyszłości jednak
osłabienie złotego może mieć swoje główne źródła w trwale wyższej inflacji w Polsce
i radykalnym pogorszenia stanu polskich finansów publicznych. Na dłuższą metę,
największym zagrożeniem są fatalne perspektywy polskiego systemu emerytalnego,
które pogarszają się systematycznie skutkiem kolejnych decyzji o obniżeniu wieku
emerytalnego, wypłacaniu dodatkowych świadczeń i przejadaniu (i tak niewystarcza-
jących) aktywów, które miały być rezerwami na cięższe czasy. Przy obserwowanym
spadku zaufania do polityki pieniężnej NBP, wynikającym po części z wyjątkowo nie-
udolnej polityki informacyjnej i komunikowania się z rynkiem, perspektywa trwałego
wzrostu inflacji wydaje się całkiem realna. A to oznaczałoby pojawienie się w Polsce
zjawiska znanego w ekonomii jako stagflacja: wielu lat dość powolnego wzrostu PKB,
któremu towarzyszy uciążliwy wzrost cen.

1.3 Kluczowe zagrożenie: niska stopa inwestycji

Problem niezadowalająco niskiego poziomu inwestycji (w terminologii statystycznej „na-
kładów brutto na środki trwałe”) stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju polskiej gos-
podarki. Według SOR (określanej w roku 2017 mianem podstawowego dokumentu
polityki gospodarczej rządu), warunkiem dalszego rozwoju, niezbędnego skoku tech-
nologicznego i uniknięcia przez Polskę tzw. pułapki średniego rozwoju jest podniesienie
relacji inwestycji do PKB (tzw. stopy inwestycji) do poziomu 25%. Tezy o konieczności
wzrostu stopy inwestycji do tego poziomu, w celu utrzymania konkurencyjności, dosto-
sowania do polityki klimatycznej, potrzeb w zakresie digitalizacji, a także niezbędnego
dostosowania technologii do niekorzystnych prognoz rynku pracy (niedostatecznej po-
daży pracy, wymagającej szerszego zastosowania technik pracooszczędnych), powta-
rza również przyjęty w 2021 r. Krajowy Plan Odbudowy (KPO)5. 

16

5 Rada Ministrów RP (2021), Krajowy Plan Odbudowy, Warszawa.
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Niestety, spadek stopy inwestycji z 20,1% w roku 2015 do 16,6% obecnie stanowi
zagrożenie dla dalszego rozwoju kraju. O ile spadek w roku 2020 można tłumaczyć
czynnikami niezależnymi od polityki rządu, to spadek skłonności do inwestowania
w latach 2016-2019, w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej, niskich stóp
procentowych i łatwego dostępu do kredytu należy uznać za ogromne niepowodze-
nie polityki gospodarczej, o bardzo ciężkich konsekwencjach dla dalszego rozwoju
kraju. Najistotniejszą przyczyną spadku stopy inwestycji był spadek stopy skłonności
do inwestycji przedsiębiorstw (Rys.1.2). Stopa inwestycji sektora rządowego w latach
2016-20 wzrosła i wciąż należy do najwyższych w krajach UE (głównie dzięki fundu-
szom UE). Natomiast stopa inwestycji przedsiębiorstw obniżyła się w Polsce z 10,9%
w 2015 r. do 10,6% w 2019 r., a w 2020 r. do 9,1% PKB. 

Rys.1.2 Relacja inwestycji do PKB Polski wg sektorów, 2000-2020

Należy przy tym zauważyć, że: (1) spadek stopy inwestycji przedsiębiorstw w latach
2016-2019 był ewenementem w skali UE (w 26 na 28 krajów UE stopa inwestycji
wzrosła); (2) w efekcie tego spadku, Polska należy obecnie do państw UE o najniższej
stopie inwestycji przedsiębiorstw, zdecydowanie poniżej unijnej średniej; (3) stopa
inwestycji przedsiębiorstw w Polsce jest szczególnie niska na tle stóp inwestycji
obserwowanych w krajach Europy Środkowej, gdzie sięgała w roku 2020 pomiędzy
12% na Słowacji, a 16% w Czechach (Rys.1.3).

17

Źródło: GUS.
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Rys.1.3 Zmiany stopy inwestycji w Polsce, wielkich gospodarkach UE i krajach regionu,
2015-2019

Spadek stopy inwestycji przedsiębiorstw, obserwowany w latach 2016-2019
(i w 2020-2021 r. z powodu pandemii) może przynieść fatalne skutki dla długookre-
sowego rozwoju kraju. W szczególności spadek ten:

•  prowadzi do spowolnienia tempa konwergencji gospodarczej z krajami Zachodniej
Europy i najprawdopodobniej, wraz z ograniczeniami podaży pracy, doprowadzi
do silnego wyhamowania tempa rozwoju polskiej gospodarki w okresie popande-
micznym. Sytuację dodatkowo komplikuje obecnie niejasna sytuacja związana
z wojną;

•  powoduje spowolnienie procesów awansu technologicznego (wdrażania nowych
technologii, zgodnie z trendami 4. rewolucji przemysłowej), co według oceny SOR
oznaczać będzie zwiększone ryzyko pułapki średniego rozwoju;

•  grozi spadkiem konkurencyjności gospodarki, kłopotami z dostosowaniem do glo-
balnych wyzwań i wzrostem podatności na kryzysy (na co wskazuje KPO);

•  utrudnia zmianę modelu gospodarczego, opartego dotąd na taniej pracy, wzrost
innowacyjności i dostosowanie do warunków ograniczonej podaży pracy;

•  może prowadzić do utrwalenia się presji inflacyjnej, zwłaszcza w warunkach polityki
gospodarczej nastawionej na stymulowanie popytu i wzrost płac.

Analizując przyczyny spadku stopy inwestycji w latach 2016-2019 (okres pandemii
należy uznać za zjawisko nadzwyczajne, a zachodzące w latach 2020-2021 zmiany
za niezależne od polityki gospodarczej) należy stwierdzić, że w latach tych utrzymy-

18

Źródło: Eurostat.
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wały się warunki rynkowe, które powinny skłaniać firmy do zwiększenia intensywności
inwestowania:

• W Polsce i w Europie panowała dobra koniunktura (wzrostu popytu krajowego
w tempie 4,7% rocznie, a eksportu w tempie 6,8% rocznie). Zjawisko to wcale nie
uchodziło uwadze polskich firm: pomiędzy końcem roku 2015, a początkiem 2020
raportowany przez GUS wskaźnik ocen koniunktury gospodarczej był nieodmiennie
dodatni, osiągając swoje maksimum w pierwszym półroczu 2018.

•  Korzystnie kształtowała się sytuacja finansowa przedsiębiorstw: według danych
GUS, w latach 2016-2018 poprawie ulegały wskaźniki rentowności obrotu, rosły
też depozyty przedsiębiorstw (według danych NBP, w latach 2016-2019 depozyty
rosły szybciej od kredytów, wziętych przez przedsiębiorstwa);

•  Łatwo dostępny był kredyt, w latach 2016-2020 o najniższym oprocentowaniu
w historii nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.

Powyższe czynniki ekonomiczne powinny były skłaniać firmy do znacznie bardziej in-
tensywnego inwestowania. W rzeczywistości jednak to nie nastąpiło.

Można twierdzić, że dobre warunki do inwestowania wywołały oczekiwany efekt
w odniesieniu do inwestorów zagranicznych – dużych firm, podejmujących swoje
decyzje dotyczące ekspansji międzynarodowej w oparciu o analizę obiektywnie
kształtujących się czynników ekonomicznych, prawnych i instytucjonalnych. Według
danych bilansu płatniczego NBP (różniących się metodologicznie od danych GUS,
ale generalnie z nimi spójnych), napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ;
napływ obejmuje nowe inwestycje, zakupy i przejęcia firm oraz reinwestowane zyski)
pozostawał w całym okresie 2016-2020 na dość stabilnym poziomie ok. 3% PKB
średniorocznie, co oznacza utrzymanie się stałej stopy inwestycji dokonywanych
przez firmy zagraniczne. Oznacza to, że aktywność inwestycyjną znacząco ograni-
czyły przede wszystkim firmy polskie (głównie średnie i duże). Proszone o wskazanie
czynników zniechęcających do inwestowania firmy podawały szereg problemów.
W badaniu KPMG z 2017 r. firmy wskazały jako główne przeszkody biurokrację, nie-
pewną sytuację ekonomiczną, ryzyko zmian cen surowców, ryzyko polityczne i ryzyko
zmian kursowych6. Co jednak ciekawe, w stosunku do badania z 2013 r. postrzega-
nie zagrożenia spadło w przypadku wszystkich wymienionych kategorii za wyjątkiem
ryzyka politycznego, gdzie znacząco wzrosło. 

19

6 KPMG (2017), Inwestycje przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce, Warszawa, październik 2017.
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Reasumując, głównymi problemami, ograniczającymi skłonność firm do inwestowa-
nia nie były typowe zmienne ekonomiczne (oczekiwana koniunktura, sytuacja finan-
sowa, koszt kapitału), ale czynniki związane z postrzeganiem prowadzonej przez rząd
polityki gospodarczej, oceną sprawności działania administracji, otoczenia prawno-
regulacyjnego, a także perspektyw kształtowania się sytuacji na rynku pracy i relacji
z UE. Przyczyn obniżenia się stopy inwestycji przedsiębiorstw w latach 2016-2019
szukać należy przede wszystkim w czterech obszarach:

•  Polityka gospodarcza koncentrowała się na wzroście świadczeń socjalnych (bu-
dowie „polskiego państwa dobrobytu”), wsparciu dla wzrostu płac i na zmianie
dystrybucji dochodów w Polsce na rzecz osób uboższych („Polski Ład”). Ukuta
została (ekonomicznie nonsensowna) teza o możliwości rozwoju w oparciu nie
o inwestycje, a o „gospodarkę 500+”, czyli o rosnące wydatki rządowe na świad-
czenia społeczne. W retoryce polityków pojawiały się czasem akcenty wręcz nie-
chętne przedsiębiorcom. 

• Rząd nie podejmował działań służących poprawie sytuacji na rynku pracy
i uniknięciu perspektyw niedoborów. Podejmowane decyzje (jak np. obniżenie
wieku emerytalnego), prowadziły do spadku wskaźnika aktywności ekonomicznej
ludności (według danych GUS, pomiędzy końcem roku 2015 a końcem 2019
spadł on z 56,5% do 56,0%, a liczba ekonomicznie aktywnych mieszkańców Pol-
ski obniżyła się o ponad 3% ). Nie została też zaproponowana ani rozsądna stra-
tegia imigracji, zachęcająca wykwalifikowanych pracowników (co mogłoby
łagodzić problemy na rynku pracy), ani reforma edukacji nakierowana na poprawę
jakości kształcenia z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.

•  Mimo hasłowych deklaracji, nie podjęto skutecznych działań na rzecz poprawy oto-
czenia gospodarczego i ograniczenia biurokracji. Według badania Banku Świato-
wego, Polska spadła pod względem łatwości prowadzenia działalności z 25 miejsca
na świecie w 2015 r. na 40 miejsce w 2019 r.7. Przykładowo, według tego pomiaru
prowadzone w Polsce zmiany w sądownictwie w ogóle nie skróciły czasu rozstrzy-
gania sporów gospodarczych, natomiast czas spędzany rocznie przez typową mała
firmę na procedury związane z podatkami wzrósł o 17%.

•  Jednocześnie zaostrzał się stopniowo konflikt z instytucjami UE, w obecnej chwili
grożący już zmniejszeniem napływu funduszy z budżetu unijnego. W wypowie-
dziach niektórych polityków związanych z obozem rządzącym pojawiła się jasna
sugestia o możliwości wyjścia Polski z UE (polexitu).

20

7  World Bank (2020), Doing Business 2020, Washington 2020. 
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Na powyższe zjawiska przedsiębiorstwa zareagowały jak racjonalni „ricardiańscy po-
datnicy”, oczekujący przyszłego znacznego wzrostu obciążeń podatkowych
(o trudnej do przewidzenia skali)8. Jednocześnie oceny regresu w zakresie rynku
pracy i otoczenia biznesu, a także wymuszonego polityką gospodarczą wzrostu płac
i kosztów produkcji prowadziły do wniosku, że w ciągu kolejnych lat nastąpi znaczne
ograniczenie tempa wzrostu PKB i wzrost inflacji (zjawiska stagflacyjne). Zaostrzenie
sporu z UE spowodowało, że gwałtownie wzrosły obawy o możliwe wyprowadzenie
Polski z UE, z katastrofalnymi skutkami gospodarczymi9. 

Kształtowaniu się takich negatywnych, a przede wszystkim zniechęcających do in-
westowania ocen, nie zapobiegły te programy rządowe, które skierowane były na
poprawę warunków rozwoju gospodarczego. SOR w swoich działaniach koncentro-
wał się nie na poprawie otoczenia gospodarczego i klimatu inwestycyjnego, ale na
planach wielkich, technologicznie zaawansowanych inwestycji prowadzonych przez
wybrane firmy państwowe (projekty te w ogromnej większości pozostały niezrealizo-
wane, a SOR niemal całkowicie zniknął z komunikacji rządowej). Zmiany wprowa-
dzone w ramach ogłoszonej w roku 2019 Konstytucji Biznesu, skierowane głownie
do firm niedużych, uznane zostały za skromne i po części mające charakter hasłowy.
Z kolei nad możliwym wdrożeniem KPO wisi cień zaostrzającego się sporu rządu
z instytucjami UE, a w dalszej perspektywie rosnące obawy o możliwy polexit.

W takiej sytuacji rosyjska inwazja na Ukrainę, zwiększająca ryzyko stagflacji, ograni-
czająca zaufanie do bezpieczeństwa inwestycji i utrudniająca rozwój gospodarczy
Polski, dodatkowo utrudnia sytuację. Konsekwencją może być to, że za błędy po-
pełnione w polityce gospodarczej w ciągu minionych lat nasz kraj zapłaci jeszcze wy-
ższą cenę, niż byłoby to w czasach globalnego spokoju.

21

8 Tzw. ekwiwalencja (równoważność) ricardiańska zakłada, że racjonalni i usiłujący prognozować przyszłość podatnicy
widząc zwiększone wydatki rządowe (dług) zakładają, że prędzej czy później musi nastąpić wzrost podatków i z góry do-
stosowują do tego swoje działania, ograniczając wydatki. 
9 Według sondażu SW Research z października 2021 obawy takie wyrażało 47,3% ankietowanych, nie obawiało się tego
32,1% (https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art19042241-sondaz-niemal-co-drugi-polak-uwaza-ze-rzad-moze-doprowadzic-
do-polexitu).
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2. Wpływ wojny w Ukrainie na sytuację

i politykę gospodarczą Polski 

Witold Orłowski

To oczywiste, że najpierw pandemia, a potem wojna, to zjawiska w znacznej mierze
niemożliwe do przewidzenia (choć oczywiście zarówno w jednym przypadku, jak
w drugim nie brakowało głosów ostrzegających przed możliwością takiego kryzysu10).
Ich konsekwencje są nie do uniknięcia, a odpowiednia polityka gospodarcza może
je co najwyżej łagodzić. Warto jednak pamiętać, że kto jest przezorny w spokojnych
czasach, łatwiej radzi sobie w trudnych. Jeśli więc nawet polska polityka gospodarcza
nie odpowiada za efekty obu kryzysów, z całą pewnością jej ocenę poważnie obciąża
fakt niewykorzystania okresu bardzo dobrej koniunktury lat 2016-2019 w celu
wzmocnienia fundamentów rozwoju kraju. 

Wojna w Ukrainie jest niewątpliwie wstrząsem dla polskiej polityki i gospodarki, sta-
wiającym na nowo na porządku dziennym, w całej ostrości, nieco zapomniane
w ciągu pierwszych dwóch pozimnowojennych dekad problemy bezpieczeństwa
i fizycznego zagrożenia dla rozwoju Polski11. Szok ten wiąże się z poważnymi i nie-
uniknionymi kosztami, które trzeba ponieść, zarówno w wyniku samej wojny, jak
dostosowania do nowej sytuacji. Wiąże się też ze zmianami polskiej polityki gospo-
darczej, niezbędnymi jeśli nasz kraj ma uniknąć kolejnych wstrząsów kryzysowych
w przyszłości.

2.1 Stan gospodarki przed wybuchem wojny

Najpierw pandemia, a potem wojna przyszły w bardzo niekorzystnym momencie, bo
zastały gospodarkę polską nieprzygotowaną na wyzwania kryzysowe. Spektakularną
porażką okazała się w szczególności Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, której
głównym celem było przyspieszenie tempa modernizacji i likwidacji luki technologicz-
nej, poprzez wzrost stopy inwestycji z 20% w 2015 r. do pożądanego poziomu

22

10 W sprawie pandemii por. Barro R. J., Ursúa J. F., Weng J. (2020), The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic:
Lessons from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity, National Bureau
of Economic Research, NBER Working Paper No. 26866.  W sprawie gospodarczych źródłe I efektów wzrostu agresyw-
ności Rosji: Orłowski W.M. (2021b), Déjà vu: economic determinants of Russia’s power in the historical perspective (1890–
2020), Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, nr LVI (3), str. 141-159 oraz Sutela P. (2014), The Political
Economy of Putin’s Russia, Taylor & Francis, Milton Park.
11 Por. Kuźniar R. (2011), Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989–2010, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
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25%12. Efektem prowadzonej polityki, a zwłaszcza niezdolności do stworzenia sprzy-
jającego rozwojowi klimatu inwestycyjnego, okazał się spadek stopy inwestycji do
poziomu najniższego od początków współczesnej gospodarki rynkowej w Polsce, tj.
do 18,3% w 2019 r. i do 16,6% w latach 2020-2021. Niedostatecznym inwestycjom
towarzyszył rosnący niedobór podaży pracy, pogłębiony decyzjami w zakresie polityki
socjalnej (m.in. powtórnym obniżeniem wieku emerytalnego). Jednocześnie nie udało
się doprowadzić do przełomu w zakresie przyspieszenia zmian technologicznych
w gospodarce, a część sponsorowanych przez państwo „flagowych projektów” za-
kończyła się porażką. Wszystkie te czynniki prowadzą w dłuższym okresie do rosną-
cych problemów strony podażowej i w znacznej mierze oznaczają niepowodzenie
strategii zdynamizowania gospodarki, bezradnej wobec spadku aktywności inwesty-
cyjnej (trendy gospodarczego spowolnienia zostały w ciągu ostatnich 2 lat zakłócone
przez gwałtowne wahania PKB w wyniku lockdownu w 2020 r., odbudowy aktyw-
ności gospodarczej w 2021 r., a obecnie prawdopodobnego spowolnienia wzrostu
PKB w wyniku wojny w Ukrainie). 

Brakowi sukcesu w zakresie pobudzania zdolności rozwojowych gospodarki towa-
rzyszyła jednak prowadzona przez kilka lat, agresywna polityka promowania kon-
sumpcji, zarówno poprzez wzrost transferów socjalnych jak płacy minimalnej.
Prowadziła ona do krótkookresowego, typowo popytowego przyspieszenia wzrostu
PKB, czego efektem stała się narastająca z czasem, widoczna już przed wybuchem
pandemii presja inflacyjna (Rys. 2.1). Narastająca presja widoczna była już w roku
2019, zwłaszcza skutkiem wzrostu cen usług (na wykresie oddzielono wpływ na in-
flację reagujących gwałtownie na zmiany sytuacji na rynkach globalnych cen żywności
i paliw od wpływu zmian cen pozostałych towarów i usług, w znacznej mierze zależ-
nych od sytuacji na rynku krajowym i reprezentujących ponad 2/3 konsumpcji). Kry-
zys pandemiczny spowodował czasowy spadek cen ropy, co sztucznie obniżyło
polską inflację i utrzymało ja na poziomie ok. 3% w 2020 r. Wystarczył jednak powrót
cen ropy do poziomu przedkryzysowego, by inflacja wzrosła z 2,6% w styczniu 2020
r. do 9,4% proc. w styczniu 2021 r., i to pomimo wprowadzenia w tym okresie kosz-
townych dla budżetu „tarcz antyinflacyjnych” (obniżenia części cenotwórczych po-
datków pośrednich). Jednocześnie, przy przyspieszającej od dwóch lat dynamice
płac, sięgającej niemal 12% w lutym 2021, coraz bardziej realnym zagrożeniem sta-
wało się uruchomienie spirali płacowo-cenowej, a więc trwałego wzrostu oczekiwań
inflacyjnych i długotrwałego ustabilizowania się inflacji na wysokim poziomie.

23

12 Por. Rada Ministrów RP (2017), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa.
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Rys. 2.1 Presja inflacyjna w Polsce, 2019-2022

Niestety, polityka gospodarcza nie reagowała na pojawiające się zagrożenie. W okre-
sie popytowego boomu udało się stopniowo ograniczyć relację długu publicznego
do PKB (z 51% w 2015 r. do 46% w 2019), jednak był to proces bardzo powolny.
W 2018 r., a więc po 4 latach wzrostu PKB w tempie 4,5% rocznie, polskie finanse
publiczne miały nadal niewielki deficyt finansów publicznych, podczas gdy większość
krajów UE odnotowywała nadwyżki (mimo zdecydowanie gorszej, w większości przy-
padków, koniunktury gospodarczej). Decyzja o wzroście transferów socjalnych, pod-
jęta przed wyborami w roku 2019, oznaczała odwrócenie trendu poprawy stanu
finansów w roku 2020, i to w momencie już zagrażającego spowolnienia rozwoju.
Towarzyszyła temu pasywna postawa NBP, lekceważąca zagrożenia inflacyjne i skon-
centrowana na wspieraniu działań rządu.

Wybuch pandemii spowodował gwałtowny wzrost długu publicznego (z 46% PKB
w 2019 r. do blisko 60% w 2021 r.), ukrywany w pewnej mierze przez statystyczne
matactwa13. Obecnie trzeba liczyć się z dalszym wzrostem tej relacji, choć jedno-
cześnie rząd będzie korzystał na spadku realnej wartości długu z powodu inflacji. Sy-
tuację, już i tak trudną z powodu spowolnienia wzrostu i zwiększonych wydatków,

24

Źródło: GUS.

13 Ukrywanie rzeczywistej skali deficytu i długu dokonywane było poprzez przesuwanie znaczącej części wydatków i długu
publicznego do instytucji państwowych, formalnie niezaliczanych (według tzw. „polskiej metodologii pomiaru” do sektora
finansów publicznych (głównie do Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego).  Skalę tych działań
pokazuje różnica pomiędzy długiem publicznym mierzonym według „polskiej metodologii pomiaru”, a mierzonym według
używanej w UE metody opartej na systemie rachunków narodowych ESA2010, sięgająca w roku 2020 224 mld PLN,
czyli 10% PKB, pPor. Najwyższa Izba Kontroli (2021), Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
w 2020 roku, NIK, Warszawa (https://www.nik.gov.pl/plik/id,24240,vp,26982.pdf).
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pogarsza wyjątkowo nieudolnie wprowadzony program Polskiego Ładu, którego po-
śpieszne naprawianie owocuje dalszym wzrostem deficytu. Kolejnym źródłem pro-
blemów budżetowych są „tarcze” antyinflacyjne; jest to działanie tym bardziej
ryzykowne, że nie stanowi w żadnym razie trwałego rozwiązania problemu inflacji.
Największe zaniepokojenie wzbudza jednak beztroska, z jaką rząd akceptuje kolejne
działania zwiększające i tak groźny deficyt. Działania te najwyraźniej nie mają służyć
łagodzeniu kłopotów gospodarczych, tylko walce o utrzymanie popularności.

W tym samym czasie coraz większym problemem staje się wzrost inflacji, przyspie-
szony przez popandemiczne ożywienie gospodarki, w tym zwłaszcza wzrost cen su-
rowców energetycznych. Towarzyszył mu brak zdecydowania NBP w realizacji
konstytucyjnych i ustawowych zadań14, wymuszona przez pandemię monetyzacja
deficytu oraz spadek wiarygodności stosowanej polityki skutkiem błędnej oceny sy-
tuacji i nieudolnej komunikacji w latach 2020-2021. Już jesienią 2021 r. stało się jasne,
że NBP znalazł się w stagflacyjnej pułapce: kontrola rosnącej gwałtownie inflacji wy-
magała znacznego wzrostu stóp procentowych, a to z kolei oznacza ryzyko osłabie-
nia wzrostu PKB. Efektem braku zdecydowania i niewłaściwej oceny sytuacji stało
się opóźnienie reakcji: do października 2021 podstawowa stopa procentowa NBP
pozostawała na poziomie bliskim zera (0,1%), choć stopa inflacji wzrosła od początku
roku z 2,6% do 6,8%. Prowadziło to do ukształtowania się silnie ujemnej realnej stopy
procentowej, sięgającej w październiku -6%. Długotrwałe utrzymywanie realnie ujem-
nych stóp może z kolei prowadzić do spadku skłonności do oszczędzania, a więc
uderzać we wzrost długookresowy.

Do listy potężnych problemów należy wreszcie dodać trwający spór rządu z instytu-
cjami UE, blokujący dostęp do ogromnych, a w obecnej chwili wręcz niezbędnych
dla polskiej gospodarki funduszy unijnych, zwłaszcza z tytułu Funduszu Odbudowy
(Next Generation EU ). Z tego tytułu może dotrzeć do Polski w latach 2021–2026 do
58 mld euro (24 mld euro w formie dotacji, reszta w korzystnie oprocentowanych po-
życzkach)15; warunkiem jest jednak porozumienie z instytucjami UE w sprawie za-
gwarantowania zasad praworządności. Brakowi zdolności do wypracowania
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14 Zgodnie z Konstytucją „Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”, a zgodnie z Art.3 p.1
Ustawy o NBP „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym
wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”, por. Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. O Narodowym Banku Polskim (2022), tekst jednolity, Dz. U. 2022 Nr 492 poz. 655, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
15 Por. Rada Ministrów RP (2021), Krajowy Plan Odbudowy, Warszawa.
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kompromisu w tej sprawie wewnątrz rządzącej koalicji towarzyszą niemal prowoka-
cyjne orzeczenia współpracującego z władzą Trybunału Konstytucyjnego, wyraźnie
motywowane politycznie i otwierające drogę do formalnego polexitu16.

Reasumując, w momencie wybuchu wojny polska gospodarka zmagała się już z ros-
nącym zagrożeniem zjawiskami stagflacyjnymi, pogłębionym przez pandemię. Spo-
wolnienie wzrostu wynikało z rosnących problemów strony podażowej, narastająca
presja inflacyjna była efektem wieloletniej polityki stymulowania popytu konsumpcyj-
nego i wywołanego przez niedostateczny wzrost podaży pracy, silnego wzrostu no-
minalnych płac.

2.2 Najważniejsze kanały wpływu wojny w Ukrainie na gospodarkę
Polski

Wojna w Ukrainie wpływa na polską gospodarkę kilkoma kanałami.

(a)  Pierwszy kanał to tzw. szok podażowy, wywołany ograniczeniem podaży, a w ślad
za tym zwyżką cen gazu i ropy. Ceny surowców energetycznych zmieniały się in-
tensywnie już już w drugiej połowie 2021 r., co wiązało się z szeregiem czynników:
od popandemicznej odbudowy produkcji na świecie, poprzez silny wzrost popytu
na gaz ze strony Chin oraz ograniczenia dostaw gazu do Europy z Rosji (prawdo-
podobnie mające charakter spekulacyjny), aż po splot czynników pogodowych17.
W stosunku do początku roku 2021 r., do wybuchu wojny ceny gazu ziemnego
wzrosły w Europie blisko czterokrotnie (a w szczytowym momencie w połowie grud-
nia aż 9 razy); wzrost światowych cen ropy naftowej był niewiele mniejszy. Rosyjska
inwazja na Ukrainę spowodowała dalszy wzrost cen (por. Rys. 2.2): w stosunku do
poziomu z dnia 17 lutego 2022 (na tydzień przed rozpoczęciem inwazji) do końca
marca 2022 ceny gazu wzrosły o kolejne 70% (a w szczytowym momencie o 200%),
a ceny ropy wzrosły o 14% (a w szczytowym momencie o 36%). Na dalsze kształ-
towanie się cen wpływ mają, z jednej strony, uwolnienie przez USA części strate-
gicznych rezerw ropy, z drugiej jednak utrzymujące się ryzyko ograniczenia dostaw
rosyjskich surowców do Europy (zakłócenia w dostawach z Rosji prowadziłyby do
dalszych gwałtownych wzrostów cen). 

26

16 W szczególności wyrok z 7.10.2021 o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym, por. Trybunał Konstytucyjny
(2021), Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej, Sygn. akt K 3/21 (https://try-
bunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-
traktatu-o-unii-europejskiej).
17 Wzrost cen gazu i ropy naftowej w drugiej połowie 2021 r. wywołał szereg komentarzy na całym świecie, np. por. The
Wall Street Journal, Why Do Prices Keep Going Up and What’s the Cause of Inflation?, 10.12.2021,
https://www.wsj.com/articles/what-is-inflation-cause-stock-market-11637623703 [dostęp: 10.04.2022].
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Rys.2.2 Ceny gazu i ropy w Europie w końcu marca, 2019-2022, poziom z 17.03.2022
równy 100

(b Drugim elementem szoku podażowego jest ryzyko znacznego wzrostu świato-
wych i krajowych cen żywności. Rosja i Ukraina dają blisko 30 proc. światowego
eksportu pszenicy, przy czym rola obu tych krajów jest kluczowa w dostawach
zboża do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Co więcej, Rosja jest
głównym dostawcą nawozów sztucznych oraz komponentów do ich produkcji
nawozów. Kilkukrotny wzrost cen nawozów w Polsce, wywołany jak dotąd głów-
nie wzrostem cen gazu, może okazać się tylko wstępem do dalszych wzrostów.
To z kolei oznacza z jednej strony zwiększenie kosztów produkcji rolnej, z drugiej
zaś ograniczenie zużycia nawozów, zmniejszające wielkość produkcji.

(c)  Dodatkowym czynnikiem proinflacyjnym może też być, potencjalnie, dalsze osła-
bienie złotego. Zjawisko to nie nabrało, jak dotąd, większych rozmiarów (kurs zło-
tego osłabił się w porównaniu z sytuacją sprzed wybuchu wojny o 6% w stosunku
do dolara i o 1% w stosunku do euro). Nadal jednak utrzymuje się ryzyko nagłego
odpływu kapitału portfelowego i znaczniejszego osłabienia walut z rynków wscho-
dzących, a przede wszystkim z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (tzw. „flight
to security’’).

(d)  Silny szok podażowy wywołany przez wojnę spowodował dalszy wzrost inflacji
z 8,5% w lutym 2022 do 10,9% w marcu, głównie skutkiem przyspieszenia
wzrostu cen żywności i paliw18. Jak do tej pory, NBP reagował na wzrost inflacji
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Źródło: Trading Economics. 
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ze znacznym opóźnieniem, podnosząc podstawową stopę procentową z 0,1%
we wrześniu 2021r. do 4,5% w marcu 2022. Należy zauważyć, że oznacza to
utrzymywanie się cały czas silnie ujemnej stopy realnej (ok. -6 punktów procen-
towych). Wydaje się pewne, że gwałtowny wzrost inflacji wymusi na NBP znaczne
podwyżki stóp procentowych (ich brak groziłby spiralą płacowo-cenową i wy-
rwaniem się inflacji spod kontroli). To prowadzić będzie jednak do sytuacji stag-
flacyjnej, negatywnie oddziałując i na konsumpcję, i na inwestycje, obniżając
tempo wzrostu PKB. Należy też zauważyć, że dodatkowym czynnikiem nega-
tywnie wpływającym na wielkość inwestycji może być wzrost niepewności doty-
czącej perspektyw gospodarczych, wywołany sytuacją wojenną.

(e)   Do wzrostu inflacji dochodzi drugi kanał wpływu, czyli szok popytowy – prawdo-
podobny silny spadek eksportu do Ukrainy (z powodu wojny i recesji), a także
do Rosji i Białorusi (z powodu wojny, recesji i sankcji). Te trzy kraje odbierały
w 2021 r. 5,6%. polskiego eksportu, czyli odpowiednik 2,7% PKB (bardziej uza-
leżnione od handlu z tymi krajami są w Europie Środkowo-Wschodniej tylko kraje
bałtyckie). Znaczący spadek, albo załamanie tego eksportu w 2022 r. prowadzi-
łoby do wyhamowania tempa wzrostu PKB: spadek eksportu o połowę, wraz
z efektami mnożnikowymi, obniżałby tempo wzrostu PKB o ponad 2 punkty pro-
centowe. Gdyby jednak doszło do dalszej eskalacji wojny gospodarczej Zachodu
z Rosją, efekt ten mógłby się pogłębić.

(f)    Dodatkowym szokiem popytowym może okazać się spowolnienie rozwoju strefy
euro, odbierającej ok. 60% polskiego eksportu. Zgodnie z ocenami ośrodków
prognozujących, wojna w Ukrainie już obecnie może kosztować kraje strefy euro
obniżenie wzrostu PKB o ok. 1 punkt procentowy, co mogłoby znacząco obniżyć
dynamikę polskiego eksportu.

(g)  Z kolei czynnikiem osłabiającym efekty recesyjne będzie zwiększona skala wy-
datków rządowych i deficytu sektora finansów publicznych. Jak się wydaje,
zwiększone już w tym roku wydatki na obronę narodową i na opiekę nad uchodź-
cami, wraz z podjętymi w tym samym czasie decyzjami o obniżce podatków (cza-
sowej w związku z obniżeniem stawek podatków pośrednich od paliw i żywności,
trwałej w związku z politycznie motywowanymi decyzjami o „naprawianiu” Pol-
skiego Ładu) mogą zwiększyć deficyt sektora finansów publicznych o 3-4 punkty
procentowe PKB. 
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18 Por. GUS, Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r., publikacja 1.04.2022
[dostęp: 8.04.2022]. 
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(h)  Wraz z negatywnymi szokami podażowymi i popytowymi, prowadziłoby to praw-
dopodobnie do obniżenia się tempa wzrostu PKB w 2022 r., być może nawet
do poziomu ok. 2%. Należy zauważyć, że prognozy instytucji międzynarodowych
są wciąż na znacznie wyższym poziomie: przykładowo, Bank Światowy oczekuje
wzrostu polskiej gospodarki pomiędzy 3 a 4%, co uważam za prognozę zbyt
optymistyczną19.

(i) Najpoważniejszym potencjalnym zagrożeniem dla wzrostu polskiej gospodarki
w 2022 r, byłby jednak szok podażowy związany z dalszymi, poważnymi zakłó-
ceniami w dostawach rosyjskiego gazu i ropy naftowej do Europy (użycie przez
Rosję „broni gazowej”). Skala uzależnienia krajów Europy Środkowo-Wschodniej
oraz Niemiec od importu gazu i ropy naftowej z Rosji pokazana jest na Rys. 2.3.
W przypadku gazu ziemnego sięga ono obecnie w Polsce 40% (tzn. gaz impor-
towany z Rosji zaspokaja obecnie 40% zapotrzebowania), natomiast w przy-
padku ropy naftowej 63%. Jeśli chodzi o dostawy gazu, większość krajów
regionu, z wyjątkiem Rumunii, jest uzależniona silniej niż Polska: uzależnienie
sięga od 10% w Rumunii do 93% na Łotwie, a w Niemczech 49%. Natomiast
w przypadku ropy naftowej uzależnienie Polski jest wyższe niż w większości pań-
stw regionu (sięga ono od 29% w Czechach do 80% na Słowacji i 95% na Ło-
twie, a w Niemczech 34%). 

(j) Od samego stopnia uzależnienia ważniejsze jednak są techniczne możliwości
oraz koszt przestawienia się z dostaw rosyjskich na dostawy z innych regionów
świata. W przypadku gazu ziemnego jest to uzależnione przede wszystkim in-
frastrukturą do odbioru, czyli gazociągami i terminalami LNG, umożliwiającymi
dostawy droga morską (Rys.2.3). Polska odbiera dziś gaz z Rosji gazociągiem
jamalskim (ok. 40% zużycia), do czego dochodzi produkcja krajowa (20%), do-
stawy skroplonego gazu (LNG) przez gazoport w Świnoujściu (obecnie do 25%)
i reszta z pozostałych kierunków (w grę może tu jednak również wchodzić gaz
z Rosji, dochodzący jednak np. przez Słowację)20. Jednak przewidywane na je-
sień 2022 r. uruchomienie gazociągu Baltic Pipe, dostarczającego gaz ze złóż
norweskich, o docelowej przepustowości ok. 10 mld m3 gazu rocznie (blisko
50% obecnego zużycia), wraz z rozbudową zdolności przeładunkowych gazo-
portu, pozwalałoby na praktyczne uniezależnienie się Polski w roku 2023 od do-
staw z Rosji. W przypadku ropy naftowej na podobne uniezależnienie się
pozwalają zdolności przeładunkowe naftoportu w Gdańsku.
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19 World Bank (2022), War in the Region. Europe and Central Asia Economic Update, World Bank, Washington, Spring
2022.
20 Dane cytowane za: https://www.green-news.pl/2471-unia-europejska-bez-rosyjskiego-gazu-jak-poradzi-sobie-polska
[dostęp: 8.04.2022] oraz za: Polski Instytut Ekonomiczny (2021), Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, Tygodnik Gos-
podarczy PIE nr 41/2021.
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Rys. 2.3 Uzależnienie krajów regionu od dostaw gazu i ropy z Rosji

(k)  Możliwe technicznie uniezależnienie się Polski od dostaw gazu i ropy naftowej
z Rosji nie oznacza jednak, że zakłócenia dostaw nie wiązałyby się z poważnymi
kosztami gospodarczymi. Po pierwsze, uniezależnienie możliwe będzie dopiero
w roku 2023, i tylko pod warunkiem terminowego oddania do użytku gazociągu
Baltic Pipe. Zakłócenia dostaw w roku 2022 spowodowałyby więc poważne per-
turbacje, a w szczególności konieczność ograniczenia szczególnie energochłon-
nej produkcji przemysłu (np. chemikaliów, w tym nawozów sztucznych), co
mogłoby prowadzić do recesji. Po drugie, choć przestawienie instalacji do prze-
twórstwa ropy naftowej na surowiec nierosyjski jest technicznie możliwe w sto-
sunkowo krótkim czasie, wymaga jednak dokonania dodatkowych, kosztownych
inwestycji. Po trzecie wreszcie, choć od dostaw rosyjskiego Polska może się
uniezależnić już w roku 2023, nie jest to możliwe u naszych ważnych partnerów
handlowych: Niemiec (zależność 49%, możliwa do znacznej redukcji dopiero po
zakończeniu budowy nowych terminali NLG), Czech (zależność 66%), Słowacji
(zależność 70%). Należy zauważyć, że udział tych trzech krajów w eksporcie Pol-
ski sięga 37%, a co więcej, znaczącą część stanowi w nim eksport o charakterze
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Źródło: Eurostat, Statistica, CIA.

21 Por. Polski Instytut Ekonomiczny (2021a), Zużycie i koszty gazu – niepokojące trendy dla firm, Tygodnik Gospodarczy
PIE nr 41/2021.
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kooperacyjnym, co oznacza że ograniczenie aktywności przez przemysły tych
krajów odbiłoby się silnie na wielkości produkcji przemysłowej i PKB.

Reasumując, krótkookresowym efektem wojny w Ukrainie jest dla Polski gwałtowne
zaostrzenie się zjawisk stagflacyjnych: z jednej strony przyspieszenie wzrostu cen
wywołane szokiem podażowym, z drugiej zaś znacznego osłabienie tempa wzrostu
PKB, wynikające ze spadku dynamiki popytu krajowego, ograniczenia eksportu do
Rosji, Białorusi i Ukrainy, a także wzrostu niepewności gospodarczej. Koszty wojny
uległyby jednak radykalnemu zwiększeniu w przypadku zakłóceń w dostawach gazu
i ropy naftowej z Rosji do Europy; w takiej sytuacji możliwa byłaby w roku 2022 re-
cesja (spadek PKB).

Na dłuższą metę, konsekwencją wojny może stać się spowolnienie rozwoju
w całej Unii Europejskiej, związane z kosztowną konwersją gospodarki na surowce
energetyczne pochodzące spoza Rosji, a także spadek atrakcyjności inwestycyjnej
Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, związane ze wzrostem ryzyka geo-
politycznego.

2.3 Wyzwania dla polityki gospodarczej Polski

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest jednak swoisty dryf polityki gospodarczej, nie-
zdolnej do podejmowania działań niezbędnych dla zachowania stabilności gospodarczej
i wzrostu. Przykładem może być brak porozumienia z instytucjami UE dotyczącego uru-
chomienia środków z Funduszu Odbudowy, a także Polski Ład, wprowadzony w po-
śpiechu, na polityczne zamówienie, a potem rozpaczliwie łatany kosztem dalszego
pogorszenia sytuacji budżetowej. Zmianom wymuszanym przez sytuację, a zwłaszcza
wzrostowi wydatków na obronność i opanowanie kryzysu uchodźczego, nie towarzyszą
działania które pozwoliłyby utrzymać zdolność państwa do dostarczania kluczowych
usług publicznych, bez jednoczesnego niekontrolowanego wzrostu zadłużenia. Kalku-
lacje dotyczące wpływu podejmowanych działań na słupki popularności okazują się
ważniejsze, niż coraz większe zagrożenia gospodarcze.

Sytuacja, w jakiej znalazła się dziś Polska, wymaga wypracowania nowej, odpowiedzial-
nej strategii gospodarczej, realistycznej i skutecznie wdrażanej. Główne elementy tej
strategii powinny być następujące:

(a) Po pierwsze, po dekadach względnie spokojnego rozwoju, jednym z głównych wy-
zwań staje się ponownie zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa roz-
woju Polski. Tak jak dawniej, kluczem do tego jest wzmocnienie więzi z instytucjami
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świata zachodniego, NATO (w sferze militarnej) i Unią Europejską (w sferze politycz-
nej i gospodarczej). Oznacza to, w szczególności, obowiązek natychmiastowego
zakończenia sporów i ponownego zaangażowania się Polski we wsparcie procesów
integracyjnych wewnątrz Unii. Wymaga to też jasnej deklaracji politycznej o goto-
wości Polski do wprowadzenia euro, zgodnie z przyjętymi w momencie wstępowa-
nia do UE zobowiązaniami, nawet jeśli obecnie byłaby to bardzo odległa
perspektywa.

(b)  Po drugie, w nowej sytuacji musi nastąpić zmiana wielu prowadzonych polityk.
W polityce energetycznej priorytetem musi się stać bezpieczeństwo kraju, rozumiane
jako pewność dostaw energii po niewygórowanych cenach, przy uwzględnieniu
zasad unijnej polityki klimatycznej. Wymaga to realizacji spójnej strategii transformacji
energetycznej, a przede wszystkim działań na rzecz radykalnego przyspieszenia
rozwoju energetyki odnawialnej i zmniejszenia energochłonności gospodarki, a także
realistycznego programu wykorzystania energii jądrowej, przy jednoczesnej stop-
niowej dekarbonizacji i kontynuacji rozwoju infrastruktury zapewniającej bezpieczne
dostawy tzw. „paliw przejściowych”, wykorzystywanych do czasu osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej.

(c)  Po trzecie, również polityka rolna, realizowana w ramach zasad unijnych, musi
w większym niż dotąd stopniu zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Ozna-
cza to m.in. konieczność stopniowego odejścia od „rozdawniczego” charakteru do-
tacji z tytułu polityki rolnej na rzecz większego wsparcia dużych producentów,
których działalność decyduje o wielkości produkcji rolnej i o kosztach wytwarzania
żywności.

(d)   Po czwarte, musi nastąpić zmiana struktury finansów publicznych. Znacznie więcej
środków musi być przeznaczone na obronę, ochronę zdrowia, czy też wydatki nie-
spodziewane, jak koszty przyjęcia uchodźców. Wzrosnąć też muszą długofalowo
środki wspierające rozwój, działania na rzecz odbudowy klimatu inwestycyjnego
i kapitału ludzkiego. Wobec jednoczesnej konieczności utrzymania w ryzach długu,
oznacza to konieczność rezygnacji z polityki nadmiernego promowania wydatków
konsumpcyjnych. 

(e) Po piąte, wyzwaniem staje się też bezpieczeństwo finansowe kraju. Finanse
publiczne muszą zostać ustabilizowane, a wzrost długu wyhamowany. Nie jest to
oczywiście możliwe w ciągu obecnego roku, ale wymaga zaprezentowania wiary-
godnego, kilkuletniego programu stabilizacji fiskalnej. Program ten musi uwzględniać
fakt czasowego przekroczenia konstytucyjnego limitu długu, musi jednak zerwać
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z praktyką zakłamywania danych o sytuacji finansowej państwa i zawierać mecha-
nizmy przywrócenia stanu pożądanego (limity na wzrost wydatków innych, niż nie-
zbędne). Przedstawienie i realizacja takiego programu, wraz z wolną od wpływu
polityki strategią NBP, służącą odbudowie zaufania do polityki pieniężnej, to warunek
opanowania zjawisk inflacyjnych.

(f)    Po szóste, radykalnemu wzmocnieniu muszą ulec kluczowe instytucje służące roz-
wojowi gospodarczemu, w tym centrum analityczno-strategiczne rządu, niezależny
system sądowniczy, administracja podatkowa, korzystające z prawdziwej autonomii
instytucjonalnej i finansowej władze samorządowe. 

Należy więc stwierdzić, że pogorszenie warunków zewnętrznych, w których rozwija się
Polska, które nastąpiło w wyniku wojny, zmusza do poważnego przemyślenia zmian
w strategii rozwoju gospodarczego kraju. Strategia ta już przed wybuchem pandemii,
a następnie wojny w Ukrainie, prowadziła do niepożądanych zjawisk o charakterze stag-
flacyjnym. Dziś ryzyko to uległo gwałtownemu zwiększeniu, a na porządku dziennym
ponownie stanęła sprawa zapewnienia bezpieczeństwa rozwoju kraju. To oznacza, że
dryf, w który wpadła podporządkowana słupkom popularności polityka gospodarcza
musi być zastąpiony, przez spójne, odpowiedzialne i dobrze przemyślane działanie.
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3. Wpływ Polskiego Ładu na sytuację

gospodarczą Polski

Jarosław Neneman

3.1 Polska w ruinie?

PiS szedł do władzy w 2015 r. z hasłem „Polska w ruinie”. Tymczasem to po 6 latach
rządów tego ugrupowania wiele sfer życia publicznego i gospodarczego zostało zruj-
nowanych, bądź też jest blisko tego stanu. Bezsprzecznie w głębokim kryzysie jest
Ministerstwo Finansów, czego dobitnym świadectwem jest sposób opracowania
i wdrażania programu zmian podatkowych określonego mianem Polskiego Ładu. Pro-
gram ten musi być oceniony w sposób bardzo krytyczny, zarówno w odniesieniu do
sposobu przygotowania, jak i treści ekonomicznej. Wczesną wiosną 2022 r. nie są jesz-
cze znane wszystkie wady wprowadzonych rozwiązań oraz sposoby ich prowizorycznej
naprawy. Uwaga opinii publicznej, a w konsekwencji i polityków, skupia się głównie na
spadku wynagrodzeń netto wypłacanych również części tych podatników, którzy mieli
być beneficjentami zmian, pomijając przy tym fundamentalne i długofalowe konsek-
wencji tej pseudo reformy podatkowej. W tym opracowaniu pragnę pokazać szerszą
perspektywę zmian podatkowych, abstrahując zarówno od szczegółowych regulacji
prawnych, jak i od głębszej analizy, kto bezpośrednio zyskał i stracił. 

3.2 Wykorzystanie podatków jako narzędzia politycznego

Oczywiście nie jest tak, że istnieje jeden idealny, uniwersalny system podatkowy dla
każdego kraju. Różne są struktury gospodarki, moralność podatkowa, zakres gos-
podarki nieformalnej, a także sprawność administracji publicznej i sądowniczej. Nie-
mniej powszechnie uznawanymi cechami wspólnymi dobrych systemów
podatkowych w rozwiniętych gospodarkach rynkowych są: 

(a)   neutralność – podobne aktywności opodatkowane powinny być w podobny spo-
sób, tak by system podatkowy w jak najmniejszym stopniu ingerował w mecha-
nizm rynkowy; 

(b) progresywność – współczesne społeczeństwa oczekują pewnego (różnego
w różnych krajach) stopnia redystrybucji dochodu za pomocą systemu skład-
kowo-podatkowego; 
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(c)  spojrzenie całościowe na system podatkowy i składkowy22. 

Od podatków, czy szerzej – od systemu podatkowego, a najlepiej od całego systemu
podatkowo-składkowego, oczekujemy w pierwszym rzędzie gromadzenia środków
na finansowanie wydatków publicznych. Ponadto system podatkowo-składkowy
może być narzędziem polityki społecznej – niektóre jego elementy (np. PIT) są bo-
wiem doskonałymi narzędziami redystrybucyjnymi. System może również niwelować
pewne niesprawności rynku – tu szczególnie dobrze spisują się akcyzy. Dobry system
podatkowo-składkowy powinien więc gromadzić określone środki finansowe przy
możliwie niskim negatywnym wpływie tego działania na gospodarkę oraz przy niskich
szeroko rozumianych kosztach jego funkcjonowania. 

Z drugiej strony, podatki i składki są jednak również wykorzystywane jako narzędzia
polityczne służące do zdobywania przychylności elektoratu. A tam, gdzie pojawia się
polityka, racjonalność ekonomiczna z reguły znika lub schodzi na dalszy plan. Z pun-
ktu widzenia polityka, system podatkowy i składkowy nie musi być ani efektywny, ani
sprawiedliwy – ważne jest, by korzystnie się prezentował i zyskał uznanie elektoratu.
Podatki stały się więc w Polsce ważnym narzędziem propagandowym. Na to nakłada
się nieskrywana niechęć rządzących do liberalnej, przyjaznej rynkowi polityki gospo-
darczej oraz słabe zrozumienie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej
oraz znanych dobrze ekonomii mechanizmów umożliwiających trwały, długookresowy
wzrost gospodarczy. Dominuje wizja silnego, scentralizowanego państwa, które
w coraz większym stopniu ingeruje w gospodarkę i nią zarządza. Szybkimi krokami
odchodzimy od gospodarki rynkowej opartej na konkurencji, systemie cen i prywatnej
własności środków produkcji, a zmierzamy w stronę gospodarki centralnie planowa-
nej z tak charakterystyczną dla niej gigantomanią (patrz: CPK czy przekop Mierzei
Wiślanej), ignorowaniem rachunku ekonomicznego (patrz: elektrownia w Ostrołęce,
projekt samochodu elektrycznego Izera czy kosztowne inwestycje kolejowe w infras-
trukturę, które nie poprawiają, a czasem wręcz pogarszają parametry szlaków kole-
jowych). 

Większość ważniejszych zmian podatkowych w ostatnich latach miała właśnie
charakter przede wszystkim propagandowy, a ich konsekwencje społeczn i ekono-
miczne są z reguły niekorzystne. Oto kilka istotniejszych zmian podatkowych w latach
2015-2021:
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22 Zainteresowanych współczesnym kanonem zasad dobrego opodatkowania odsyłam do, zapewne najlepszego w tym
stuleciu, całościowego spojrzenia zawartego w Raporcie Mirrleesa - J. Mirrlees, S. Adam, T. Besley, R. Blundell, S. Bonf,
R. Chote, M. Gamie, P. Johnson, G. Myles, J. Poterba, Tax by Design, Oxford University Press, Oxford. 
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1)   Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z 18% do 17%. Obniżenie
nie jest samo w sobie kontrowersyjne, bulwersujące jest natomiast to, że stało
się to w trakcie roku podatkowego – obniżka obowiązywała od IV. kw. 2019 r.,
który – co warto podkreślić – był rokiem wyborczym. Stanowiła ona istotne wy-
zwanie dla służb księgowo-podatkowych (wprawka do Polskiego Ładu), uderzyła
też nieoczekiwanie w dochody jednostek samorządu terytorialnego, gdzie trafia
ok. 50% wpływów z PIT.

2)   Brak PIT dla podatników poniżej 26 roku życia – prezent na wybory 2019 r. także
wprowadzony w trakcie roku podatkowego. Trudno jest znaleźć racjonalne uza-
sadnienie tego posunięcia. W Polsce nie ma problemu wysokiego bezrobocia
młodocianych, a nawet gdyby tak było, to brak PIT go nie rozwiązuje – w wielu
przypadkach osoby poniżej 26 roku życia dostaną po prostu niższe wynagro-
dzenie – korzyść przypadnie wtedy pracodawcy. Poza tym jest to bodziec do
pracy, a nie nauki. Z przywileju tego w bardzo ograniczonym zakresie skorzystać
mogą np. lekarze.

3)   Od 2019 obniżono z 19 na 9% stawkę CIT, ale tylko dla podatników o przycho-
dach poniżej 1,2 mln euro (2 mln euro od 2022 r.). Taka konstrukcja
sprawia, że firmy mają silny bodziec, by nie rozwijać się i nie przekroczyć
w konsekwencji ustalonego progu, gdyż wtedy cały dochód opodatkowany zos-
tałby stawką 19%. Jest to więc rozwiązanie ingerujące w mechanizm rynkowy
i utrudniające rozwój.

4) Podatki sektorowe, które oprócz celu fiskalnego miały też uderzyć w podmioty,
które władza ceni mniej. Zaczęło się od podatku od instytucji finansowych (tzw.
podatku bankowego) w 2016 r. To mało kontrowersyjne rozwiązanie, choć dobry
dowód niskiego poziomu wiedzy ekonomicznej pomysłodawców. Otóż w prze-
pisach zawarli oni zakaz przerzucenia tego obciążenia na klientów, choć nie to-
warzyszyła temu (na szczęście) żadna sankcja. Pomysłodawcy nie wiedzieli
bowiem, że ustawodawca nie może w żaden sposób zadekretować ekonomicz-
nego rozkładu ciężaru podatku - może on jedynie wskazać, kto podatek będzie
płacić, czyli na kim ciążył będzie obowiązek podatkowy. O tym, kto ponosi eko-
nomiczny ciężar podatku decydują siły rynkowe – w przypadku podatku banko-
wego, jego ciężar w dużej mierze ponieśli klienci. Kolejnym był podatek handlowy
uchwalony w 2016 r., który wszedł w życie dopiero od roku 2021. Jego głównym
celem była walka z sieciami handlowymi, choć nie do końca się to udało. Niektóre
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z nich nie płacą go wcale lub w pełnej wysokości (jeśli każdy sklep sieci jest od-
rębnym podmiotem), a te które płacą, w dużej mierze przerzuciły go na klientów,
a przede wszystkim ma dostawców. Ostatecznymi ekonomicznymi płatnikami
podatku są bowiem zawsze ludzie (pracownicy, klienci, dostawcy, akcjonariusze
itd.) – to elementarz ekonomii podatkowej. Kolejnym podatkiem był tzw. podatek
od nieruchomości komercyjnych pobierany od 2019 r. W 2021 r. wprowadzono
natomiast opłatę od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzą-
cych oraz kofeiny i tauryny, a także opłatę od „małpek” (choć te akurat zmiany
oceniam pozytywnie).

5)  Wprowadzanie nowych ulg podatkowych. Jak już pisałem, rządzący nie ufają
mechanizmom rynkowym i starają się w coraz większym stopniu sterować za-
chowaniami podatników. Do tego jeszcze słowo „ulga” wywołuje miłe skojarzenia,
że rząd chce ulżyć podatnikom. Stąd taka ogromna popularność ulg – podatnicy
je kochają, a rządzący mogą się chwalić, że „pochylają się z troską”. Ulgi są ge-
neralnie złe – są bardzo podatne na lobbing, w sposób nieprzejrzysty zmniejszają
obciążenia wybranych osób kosztem innych, komplikują system podatkowy,
a ich skutki są często inne od deklarowanych . 

6)  Wprowadzono tak zwany CIT estoński, czyli alternatywę dla tradycyjnego podatku
dochodowego, dzięki której odracza się płatność podatku do momentu wypła-
cenia dywidendy. Tak długo więc jak pieniądze pozostają w firmie, tak długo nie
płaci się podatku. Pierwsza wersja podatku obowiązująca od 2021 r. pełna była
ograniczeń i pułapek, więc popularność tej formy opodatkowania była znikoma.
Po modyfikacjach, jest to ciekawy instrument pozwalający na zmniejszenie
obciążenia podatkiem dochodowym i na poprawę płynności przedsiębiorstw,
choć stanowi on istotny wyłom w jednolitym opodatkowaniu dochodów osób
prawnych.

O ile obniżano podatki, to jednocześnie wprowadzano obciążenia, których podatkami
nie nazywano. Tak było z tzw. daniną solidarnościową (4% podatku powyżej dochodu
wynoszącego 1 mln zł), opłatą elektromobilnościową (8 gr na litrze paliwa), czy
składką z tytułu reklamy (choć ta szczęśliwie nie została jeszcze uchwalona). Więk-
szość zmian legislacyjnych miała charakter ad hoc. 
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23 Polecam kompleksową analizę zagadnienia w publikacji pod redakcją R. Dziemianowicz (2015), Tax expenditures jako
narzędzie transparentnej polityki fiskalnej, CeDeWu, Warszawa. 
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3.3 Ocena polskiego systemu podatkowego przed wprowadzeniem
Polskiego Ładu

Zasadnicze wady polskiego systemu podatkowego w 2021 r. to:

•  niska progresywność systemu opodatkowania i oskładkowania dochodów oso-
bistych, skutkująca wysokim i relatywnie płaskim klinem podatkowym (różnicą mię-
dzy kosztami pracy a płacą netto);

•  przesadnie silna preferencja dla samozatrudnionych, szczególnie dla osób uzys-
kujących wysokie dochody;

• silnie regresywny klin podatkowy dla samozatrudnionych rozliczających się podat-
kiem liniowym;

•  nieopodatkowanie podatkiem PIT dochodów rolników;

•  odrębne reżimy ustalania i poboru składek ubezpieczeniowych i PIT;

•  rosnąca liczba i zakres ulg podatkowych;

•  nadmierny zakres stosowania ulgowych stawek VAT (w tym szczególnie całkowicie
zbędne funkcjonowanie aż dwóch stawek obniżonych 5% i 8%);

•  pasywna polityka akcyzowa, brak waloryzacji stawek o stopę inflacji czy wzrost
przeciętnego wynagrodzenia. Uwaga ta nie dotyczy akcyzy na papierosy, ale
w tym przypadku zmiany stawek wynikały z konieczności dostosowanie się do
zmian w stosownej dyrektywie UE;

•  słabe wykorzystanie podatków dla wspierania ochrony środowiska (np. nieobcią-
żanie akcyzą węgla wykorzystywanego do ogrzewania domów);

•  archaiczny podatek od nieruchomości oparty o powierzchnię i abstrahujący od
wartości nieruchomości, ze stawkami dla działalności gospodarczej 30 krotnie wy-
ższymi niż dla mieszkań – znów kłania się tu błędne przekonanie, że podatek od
nieruchomości nakładany np. na sklep, zapłaci sklep, a nie jego klienci.

Nadal brakuje długofalowej wizji systemu podatkowego i składkowego w Polsce.
W ostatnich latach dramatycznie wzrosła niepewność co do kluczowych elementów
systemu podatkowego i składkowego – np. co jakiś czas pojawiają się niespodzie-
wanie propozycje istotnych zmian systemowych, jak choćby kwestia 30-krotności
czy pełne oskładkowanie umów zlecenia i umów o dzieło. Drastycznie spadła jakość
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legislacji podatkowej. Standardem stało się pośpieszne uchwalanie przepisów, a na-
stępnie interpretowanie ich za pomocą wyjaśnień, które jednak często wychodziły
poza uchwalone przepisy, co tym bardziej potęguje niepewność. Popularne stało się
też uchwalanie przepisów, a następnie cykliczne odraczanie terminów ich wejścia
w życie – np. przepisy w zakresie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła,
które miały wejść od 1 stycznia 2019 r., były kilkukrotnie odraczane aż do końca
2021 r. Do tego dochodzą problemy personalne w aparacie skarbowym: przykła-
dowo, wymieniono wszystkich „starych” dyrektorów i wicedyrektorów departamen-
tów podatkowych w ministerstwie, a ich miejsca w większości zajęli ludzie bez
doświadczenia w pracy w instytucjach publicznych, bez znajomości zasad techniki
i praktyki legislacyjnej oraz bez pamięci instytucjonalnej.

3.4 Polski Ład – geneza i założenia

W tych warunkach postanowiono po raz kolejny wykorzystać podatki do celów po-
litycznych i późną zimą 2021 r. zapowiedziano wielki pakiet nazwany początkowo
„Nowym”, a potem Polskim Ładem. Był to od początku projekt polityczny, którego
głównym celem miało być pozyskanie przychylności części elektoratu oraz pogor-
szenie sytuacji finansowej samorządów terytorialnych.

Sam pomysł zmniejszenia obciążeń podatkowych pracowników o najniższych do-
chodach czy zmniejszenia preferencji podatkowo-składkowych dla samozatrudnio-
nych należy uznać za słuszny. Ten cel można było jednak osiągnąć wykorzystując
np. dobrze przygotowaną, przeliczoną i spójną koncepcję zwaną „jednolitą daniną”24.
Sterując podstawowymi parametrami podatkowymi: kwotą wolną, stawkami i kosz-
tami uzyskania przychodu można było tak skalibrować system, by zwiększyć jego
progresywność i jednocześnie zmniejszyć klin podatkowy dla pracujących o niskich
dochodach, co byłoby korzystne z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.
Merytorycznej debaty na ten temat jednak nie było, gdyż decyzjami politycznymi okre-
ślono, że obniżka obciążeń ma być skumulowana na niepracujących oraz osobach
o niskich dochodach, a stracić mają jedynie „ci, którzy żyją z cwaniactwa”25 – jak
lepiej zarabiających określił potem prezes J. Kaczyński. Mimo zwiększenia obciążeń
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24 To koncepcja przygotowana przez zespół specjalistów z Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym kierował Paweł Wojciechowski. Koncepcja jest cały czas aktua-
lizowana wraz ze zmieniającym się otoczeniem ekonomiczno-społecznym. Patrz: P. Wojciechowski, Programowanie
reformy jednolitej daniny w 2016 w świetle koncepcji bazy i nadbudowy, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka
nr 1/2019, a także prezentacja przygotowana na Open Eyes Economy Summit w 2017 r. – https://oees/pl/down-
load/1495479/ 
25https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa/news-jaroslaw-kaczynski-ja-nie-jestem-w-rzadzie-od-
wszystkiego,nId,5584452#crp_state=1
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dla bogatych i istotnego ograniczenia dochodów samorządów, koszty reformy spa-
dały też na klasę średnią, którą po fali sprzeciwu, „uratowano” ulgą dla klasy średniej.
Potem było już tylko gorzej, a kolejne zmiany miały na celu przede wszystkim zmniej-
szanie społecznego niezadowolenia z projektu. Mimo fundamentalnych zastrzeżeń
merytorycznych i formalnych26 przepisy uchwalono, a prezydent ustawę podpisał
i tym samym zapoczątkował drugą, znacznie dłuższą, odsłonę dramatu – poprawia-
nie obowiązujących przepisów na bieżąco, na żywym gospodarczym organizmie.
I jakakolwiek racjonalność ekonomiczna, standardy przyzwoitej legislacji oraz koszty
nie mają już żadnego znaczenia.

Projekt Polskiego Ładu od początku skazany był na porażkę. Tak poważna reforma
podatkowa wymaga wizji, czasu, wiedzy i politycznej zgody, a na końcu wysokiego
profesjonalizmu w przygotowaniu i wprowadzeniu. W tym przypadku zabrakło
wszystkich tych elementów. Projekt reklamowano jako „historyczną obniżkę podat-
ków”, akcentowano jest sprawiedliwość, a hasłem przewodnim miała być trzydzies-
totysięczna kwota wolna od podatku. Nic z tego nie okazało się prawdziwe.

3.5 Zmiany wprowadzone przez Polski Ład

Poziom wiedzy ekonomicznej, w tym podatkowej, przeciętnego Polaka jest bardzo
niski. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że są podatnikami PIT, a także, że płacą
inne podatki, np. VAT czy akcyzę. Jeśli chodzi o podatek dochodowy, w przestrzeni
publicznej pojawiają się stawki podatkowe, kwota wolna oraz ulgi. Mało kto jednak
rozumie, jak wylicza się podatek, co to jest stawka krańcowa i stawka przeciętna,
jak działa degresywna kwota wolna od podatku etc.27 Co więcej, nawet wielu absol-
wentów kierunków ekonomicznych nie miało w programie studiów zajęć na temat
systemu podatkowego czy ubezpieczeń społecznych.

Od 2008 r. w podatku dochodowym występowały dwie stawki oraz kwota wolna,
początkowo w wysokości 3901 zł, zaś od 2017 r. obowiązywała degresywna kwota
wolna w wysokości 8000 zł, która stopniowo zmniejszała się, tak by przy dochodzie
13 000 zł wynieść 3901 zł, a następnie zmaleć do zera (patrz Rys. 3.1). 
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26 Ani Rządowe Centrum Legislacji, ani Biuro Legislacji Sejmu nie było w stanie, z powodu tempa prac, dokonać oceny
prawno-legislacyjnej tego projektu. Jest to sytuacja w najwyższym stopniu karygodna. Nie spotkałem się jeszcze z tym,
że legislator sejmowy oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za poprawność konstrukcyjną i redakcyjną projektu
ustawy. To oznacza również, że czeka nas jeszcze wiele „niespodzianek” wynikających z legislacyjnego niedopracowania
projektu. Podatnicy, administracja skarbowa oraz sądy administracyjne będą miały wiele dodatkowej, całkiem zbędnej
pracy. Więcej na ten temat: patrz wypowiedzi legislatora sejmowego Wojciecha Białończyka – zapis przebiegu posiedzenia
Komisji Finansów Publicznych nr 201 z 29 września 2021.
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?documentId=FA85549B01A06643C1258784003D1CA3 
27 Badania ankietowe przeprowadzone na studentach studiów magisterskich na wydziale zarządzania w jednej z więk-
szych uczelni publicznej w Polsce pokazały, że 75% z nich nie potrafi wyliczyć podatku przy podanych (prostych) para-
metrach systemu podatkowego.
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Rys. 3.1 Krańcowa (nominalna i faktyczna) i przeciętna stawka podatkowa PIT (w %)

w 2018 roku

Krańcowa stawka podatku informuje, jaki podatek zapłacimy od dodatkowo zaro-
bionego złotego, a przeciętna stawka podatku odnosi łączny podatek do łącznego
dochodu do opodatkowania. Faktycznie zapłacony podatek związany jest z efek-
tywną stopą opodatkowania, które uwzględnia ulgi podatkowe, ale tego nie da się
przedstawić na powyższym wykresie. W potocznym rozumieniu za stawkę podat-
kową uważa się krańcową stawkę podatkową, tj. od 2020 r. 17% i 32% (czerwona
pozioma linia na wykresie). Jednak po wprowadzeniu degresywnej kwoty wolnej, fak-
tyczna krańcowa stawka podatku jest inna (czarna pozioma linia na wykresie). Przy
dochodach do opodatkowania poniżej 8 000 zł nie płaci się ani podatku, ani składki
na NFZ – krańcowa i przeciętna stawka wynosi więc 0%; przy dochodach pomiędzy
8 000 zł a 13 000 zł faktyczna krańcowa stawka podatku przekracza 35%, a pomię-
dzy 85 528 zł a 127 000 zł przekracza 33%. Gdy mowa o obciążeniu podatkiem do-
chodowym, wtedy stosuje się przeciętną stopę (stawkę) podatku (niebieska linia na
wykresie). Jak widać, wraz ze wzrostem dochodu parametr ten łagodnie rośnie.
Oznacza to, że podatek dochodowy był (umiarkowanie) progresywny, choć należy
pamiętać, że w 2019 r. w drugim przedziale podatkowym było mniej niż 5% podat-
ników PIT. Oznacza to, że ponad 95% podatników płaciło de facto podatek liniowy
z kwotą wolną. Gdyby uwzględnić składki na ubezpieczenia społeczne i tak zwaną
trzydziestokrotność, powyżej której nie są one pobierane, to wtedy po przekroczeniu
dochodu w skali roku wynoszącego 30-krotność przeciętnego miesięcznego wyna-

41

Źródło: Opracowanie własne. 
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grodzenia przeciętna stopa opodatkowania i oskładkowania spada, co oznacza, że
klin podatkowy jest regresywny. Rys. 3.1 pomija nieodliczaną składkę zdrowotną
w wysokości 1,25 punktu procentowego – o tyle powinny być przesunięte w górę
linie obrazujące krańcowe stopy podatkowe. Zwiększa to oczywiście również prze-
ciętną stawkę podatkową. Mało kto zdawał sobie sprawę, jak kształtowały się prze-
ciętne i krańcowe stawki podatku, a jeszcze mniej osób jest w stanie zrozumieć co
w praktyce oznacza degresywna kwota wolna. 

Do świadomości wyborców miał więc trafić prosty przekaz: kwota wolna 30 000 zł,
a drugi przedział od 120 000 zł. Tyle, że jest to NIEPRAWDA, ponieważ w obecnym
systemie nie ma w ogóle kwoty wolnej – już od pierwszej złotówki dochodu pojawia
się bowiem składka zdrowotna w wysokości 9%. Czy z punktu widzenia podatnika
ma znaczenie to, czy płaci składkę zdrowotną czy podatek? Oczywiście nie ma to
żadnego znaczenia, a sama składka na NFZ ma charakter podatku – jest obowiąz-
kowa, nieekwiwalentna i jest kierowana do instytucji publicznej (spełnia więc wymogi
formalne, by być traktowana jako podatek). Po uwzględnieniu składki zdrowotnej,
faktyczne łączne stawki krańcowe wynoszą 9%, 26%, 41% i 45% (przy dochodach
powyżej miliona złotych). 

Rys.3.2 przedstawia krańcowe stawki podatku i składek (łącznie PIT, NFZ i ZUS) dla
pierwszej propozycji stawek w Polskim Ładzie, zmodyfikowanej wersji z „ulgą dla
klasy średniej” oraz alternatywny system zaproponowany przez M. Mycka. Założe-
niem projektodawców Polskiego Ładu było zmniejszenie obciążeń dla podatników
o niskich i średnich dochodach i podniesienie obciążeń dla podatników o wyższych
dochodach. Wprowadzenie nieodliczanej składki na NFZ spowodowało jednak, mimo
przesunięcia progu wejścia w drugi próg podatkowy do 120 000 zł, wzrost obciążeń
podatników o dochodach do opodatkowania w przedziale między ok. 68 412 zł
a 133 692 zł. W związku z tym wprowadzono „ulgę dla klasy średniej”, która w dość
skomplikowany sposób zmniejsza obciążenia pewnej grupie podatników, choć
w 2022 r. zakres tej ulgi miał zostać poszerzony. Co więcej wprowadza to dodatkowe
faktyczne krańcowe stawki podatku widoczne jako czerwone „schodki” na Rys. 3.2.
Oczywiście można uniknąć tych „schodków” i osiągnąć ten sam efekt posługując się
podstawowymi parametrami podatkowymi, tj. kwotą wolną i stawkami. W propozycji
M. Mycka stawki te (z pominięciem daniny solidarnościowej), to 9%, 23%, 31%
i 41% przy w pełni odliczanej składce zdrowotnej i degresywnej kwocie wolnej w wy-
sokości 8000zł28.  
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28 Szczegóły – patrz: Myck M., Trzciński K. (2021), Zmiany podatkowe w Programie Polski Ład – konsekwencje i możliwe
modyfikacje, w: M. Myck, K. Trzciński, J. Tyrowicz, P. Wojciechowski, Polski Ład: Gospodarcze skutki proponowanych
zmian w systemie podatkowym, Zeszyt mBank-CASE nr 170/2021.
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Rys 3.2 Krańcowe stawki łącznego (PIT, NFZ, ZUS) obciążenia dochodu

Jak pokazuje przykład zaproponowany przez M. Mycka, można dowolnie kształtować
rozkład przeciętnych obciążeń podatkowych – trzeba tylko pozbyć się balastu w po-
staci dwóch stawek i kwoty wolnej 30 000 zł. Z punktu widzenia podatnika nie ma
większego znaczenia czy stawki są dwie, trzy czy pięć (w Luksemburgu jest ich 23
łącznie ze stawką 0%, która jest odpowiednikiem kwoty wolnej). Tyle tylko, że nie
było na to politycznej zgody i wybrano „drogę na skróty”, czyli ulgę dla klasy średniej,
której brzmienie warto przywołać, by zrozumieć jak daleko twórcy ładu oddalili się
od zdrowego rozsądku.

Zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy PIT kwota ulgi dla pracowników lub podatników
osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi:

4a. Kwota ulgi dla pracowników, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, wynosi:

1) (A x 0,06684549 – 4572,00 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412
zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

2) (A x (- 0,07346090) + 9821,75 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nie-
przekraczającego kwoty 133 692 zł

– gdzie A oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego sto-
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Źródło: Opracowanie własne. 

Uwaga: Wykres sporządzono w 2021 r., więc „aktualny” odnosi się do systemu z 2021 r.
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sunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy, z wyłą-
czeniem przychodów, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przy-
chodów, o których mowa art. 22 ust. 9 pkt 3. 4b. Kwota ulgi dla pracowników
w wysokości określonej w ust. 4a jest stosowana, jeżeli roczne przychody po-
datnika, o których mowa w ust. 4a, wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie prze-
kraczają kwoty 133 692 zł.

Po fali krytyki pomysłodawcy dokonali jeszcze kilku innych zmian łagodzących wzrost
obciążeń – np. składkę zdrowotną dla osób prowadzących działalność zmniejszono
do 4,9%, choć dotyczy to tylko podatników rozliczających się podatkiem liniowym,
zaś ci na skali podatkowej płacą 9%. By „ulżyć” przedsiębiorcom, obniżono stawki
i poszerzono zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Już
po wejściu przepisów w życie dokonywano licznych poprawek legislacyjnych, które
z jednej strony miały ograniczyć ogromny chaos i niepewność, a z drugiej – w sposób
bardzo wybiórczy poprawiać położenie wybranych grup podatników/wyborców.
O ile w pierwotnej wersji Polski Ład zwiększał progresywność i zmniejszał zróżnico-
wanie obciążeń między podatnikami rozliczającymi się wedle różnych zasad i form,
to w efekcie licznych dokonanych i planowanych zmian, obecny system jest tylko
w niewielkim stopniu bardziej progresywny, a na obniżeniu opodatkowania skorzys-
tają przede wszystkim nieaktywni zawodowo.

3.6 Ocena rozwiązań Polskiego Ładu

Z punktu widzenia systemu podatkowo-składkowego Polski Ład spowodował sko-
kową dezintegrację tego systemu. A to stan wiedzy na połowę lutego 2022 r., kiedy
jeszcze nie zapłacono składek ubezpieczeniowych, składki NFZ ani zaliczki na po-
datek dochodowy za styczeń. Każdy kolejny dzień dostarcza nowych informacji po-
kazujących skalę chaosu. Ani Krajowa Administracja Skarbowa, ani Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nie są przygotowane na wdrażanie tych przepisów, z któ-
rych część nie jest w ogóle możliwa do wdrożenia. Po raz pierwszy w ciągu 32 lat
gospodarki rynkowej w Polsce stoimy na skraju niewydolności tych dwóch kluczo-
wych z punktu widzenia funkcjonowania państwa instytucji. A dalsze problemy po-
jawią się z pewnością wiosną 2023 r., w momencie rozliczeń podatkowych za rok
2022. 

Oprócz korzystnego obniżenia klina podatkowego dla najmniej zarabiających Polski
Ład przyniósł kolejne ulgi, jak choćby zwolnienie z PIT rodzin z czwórką lub więcej
dzieci (do dochodu 85 528 zł), ulga na powrót, ulga abolicyjna, ulga na zatrudnienie
pracowników innowacyjnych, czy „królowa” wszystkich ulg – ulga na odbudowę za-
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bytków. Praktycznie każda z nich wywołuje kontrowersje, a wszystkie one pogłębiają
skomplikowanie i nieprzejrzystość systemu. Szczególnie ostatnia z wymienionych jest
przy tym silnie regresywna – jej beneficjentami będą osoby o wysokich dochodach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to prosta, by nie powiedzieć prostacka
forma opodatkowania, w której opodatkowany jest przychód podatnika. Podatnik
ewidencjonuje jedynie przychód, dokumentowanie poniesionych nakładów jest
zbędne, a to stwarza silną pokusę, by pracowników zatrudniać na „czarno”, a zaku-
pów dokonywać w szarej strefie. Silne preferowanie ryczałtu jako korzystnego roz-
wiązania dla osób prowadzących działalność wynika moim zdaniem z dwóch
powodów. Po pierwsze, dochody z tytułu tego podatku zasilają w 100% budżet pań-
stwa – nie trzeba „dzielić się” z samorządami, a po drugie, z powodu uznaniowości
stawki - dla każdego bowiem rodzaju przychodów trzeba określić stawkę podatku.
Ustawodawca może więc swobodnie kształtować wysokość opodatkowania różnych
rodzajów działalności. W ten sposób, nie wiedzieć czemu, stawkę ryczałtu dla infor-
matyków, programistów i osób świadczących usługi IT obniżono z 15% do 12%. Do-
datkowo przy ryczałcie wprowadzono 3 kwoty ryczałtowej składki na NFZ powiązane
z wysokością przychodów komplikując system jeszcze bardziej. 

By zminimalizować koszt Polskiego Ładu dla budżetu, w końcowym etapie prac po-
jawiły się zapisy o tak zwanym minimalnym podatku CIT, którego płatnikiem zostały
przedsiębiorstwa o dochodowości poniżej 1%. Ta propozycja była zaskoczeniem
także dla innych przedstawicieli rządu i dopiero w Sejmie wykreślono z niej spółki
energetyczne i wydobywcze. Zapomniano jednak o całej masie innych podmiotów
gospodarczych operujących na niskiej marży (hurtownie), czy też nie przynoszących
dochodów – tu świetnym przykładem będą placówki ochrony zdrowia. 

Ostatnim bastionem, za którego pomocą próbuje się bronić Polskiego Ładu, jest
sprawiedliwość. Główny ekonomista Ministerstwa Finansów stwierdził, że „podatki
nie muszą być proste, mają być sprawiedliwe”29. Na sprawiedliwość można patrzeć
w ujęciu poziomym i pionowym. W ujęciu pionowym (sprawiedliwość wertykalna)
sprawiedliwy system, to taki, w którym osoby w lepszym położeniu (definiowanym
np. za pomocą majątku lub dochodu) płacą nieproporcjonalnie wyższy podatek.
Sprawiedliwość pozioma (horyzontalna) oznacza, że osoby w takim samym położeniu
(definiowanym np. za pomocą majątku lub dochodu) ponoszą zbliżone obciążenia
podatkowe. Pierwotne założenie Polskiego Ładu zmierzały w kierunku wzrostu tak
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29 https://www.wnp.pl/finanse/podatki-nie-musza-byc-proste-maja-byc-sprawiedliwe,531650.html
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rozumianej sprawiedliwości, głównie poprzez wzrost progresywności dzięki niższemu
opodatkowaniu (PIT+NFZ) niskich dochodów oraz wzrost obciążeń dla podatników
prowadzących działalność gospodarczą. Po późniejszych zmianach (ograniczenie
składki zdrowotnej przy PIT liniowym do 4,9%; ulga dla klasy średniej i jej dalsza pro-
liferacja, oraz silne zwiększenie atrakcyjności ryczałtu) wzrost progresywności został
istotnie zmniejszony przy dużo wyższych kosztach dla finansów publicznych. Ucier-
piała na tym zarówno równość (sprawiedliwość) pionowa, jak i pozioma. Przykładowo
dobrze zarabiający informatyk na ryczałcie zapłaci 12% podatku od przychodu, do
tego niską ryczałtową składkę na ubezpieczenia społeczne i nieco wyższą ryczałtową
składkę na NFZ. Jego odpowiednik pracujący na etacie zapłaci pełne składki na
ubezpieczenia społeczne (do wysokości 30-krotności), 9% składki NFZ i krańcowo
będzie płacił 32% (a przy dochodach powyżej 1 mln zł - 36%) podatku. Przykładów
odmiennego, niesprawiedliwego traktowania podatników będących w podobnym
położeniu, jest znacznie więcej. I nawet jeśli w stosunku do wszystkich podatników
ich skala jest niewielka, to one w dużej mierze stanowią jedną z osi krytyki Polskiego
Ładu, który reklamowany jest przecież jako projekt sprawiedliwy30. 21 stycznia 2022 r.
premier zapowiedział, że osoby zarabiające do 12 800 zł miesięcznie nie mogą stracić
na reformie, a jeśli straciłyby, to strata zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym
w 2023 r. Jeśli zapowiedź ta zostanie zrealizowana, to niewielki wzrost progresyw-
ności i niewielkie ograniczenie klina podatkowego dla pracujących osiągnięte będzie
przy ogromnych kosztach dla finansów publicznych. 

Trudno oszacować koszty Polskiego Ładu rozumiane jako spadek dochodów sektora
finansów publicznych. Wedle zapowiedzi rządu było to kilkanaście miliardów złotych,
tyle tylko, że zapowiedzi z 2021 r. są już całkiem nieaktualne. Paniczne łatanie Pol-
skiego Ładu, pod hasłem, że nikt poniżej 12 800 zł oraz niektórzy inni, nie mogą stra-
cić, sprawia, że faktyczne koszty budżetowe będą o wiele wyższe. Niższe podatki,
to zwykły transfer z budżetu do kieszeni wybranych podatników. Dzieje się to jednak
przy ogromnych kosztach pobocznych. Na koszty te składają się szeroko rozumiane
koszty administracyjne oraz koszty wypełniania obowiązków podatkowych (com-
pliance). Na te drugie składają się między innymi koszty obsługi księgowej, oprogra-
mowania, doradztwa podatkowego, prowadzenia sporów sądowych etc. Koszty te
silnie wzrosły w ostatnich latach z powodu częstych zmian przepisów, wprowadzania
nowych obowiązków sprawozdawczych oraz generalnie niskiej jakości przepisów.
Obie te kategorie zawsze silnie rosną w okresach reform, ale w tym przypadku skala
wzrostu kosztów jest niebywała. Rząd wydaje się zupełnie ignorować te koszty, stąd
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30 Zachęcam do przyjrzenia się prezentacji Jowity Pustuł opartej o prawdziwe historie podatników. „Polski ład a sprawied-
liwy system podatkowy, czyli sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie”(https://www.linkedin.com/in/jo-
wita-pustu%C5%82-ba49a3/recent-activity/documents/)
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np. propozycja, by liczyć pensje wedle nowych i starych przepisów i wybierać tę
wersję, która jest korzystniejsza31. Koniec 2021 r. i pierwsze miesiące 2022 r. to okres
ciężkiej pracy służb podatkowo-płacowych przedsiębiorstw, doradców podatko-
wych, księgowych, informatyków, pracowników KAS i ZUS, przedsiębiorców - pracy,
która, z powodu ciągłych zmian przepisów i ich niespójności w dużej mierze poszła
na marne. To koszty pieniężne, ale też zniechęcenie czy wręcz rozpacz osób, od któ-
rych oczekiwano niemożliwego: zrozumienia i wprowadzenia przepisów nowych
przepisów prawnych. Wprowadzenie Polskiego Ładu spowodowało kolektywną
stratę zasobów na dużą skalę.

Chaos wprowadzony przez tę pseudo reformę będzie miał długotrwałe negatywne
konsekwencje. Radykalnie pogorszy on klimat inwestycyjny na wiele lat. Negatywnie
wpłynie też na moralność podatkową podatników – wzrośnie stopień uchylania się
i unikania podatków, rozwinie się szara strefa. Spadnie przy tym efektywność poboru
składek i podatków, i to zarówno z powodu nieustanych zmian systemów informa-
tycznych, jak i konieczności nauczenia się nowych reguł. 

Katastrofalna implementacja Polskiego Ładu połączona z rozpaczliwymi działaniami
naprawczymi pobudziła postawy roszczeniowe u tych, którzy w pewnej części mieli
ten program sfinansować. Przedsiębiorcy zauważyli to wcześniej i stąd ich zdecydo-
wany sprzeciw, dzięki któremu ograniczyli skalę swoich strat, oczywiście za cenę
mniejszych wpływów do budżetu. Wielu pracowników etatowych i to nie tylko tych,
o wysokich dochodach, konsekwencje zmian poznało przy pierwszej, niższej wypła-
cie. W części wynikała ona z błędów implementacyjnych i skomplikowania systemu,
ale w części była to prosta konsekwencja planowanego zwiększania obciążeń osób
o wyższych dochodach. Do grupy tej należą m.in. górnicy, hutnicy, sędziowie, pra-
cownicy służby więziennej czy policji. Silniejsze z tych grup podjęły działania mające
na celu wyrównanie strat za Polski Ład32. Rząd wywiesił już w istocie białą flagę i żą-
danie te zostaną w całości spełnione, nakręcając spiralę inflacyjną.

Polski system podatkowo-składkowy wymaga wielu zmian. Polski Ład mógł być krokiem
w stronę niższego klina podatkowego, zmniejszania różnić w opodatkowaniu i oskład-
kowaniu dochodów osiąganych w różnych formach prawnych i bardziej sprawiedliwego
rozłożenia obciążeń składkowych i podatkowych. Szansa ta została w dużej mierze nie-
wykorzystana, mimo ogromnych kosztów dla finansów publicznych i społeczeństwa. 
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31https://www.money.pl/podatki/polski-lad-jak-krok-po-kroku-policzyc-pensje-wedlug-nowych-i-starych-zasad-
6725492586634080a.html
32Patrz na przykład: https://www.money.pl/gospodarka/podwyzki-w-kghm-zwiazkowcy-chca-wyrownania-za-polski-lad-
6729798605531776a.html
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3.7 Moment wprowadzenia zmian

Niezależnie od błędnych koncepcji i nieudolnej realizacji, należy stwierdzić, że rzą-
dzący wybrali fatalny, z ekonomicznego punktu widzenia, moment na ich wprowa-
dzenie (choć oczywiście zadecydowały tu kalkulacje polityczne, a nie ekonomiczne).
Po pierwsze, Polski Ład wprowadzono w obliczu grożącego od dłuższego czasu na-
silenia zjawisk stagflacyjnych, wynikających z prowadzonej w latach 2016-2019 po-
lityki gospodarczej. Po drugie, nastąpiło to w okresie ciągnącej się od pierwszych
miesięcy roku 2020 sytuacji kryzysowej w gospodarce, spowodowanej najpierw pan-
demią, a potem wojną w Ukrainie. Oba te kryzysy doprowadziły do pogorszenia per-
spektyw wzrostu, wysokiej inflacji i dezorganizacji finansów publicznych.

Katastrofalne błędy popełnione przy wprowadzaniu Polskiego Ładu zbiegły się ze
wzrostem inflacji, który w pewnej części można też przypisać tej reformie. Rządzący
znów postanowili wykorzystać system podatkowy do bieżących celów politycznych,
tym razem do walki z inflacją, stąd m.in. obniżka akcyzy na paliwa, zawieszenie po-
boru podatku od handlu w przypadku paliw czy obniżka VAT na żywność, paliwa,
energię i nawozy. 

Generalnie przejściowe obniżki stawek są raczej narzędziem pobudzania popytu.
Z tego punktu widzenia ich skuteczność jako narzędzia ograniczania inflacji jest wąt-
pliwa – są one przeciwskuteczne. To natomiast doskonały przykład „rozumienia” me-
chanizmów rynkowych przez rządzących. Owszem, niższe obciążenie podatkowe
paliw, spowoduje przejściowy spadek ich cen dla konsumentów, choć dla biznesu,
czyli płatników VAT, obniżka stawek VAT nie ma większego znaczenia. Jednak w ten
sposób rządzący mogą pokazać społeczeństwu, że się troszczą i że silne państwo
ma narzędzia, którymi może okiełzać „szalejący” rynek. W dłuższej perspektywie jest
to działanie bardzo niekorzystne. Stawarza ono bowiem oczekiwania, że od tej pory
państwo zawsze już będzie strażnikiem cen i będzie pilnowało, by nie były za wysokie.
Stąd blisko już bardzo do kontroli cen i ograniczenia funkcjonowania mechanizmu
rynkowego w gospodarce. A to kolejny krok w stronę gospodarki centralnie planowej.
Poza tym, na obniżce opodatkowania paliw w większym stopniu skorzystają konsu-
menci o wyższych dochodach – oni na paliwo wydają więcej – czy jest to więc spra-
wiedliwe? W przypadku paliw obecna cena nie uwzględnia pełnych społecznych
kosztów transportu samochodowego. Paliwa w dłuższej perspektywie muszą być
droższe, więc sztuczne obniżanie ich ceny utrudni jej podwyższanie w przyszłości.
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System podatkowy, to materia skomplikowana, która łączy wątki ekonomiczne, spo-
łeczne i polityczne. Im więcej tam polityki, tym mniej racjonalności ekonomicznej
i sprawiedliwości społecznej. Polski Ład pokazał, jak zły wpływ może wywrzeć poli-
tyka na efektywność i sprawiedliwość systemu podatkowego.

3.8 Polski Ład w kontekście wojny w Ukrainie

W marcu 2022 wydarzyły się dwa wydarzenia (wojna w Ukrainie i zapowiedź głębo-
kich zmian w PIT), które sprawiają, że na Polski Ład trzeba spojrzeć nieco z inne per-
spektywy.

Pod koniec marca na projekcie Polskiego Ładu rząd wywiesił w istocie białą flagę.
Potwierdziły się najgorsze obawy co do tego projektu, a że nie można było Polskiego
Ładu cofnąć, zaproponowano jego istotne modyfikacje, z których najważniejsza to
likwidacja ulgi dla klasy średniej połączona z obniżeniem do 12% stawki podatku
w pierwszym progu podatkowym. Ponadto planuje się częściowe odliczenie składki
zdrowotnej dla osób prowadzących działalność. Zmiany mają wejść w życie od po-
łowy roku, tak więc w 2022 r. będą funkcjonowały dwa reżimy podatkowe. Szczegóły
rozwiązań nie są jeszcze znane, ale zamieszanie z rozliczeniem rocznym będzie
z pewnością ogromne. Likwidację ulgi dla klasy średniej oceniam pozytywnie, choć
zastąpienie jej niższą stawką podatku oznacza istotne obniżenie opodatkowania,
w konsekwencji dalszy spadek dochodów z podatku dochodowego, które – co warto
zawsze podkreślać – w ok. 50% trafiają do samorządów. One więc poniosą dodat-
kowy istotny ekonomiczny ciężar tej „reformy” podatkowej.

Wojna na Ukrainie, a w konsekwencji zwiększone wydatki na armię, uchodźców oraz
wyższe koszty pozyskiwania surowców energetycznych stanowią dodatkowe wy-
zwanie dla finansów publicznych. Wojna oprócz ludzkiej śmieci i cierpienia zawsze
wiąże się z ogromnymi kosztami finansowymi. Na krótką metę można jest sfinanso-
wać z długu, a ale już w średniej perspektywie niezbędna jest istotna podwyżka po-
datków połączona z dużymi cięciami wydatków. Polski Ład w swej drugiej odsłonie
oznacza spadek dochodów budżetowych. Dochody podatkowe spadają również
z powodu obniżonych podatków pośrednich na żywność i paliwa. Powrót do po-
przednich stawek i tym samym odbudowa dochodów jest trudna politycznie, więc
tarcze będą trwały jeszcze długo. Szczególnie w przypadku paliw napędowych jest
to, moim zdaniem, strategia bardzo zła. Po rezygnacji z rosyjskich paliw, z powodu
spadku globalnej podaży i wyższych kosztów transportu, ich cena będzie jeszcze
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wyższa. Należy więc za wszelką cenę dążyć do oszczędzania, czyli do ograniczania
popytu. A oszczędza się to co kosztuje dużo. W dłuższej perspektywie nie ma innej
drogi – paliwa są i będą drogie. Po stronie wydatkowej mamy zapowiedzi kolejnych,
bardzo nieodpowiedzialnych w tej chwili, transferów społecznych (np. 14 emerytura)
oraz próby finansowania pewnych wydatków z pominięciem reguł budżetowych czy
konstytucyjnych. Niestety rządzącym brakuje odwagi, by powiedzieć, że znaleźliśmy
się w bardzo trudnej sytuacji i trzeba zrezygnować z pewnych wydatków społecznych
i inwestycyjnych (np. CPK czy projekt samochodu elektrycznego) i jednocześnie
zwiększyć podatki.
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4. Finanse samorządów a Polski Ład

Maciej H. Grabowski

Zmiany wprowadzone programem Polski Ład stanowią dla finansów samorządów
największą zmianę od uchwalenia w 2003 roku ustawy o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego. Ustawa ta nadal obowiązująca zakładała 20 lat temu, że do-
chody własne samorządów będą rosły, a udział dotacji będzie malał. Takie podejście
miało zapewnić większą samodzielność finansową jednostek samorządu terytorial-
nego. 

4.1 System finansowania samorządu terytorialnego przed
Polskim Ładem

Struktura dochodów samorządów ulegała od czasu uchwalenia ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego zmianom, których kierunki był dosyć wyraźne33.
Po pierwsze zwiększała się i to istotnie rola dotacji (16,9 % w 2004 roku do 28,3%
w 2018 r.). Wynikało to po części z wykorzystywanych przez samorządy środków
z europejskich funduszy, a w części z wykonywanych przez samorządy nowych rzą-
dowych zadań zleconych. Po drugie malała rola dochodów własnych (z 31% do
25,2%) i subwencji ogólnej (z 29,5% do 22,4%), w tym w szczególności subwencji
oświatowej. Poziom dochodów z udziałów w podatkach dochodowych kształtował
się wokół 23-24%. Te wnioski dotyczą jeszcze sytuacji przed wprowadzeniem Pol-
skiego Ładu.

Po stronie wydatkowej szczególnie pogłębiała się luka w finansowaniu oświaty przez
samorządy. Luka w finansowaniu oświaty wynikała z coraz mniejszego udziału finan-
sowania oświaty przez subwencję oświatową oraz rosnących kosztów np. związa-
nych z reformą oświaty w 2016 roku i kosztów wynagrodzeń. Wobec rosnącego
poziomu wydatków bieżących oraz rosnącego zakresu zadań nie rekompensowa-
nego (lub nie w pełni rekompensowanego) przez budżet centralny wiele samorządów
wskazywało na znaczny wzrost udziału wydatków bieżących w swoich budżetach
kosztem wydatków inwestycyjnych.
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33 Dane za: Porawski A., Czajkowski J.M. (2020), Stan finansów JST, raport dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego na posiedzenie w dniu 17 lipca 2019 r., uzupełniony po debacie na posiedzeniach Komisji i Zespołu, skory-
gowany ma podstawie danych z WFP z 20 stycznia 2020 r., Związek Miast Polskich.
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Powyższe fakty wskazują na dwie główne tendencje w finansach samorządów
w okresie ostatnich 20 lat. 

•  Po pierwsze, na malejącą samodzielność finansową samorządu terytorialnego.
Wynika to z jednej strony z malejących dochodów własnych i subwencji ogólnej
oraz rosnącego znaczenia dotacji. 

•  Po drugie, rosnącego napięcia w zakresie finansowania zadań bieżących wobec
rosnących cen towarów i wzrostu wynagrodzeń, nie finansowania zwiększonego
zakresu zadań lub niedostatecznego finansowania zadań, co prowadzi do ogra-
niczenia możliwości podejmowania zadań rozwojowych.

4.2 Polski Ład i jego wpływ na finanse samorządów

Ogłoszony w roku 2021 rządowy program pn. Polski Ład jak wskazują dokumenty
rządowe to: „plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniej-
szyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich
obywateli”34. Plan opiera się na 5 fundamentach, 10 obszarach interwencji i 10 klu-
czowych projektach. Te fundamenty to:

1)   niższe podatki (korzystne zmiany podatkowe dla 18 mln Polaków, w tym podnie-
sienie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla każdego);

2)  więcej na zdrowie (rozwiązania przewidujące znaczące usprawnienie działania
służby zdrowia);

3)   własne cztery kąty (propozycje wychodzące naprzeciw trudnościom mieszkanio-
wym Polaków);

4)  wyższa emerytura (brak podatku PIT dla emerytów i rencistów, którzy pobierają
świadczenie w wysokości do 2,5 tys. zł brutto);

5)  500 tys. nowych miejsc pracy (stworzenie dodatkowych miejsc pracy dzięki
inwestycjom, m.in. w infrastrukturę, transport, usługi publiczne czy cyfryzację).

Zmiany w finansach samorządu terytorialnego związane z Polskim Ładem nie wyni-
kają tylko ze zmian w ustawach podatkowych. Z punktu widzenia finansów samo-
rządów zmiany podatkowe oraz program inwestycyjny Polskiego Ładu są
najistotniejszymi elementami tego programu, dlatego pozostałe elementy programu,
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34 Informacje o programie Polski Ład dostępne na www.gov.pl/web/polski-lad
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jakkolwiek istotne, nie są poniżej analizowane. Już na wstępnie należy zaznaczyć,
że publiczna dyskusja w ostatnim kwartale 2021 roku podczas uchwalania zmian
legislacyjnych związanych z dochodami samorządu terytorialnego oraz z regulacjami
podatkowymi wskazywała daleko idące rozbieżności w ocenie wpływu tych zmian
na finanse samorządów.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o po-
datku dochodowym od osób prawnych wprowadzone w roku 2021 wpłyną na
finanse i stąd na funkcjonowanie samorządów w zróżnicowany sposób. W szcze-
gólności należy wskazać, że udział samorządów różnego szczebla w dochodach
z podatków dochodowych jest zróżnicowany. Tabela poniżej wskazuje, jaki procent
dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących dany sa-
morząd lub pomiotu mającego siedzibę na jego terenie wpływa do budżetu danej
gminy, powiatu czy województwa.

Tab. 3.1 Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatkach

Samorząd terytorialny w Polsce opiera się na trzech poziomach i obejmuje: 16 wo-
jewództw, 314 powiatów i 2477 gmin35. Około jedna trzecia wydatków publicznych
jest dokonywana w jednostkach samorządu terytorialnego. Z kolei przez budżety
gmin i miast na prawach powiatu przechodzi około 80% wydatków ponoszonych na
szczeblu samorządowym. Wynika to z zakresu i ilości zadań realizowanych przez te
samorządy. Dochody podatkowe samorządów pochodzących z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych wynoszą około 20% całkowitych dochodów sa-
morządów terytorialnych. Natomiast dochody z udziałów w podatku dochodowym
od osób prawnych wynoszą około 4% całkowitych dochodów samorządów teryto-
rialnych36. 
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Gmina Powiat Województwo

Udział w dochodach wpływów z podatku

dochodowego od osób fizycznych (w %)
37,89 10,25 1,6

Udział w dochodach wpływów z podatku

dochodowego od osób fizycznych (w %)
6,71 1,4 14,75

Źródło: Opracowanie własne. 

35 GUS (2022), Baza Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl
36 GUS (2022), Baza Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl
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Zapisy wprowadzone Polskim Ładem również odnoszą się do wcześniejszych zmian
w ustawach podatkowych i ich wpływu na finanse samorządów. Minister Finansów
w przedłożeniu swojego projektu założył, że w roku 2021 samorządy terytorialne
otrzymają 8 mld zł tytułem utraconych dochodów z udziału samorządów w podat-
kach dochodowych wynikających ze zmian ustawowych przyjętych w latach 2019
i 2020. 

W ocenie skutków regulacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 30 sierpnia 2019 roku37 przewidywano, że ubytek dochodów
samorządów spowodowanych tymi zmianami wyniesie 49 461 mln zł w ciągu 10 lat.
Z kolei efekt wprowadzenia zmian w ustawie38 z 2020 miał wynieść 14 172 mln zł.
Zgodnie z przedłożonymi OSR-ami skutki finansowe wprowadzenia tych ustaw dla
samorządów tylko w latach 2019-2021 wyniosły 12 399 mln zł (a nie 8 mld jak osta-
tecznie przyjęto w ustawie39 jako rekompensata utraconych dochodów). 

Obok zmian w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego główne zmiany Polskiego Ładu, które mają długofalowy i głęboki wpływ na
finanse samorządu znalazły się w ustawach zmieniających przepisy podatków do-
chodowych40. Ocena skutków regulacji przedłożona wraz z projektem tej ustawy do
Sejmu wskazuje, że w ciągu 10 lat ubytek dochodów samorządu terytorialnego spo-
wodowany tymi zmianami wyniesie 112 426 mln zł. W pierwszych trzech latach po
wprowadzeniu w życie tych przepisów ubytek roczny dochodów samorządów będzie
wynosił rocznie od 11,6 do 11,9 mld zł. 

Wymieniona wyżej ustawa zmieniająca ustawę o dochodach jednostek samorządo-
wych przyjęta w ramach Polskiego Ładu przewiduje łączną wartość rekompensat dla
jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 10 lat w wysokości 39 628 mln złotych,
przy czym w ciągu najbliższych trzech lat do roku 2025 wysokość tego wsparcia ma
wynieść 7,7 mld zł. Zestawienie tych liczb zacytowanych z dokumentów przedłożo-
nych w Sejmie przez rząd wskazuje, że przewidziane rekompensaty dalece nie wy-
pełniają spodziewanej luki w dochodach samorządowych. Luka ta według
przytoczonych danych wyniesie w ciągu 10 lat około 64,8 mld zł. Należy zaznaczyć,
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37 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2019 poz.
1835.
38 Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020 poz. 2123.
39 Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz nie-
których innych ustaw, Dz. U. 2021 poz. 1927.
40 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DZ. U. 2021 poz. 2105. 
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że luka ta nie uwzględnia ubytków dochodów jednostek samorządu terytorialnego
spowodowanych zmianami w przepisach podatkowych wprowadzonych w latach
2019-2020. Wysokość tych ubytków szacowana jest na kolejne 74,7 mld złotych
(przy przytoczonej wyżej rekompensacie w wysokości 8 mld złotych). 

4.3 Efekty Polskiego Ładu dla samorządów

Jak wskazano wyżej największe znaczenie na spadek dochodów z udziału w docho-
dach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób
prawnych będzie miał dla gmin miejskich oraz miast na prawach powiatu. Nie jest
zaskoczeniem, że w ujęciu nominalnym ubytek dochodów w największych miastach
będzie największy, bowiem w nich mieszka najwięcej płatników podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. W ujęciu relatywnym, czyli porównując udziały ubytków
do planowanych dochodów z PIT szacowanych w Wieloletnich Planach Finansowych
miast opracowanych przed przyjęciem Polskiego Ładu najbardziej odczują spadek
dochodów niektóre miasta średniej wielkości. 

Ubytki względne w Słupcy, Złotoryi, Radzynie Podlaskim czy Kowarach przekroczą
20%. A więc o tyle procent w tych miastach będą niższe dochody z udziału w po-
datku dochodowym od osób fizycznych. Spośród miast dużych we Wrocławiu,
Gdańsku i Lublinie spadek relatywnych dochodów z PIT będzie najwyższy, i ma
wynieść w 2022 roku około 13%. Jest to jednak spadek niższy niż w wielu innych
miastach średniej wielkości, np. w Gnieźnie, Stalowej Woli czy w Ostrowie Wielko-
polskim41. 

Minister Finansów deklarował, że dzięki wyżej wymienionej dotacji w wysokości
8 mld złotych żaden samorząd nie będzie miał niższych dochodów z tytułu udziału
w PIT w roku 2022 niż to planował w swoich Wieloletnich Planach Finansowych42.
Zapowiedzi ministra nie przekonały wszystkich samorządowców i projekt zmian po-
datkowych został negatywnie opiniowany przez korporacje samorządowe43. Mimo
przedłożonych stanowisk samorządowców projekty rządowe zostały przyjęte
bez znaczniejszych zmian przez parlament, a ustawa została podpisane przez
Prezydenta. 
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41 Dane za: Cieśla-Wróblewska A. (2022), Polski Ład: mocno zróżnicowane straty miast w podatku PIT, Rzeczpospolita,
13.02.2022r.
42 Minister finansów zapewnia: Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie - wypowiedź z 13.10.2021r., za:
www.podatki.gov.pl
43 Por. np. Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, Związek Miast Polskich, za: www.miasta.pl
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Po uchwaleniu zmian w tych ustawach i przyjęciu Polskiego Ładu jedyna agencja ra-
tingowa przyznająca ratingi polskim samorządom wydała komunikat44. Wynika
z niego, że rozwiązania przyjęte w tych ustawach będą prowadziły do pogorszenia
się sytuacji finansowej i zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego,
co może w efekcie prowadzić do obniżenia ratingów. Fitch szacuje, że dochody sa-
morządów z PIT będą niższe w 2022 roku o 11% w porównaniu do prognozowanych
wcześniej dochodów z PIT w roku 2021. 

Fitch przewidywał, że miasta będą musiały ograniczać wydatki i będą dążyły do
zwiększenia dochodów, co jednak może okazać się niewystarczające. Stąd przewi-
duje, że w średnim okresie ratingi miast mogą być obniżone od jednego do trzech
stopni. Natomiast samorządy o najmniej elastycznych budżetach mogą nie wykazy-
wać nadwyżek operacyjnych i nie wypełniać wskaźnika zadłużenia45, co może pro-
wadzić do podejmowania postępowań naprawczych. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące samorządu zaplanowane
na rok budżetowy nie mogą być wyższe od sumy dochodów bieżących, nadwyżki
budżetowej z poprzedniego roku oraz środków nieprzypisanych. Innymi słowy, gminy
przestrzegają zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu rocznego i dążą do
osiągnięcia nadwyżki operacyjnej, a także są zobowiązane do posiadania niewielkiej
rezerwy.

Powyższe komentarze upublicznione przez agencję ratingową wskazują również na
narastający, a pogłębiony przez Polski Ład problem możliwości planowania średnio-
okresowego przez samorządy oraz zarządzania finansowego, co może prowadzić
do ograniczenia podejmowania inwestycji przez samorządy. 

Te zmiany wskazują również na następujące ryzyka związane z finansowaniem inwe-
stycji w samorządach: 

•  niedostateczna wielkość środków na inwestycje, co może prowadzić do niedoin-
westowania w perspektywie średniookresowej;

•  wzrost kosztów obsługi zadłużenia (wprost wynika to z przytoczonych wyżej argu-
mentów agencji ratingowej oraz może być skutkiem wydłużenia zapadalności wy-
kupu obligacji i/lub okresu spłaty kredytu);
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44 Fitch umieścił JST w Polsce na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, komentarz z 6.12.2021r., za: www.fit-
chratings.com
45 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych indywidualny wskaźnik zadłużenia określa maksymalne dozwolone kwoty
spłaty zadłużenia rat kredytów i pożyczek oraz odsetek w roku budżetowym do dochodów ogółem. Jest równy średniej
dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.
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•  zwiększone finansowanie dłużne inwestycji publicznych i powiązane z nim ryzyko
zmiany stóp procentowych może wpływać na stabilność fiskalną w średnim okresie;

•  wypychanie (a przez to zwiększanie nieprzejrzystości finansów w samorządzie)
projektów inwestycyjnych poza budżet samorządowy do spółek komunalnych,
bowiem nie są one zaliczane do sektora finansów publicznych. 

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład wprowadziły wzrost niepewności dotyczący
dochodów samorządów. Ma to szczególne znaczenie w procesie planowania wielo-
letniego i podejmowania inwestycji publicznych, w tym współfinansowanych z fun-
duszy UE. Przy uruchomieniu programów z nowej perspektywy finansowej może
stanowi kluczowe wyzwanie dla polskich samorządów. Rzecz bowiem w tym, aby
mechanizmy budżetowe wspierały priorytety strategiczne wykraczające poza trady-
cyjny roczny cykl decyzyjny. Ten pożądany mechanizm uległ osłabieniu. 

4.4 Korekty rozwiązań Polskiego Ładu i ryzyko klientelizmu
politycznego

Być może biorąc również pod uwagę te systemowe ryzyka, rozwiązania programu
Polskiego Ładu usiłowano w sposób „ręczny” korygować, jeszcze przed zmianami
podatkowymi, które w znaczący sposób uszczuplają dochody samorządów i ogra-
niczają program inwestycyjny. Rada Ministrów w drodze uchwały46 uruchomiła pro-
gram skierowany do samorządów podejmujących inwestycje. Warunki wsparcia
projektów inwestycyjnych były dla samorządów bardzo korzystne i wynosiły od 80
do 95 % wsparcia w zależności od typu inwestycji. Operatorem tego programu jest
Bank Gospodarstwa Krajowego, a Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną
listę inwestycji objętych dofinansowaniem.

W końcu 2021 roku zmieniono część zasad Rządowego Funduszu Polski Ład:47 Pro-
gram Inwestycji Strategicznych i dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nie wyższej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Jednocześnie wprowadzono
zasadę, że Prezes Rady Ministrów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może
wskazać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które mogą otrzymać
takie dofinansowanie.
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46 Uchwała 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych.
47 Uchwała 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
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W pierwszym naborze wniosków, który zakończył się w sierpniu 2021 roku dofinan-
sowanie otrzymało 4 tysiące projektów z 97% samorządów, a kwota dofinansowania
wyniosła 23,8 mld zł. Kwota dofinansowania drugiej tury naboru zakończonym
w marcu 2022 roku wynosi 20 mld złotych. Dla porównania Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych wypłacił jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld zło-
tych w latach 2020-2021. 

Przyjęte zasady Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
wzbudzały wśród ekspertów i samorządowców obawy o sposób akceptacji wnio-
sków i ogólniej zasad dystrybucji środków. Wynikały one z doświadczeń z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szczegółowe badania48 sposobów dystrybucji
środków z tego funduszu wskazują jednoznacznie, że szanse uzyskania dofinanso-
wania i jego skala zależała wprost i to w wielkim stopniu od barw politycznych lokal-
nego włodarza.

Program Polski Ład zakrojony na wielką skalę i pokrywający liczne obszary życia spo-
łecznego i gospodarczego wpływa na finanse i funkcjonowanie samorządów. Obawy
wyrażane przez korporacje samorządowe w czasie procesu legislacyjnego przyjmo-
wania tego programu nie zostały wysłuchane. Pośrednim jego efektem jest pogłę-
bienie zjawiska finansowego uzależnienia samorządów od budżetu centralnego przez
stopniowe ograniczanie dochodów własnych, zwiększanie dotacji i subwencji oraz
uruchamianie wielomiliardowych programów centralnych. Może to prowadzić to
zwiększenia kosztów finansowania dłużnego inwestycji samorządowych, ogranicze-
nia możliwości średniookresowego zarządzania finansowego i nasilenia zjawiska
klientelizmu politycznego wśród samorządowców.

4.5 Wpływ wojny w Ukrainie: wyzwania dla samorządów

Exodus uchodźców wojennych z Ukrainy narasta w bardzo szybkim tempie i po czte-
rech tygodniach od rozpoczęcia wojny według danych Straży Granicznej polsko-ukra-
ińską granicę przekroczyło 2,2 mln Ukraińców, głównie kobiet i dzieci. Niektórzy
eksperci np. profesor Maciej Duszczyk z UW szacują, że w Polsce przebywa obecnie
1,2-1,3 miliona uchodźców wojennych, a największa fala ich przyjazdu miała miejsce
w pierwszym tygodniu marca. Należy dodać, że liczba obywateli ukraińskich przeby-
wających w Polsce przed wojną, głównie w celach zarobkowych i związanych z nauką
szacowana była na 1,6-1,8 miliona. Zajmowali oni około 400 tysięcy mieszkań.
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48 Por. Flis J., Swianiewicz P. (2021), Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły podziału, Fundacja im Stefana Ba-
torego, Warszawa, http://www.batory.org.pl/
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Biorąc pod uwagę te dane, niepewność związaną z rozwojem sytuacji politycznej i mi-
litarnej oraz średnio i długookresowe wyzwania związane z zapewnieniem podstawo-
wych potrzeb uchodźców takich jak opieka zdrowotna, edukacja i mieszkania gminy
staną przed wielkimi problemami jak nie dopuścić do kryzysu humanitarnego, oraz
w jaki sposób nowi mieszkańcy mogą przyczynić się do rozwoju. Takie obszary jak
opieka zdrowotna, czy szkolnictwo muszą być bezpośrednio i stale wspierane przez
państwo, a samorządy powinny wypełniać te zadania zlecone. Rzecz w tym, aby sub-
wencje na te dodatkowe zadania samorządów pokrywały ponoszone koszty (co
w przypadku np. dotychczasowej subwencji oświatowej nie ma miejsca od wielu lat).

Sferą, która w najgłębszy sposób może przyczynić się do zakorzenienia się uchodź-
ców w nowym otoczeniu jest dostęp do mieszkań. Doświadczenie wskazuje, że
obozy dla uchodźców mogą funkcjonować nawet przez dziesięciolecia (choć nie
w warunkach europejskich). Są to formy wsparcia, które nie pozwalają jednak na
pełną integrację i rozwój. 

Obecna sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym nie pozwala w łatwy sposób
wchłonąć dodatkowy wielki zasób osób. Należy jednak wskazać na trzy zjawiska.
Po pierwsze, znaczne lokalizacyjne zróżnicowanie stawek najmu oraz elastyczność
i zmienność rynku najmu (potwierdzają to dane z okresu pandemii). Dostępność
najmu w mniejszych miastach (również wojewódzkich) była znacząco wyższa niż
w największych aglomeracjach, a stawki niższe. Po drugie, wielkość rynku mieszkań
na najem długoterminowy wynosi około 1,2 miliona mieszkań, a rocznie przez ostat-
nie pięć lat było budowanych ok. 180 tysięcy nowych mieszkań. W roku 2021 od-
dano do użytku 231 tysięcy mieszkań. Po trzecie, ilość tzw. drugich domów nie
przeznaczonych na długoterminowy najem wynosi około 1,5 miliona. Pod względem
przeznaczenia i funkcji użytkowania, tzw. drugie domy (termin oznacza i domy
i mieszkania) obejmuje domy wakacyjne na obszarach podmiejskich, wiejskich i nad-
morskich, mieszkania na okresowy wynajem oraz mieszkania weekendowe dla osób,
które pracują w innym miejscu niż główne miejsce zamieszkania ich rodziny, mogą
to być również opuszczone lub odziedziczone nieruchomości na wsi, czy w lokaliza-
cjach innych niż główne miejsce zamieszkania. Wydaje się, że obecna wysoka zdol-
ność absorbcji tak dużej liczny uchodźców wynika m.in. z tego mało dostrzeganego
zjawiska drugich domów. 

W grudniu 2020 roku przeprowadzono nowelizacji 24 ustaw wspierających rozwój
mieszkalnictwa. Nowelizacja ta miała zdynamizować przyjęty jeszcze w 2016 roku
Narodowy Program Mieszkaniowy. Zwiększono m.in. wsparcie budownictwa socjal-
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nego i komunalnego. Dotyczy to np. bezzwrotnego dofinansowania części kosztów
inwestycji mieszkaniowych z Funduszu Dopłat BGK. Od marca 2021 roku m.in. gminy
mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe sięgające od 25 do 80% kosz-
tów inwestycji mieszkaniowych. Zmieniono również na korzystniejsze zasady pro-
gramu dopłat do czynszu „Mieszkanie na start”. W planach na lata 2019-2025 budżet
na pokrycie części kosztów dofinansowania mieszkań komunalnych i na wynajem
wynosi 6 mld zł. 

W obecnej sytuacji związanej z przyjazdem tak dużej liczby uchodźców z Ukrainy
i ich prawdopodobny pobyt na długi okres, dwa kierunki działań w zakresie miesz-
kalnictwa są najważniejsze. Po pierwsze, realokacja uchodźców do miast średnich
i małych. Po drugie, zwiększenie budżetów programów wspierających mieszkania
komunalne i socjalne, które funkcjonują i są obsługiwane przez BGK.
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5. Czy Polska powinna obawiać się

polexitu?

Witold Orłowski

5.1 Czy polexit jest wyobrażalny?

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a następnie zaostrzający się spór
pomiędzy rządem RP z jednej strony, a instytucjami unijnymi z drugiej, w sprawie
stanu praworządności w Polsce (a szczególnie w sprawie gwarancji dla niezależności
sądownictwa), spowodował pojawienie się pytań o możliwość polexitu, czyli opusz-
czenia przez Polskę Unii.

W sprawie możliwości polexitu nie padła żadna jasna deklaracja ze strony partii rządzącej
– odwrotnie, wydano oświadczenie wykluczające takie działanie49. Z drugiej jednak
strony, pojawiły się również wypowiedzi wysokich funkcjonariuszy PiS które trudno zin-
terpretować inaczej, niż jako ocenę że polexit jest wyobrażalny50. W ramach koalicji rzą-
dowej działają również aktywnie ugrupowania nie kryjące swojego negatywnego
stosunku do członkostwa Polski w UE, którego najbardziej jawną deklaracją było ogło-
szenie tzw. raportu Jakiego51, podważającego sens ekonomiczny członkostwa.

Niezależnie od deklaracji składanych przez polityków, warto zauważyć w tym kon-
tekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, przyjmowane na wniosek rządu (pre-
miera, ministra sprawiedliwości). W orzeczeniach tych Trybunał, powszechnie
uważany za ciało w znacznej mierze pozbawione niezależności od rządzącej partii,
wskazywał na niezgodność zapisów Traktatu UE z Konstytucją RP, a w przypadku
takiej niezgodności wskazywał na wyższość prawa krajowego nad unijnym. Problem
ten jest o tyle skomplikowany, że choć wyższość prawa unijnego – w takich grani-
cach, w jakich kraje członkowskie się na to zgodziły – jest logiczną podstawą funk-
cjonowania UE, rzeczywiście brak jest niekwestionowanych zapisów konstytucyjnych,
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49 Por. uchwałę kierownictwa PiS "W sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności Rzeczpospolitej",
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-15/polexit-anita-czerwinska-pis-przyjelo-ustawe-ws-przynaleznosci-
polski-do-ue/https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-15/polexit-anita-czerwinska-pis-przyjelo-ustawe-ws-
przynaleznosci-polski-do-ue/.
50 Por. wypowiedź marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu we wrześniu
2021,https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-15/polexit-anita-czerwinska-pis-przyjelo-ustawe-ws-
przynaleznosci-polski-do-ue/.
51 Por. Grosse T.G., Krysiak Z. (2021), Balance of financial transfers between the European Union and Poland, Warszawa.
Należy zauważyć liczne, kompromitujące raport błędy metodologiczne.  Raport Jakiego, mimo prezentacji w Sejmie, nie
został nigdzie opublikowany, ale jego treść można znaleźć na stronie internetowej „Tygodnika Solidarność”
(https://www.tysol.pl/data/BALANCE_OF_FINANCIAL_TRANSFERS_BETWEEN_THE_EU_AND_POLAND.pdf). 
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które by to potwierdzały52. Choć reguluje to art. 90 Konstytucji, o możliwości prze-
kazania na podstawie umowy międzynarodowej organizacji międzynarodowej kom-
petencji organów władzy państwowej, część prawników uważa to za podstawę
niedostatecznie silną i podlegającą dyskusji w poszczególnych sprawach (podobne
dyskusje mają zresztą miejsce również w innych krajach, w tym m.in. w Niemczech). 

Fakt, że może wystąpić niegodność prawa unijnego z Konstytucją nie jest sam
w sobie dziwny (podobnie jak może wystąpić niegodność ustaw, czyli prawa krajo-
wego z Konstytucją; rozwiązaniem tego problemu zajmuje się właśnie Trybunał Kon-
stytucyjny). O ile jednak w przypadku niegodności prawa krajowego jednoznacznym
wyjściem z sytuacji jest konieczność dostosowania tego prawa, o tyle w przypadku
niezgodności prawa unijnego z Konstytucją teoretycznie możliwe są trzy działania:
(1) próba zmiany prawa unijnego (co wymaga jednak odpowiedniej zgody pozosta-
łych państw i instytucji UE, na co rząd RP nie ma bezpośredniego wpływu); (2) zmiana
Konstytucji; oraz (3) wypowiedzenie umowy o członkostwie Polski w UE, czyli polexit.
W przypadku braku możliwości zmiany prawa unijnego i braku woli zmiany Konsty-
tucji (co wymaga większości kwalifikowanej), w sensie prawnym polexit jest właściwie
jedynym wyjściem.

5.2 Dwie możliwe ścieżki polexitu

Mimo składanych przez rządzących deklaracji, polexitu nie da się więc wykluczyć.
Może on nastąpić na dwa sposoby:

•  Poprzez formalne rozpoczęcie procedury wyjścia Polski z UE, na podstawie art.
50 Traktatu UE (tak, jak to zrobiła Wielka Brytania). Wbrew często głoszonym, ale
mylnym poglądom, w przypadku Polski nie wymaga to ani kwalifikowanej więk-
szości w Sejmie, ani tym bardziej przeprowadzenia referendum. Jedynym wymo-
giem, według art. art. 22a ustawy o umowach międzynarodowych53, jest zwykła
większość w Sejmie potrzebna do przegłosowania wnioskowanego przez rząd
wymówienia umowy międzynarodowej, a następnie podpis Prezydenta. 

•  Poprzez świadome łamanie zasad działania UE, bez formalnego wystąpienia wed-
ług procedury art. 50 Traktatu UE. Należy się spodziewać, że państwo świadomie
i konsekwentnie łamiące prawo unijne w pierwszej kolejności zostanie pozbawione
niektórych korzyści płynących z członkostwa, w tym w szczególności części trans-
ferów z budżetu UE (reguluje to np. obowiązująca już zasada „pieniądze za
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52 Por. Wójtowicz K. (2002), Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, w: J. Barcz (red.), Czy zmieniać
konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
53 Por. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, Dziennik Ustaw 2000 nr 39 poz. 443.
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praworządność”). W dalszej perspektywie należy się liczyć z tym, że takie państwo,
nie tracąc formalnie członkostwa, zostanie w znacznej mierze wykluczone z głów-
nego nurtu procesów decyzyjnych UE. To z kolei będzie oznaczać coraz większe
ograniczenie korzyści z członkostwa, przy jednoczesnej konieczności przestrze-
gania obowiązków.

Obie ścieżki polexitu są technicznie możliwe, choć dziś zapewne mało prawdopo-
dobne. Głównym czynnikiem blokującym obecnie takie decyzje wydaje się być zde-
cydowane poparcie dla członkostwa Polski w UE, deklarowane przez przygniatającą
większość społeczeństwa (według ostatniego sondażu CBOS z października 2021,
a więc w okresie wzmagającego się sporu polskiego rządu z instytucjami UE, ale
jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, poparcie sięgało 88%, przy 6% prze-
ciwników członkostwa54). W takiej sytuacji wydaje się, że pierwsza wskazana powyżej
ścieżka polexitu wydaje się być dziś praktycznie wykluczona, wiązałaby się bowiem
prawdopodobnie z silnym spadkiem poparcia dla partii, która by ją usiłowała prze-
prowadzić.

Znacznie bardziej możliwa do wyobrażenia jest druga ścieżka, wiodąca do faktycz-
nego polexitu – choć bez formalnego wystąpienia z UE. Byłby to polexit „pełzający”,
wiodący do tego że Polska z własnej woli zdegradowałaby się do roli członka drugiej
kategorii, pozbawionego znacznej części korzyści z członkostwa, zwłaszcza najbar-
dziej widocznych korzyści finansowych (transferów budżetowych). 

W rzeczywistości należy jednak zauważyć, że ów „pełzający” polexit mógłby bardzo
łatwo zmienić się w polexit formalny. Główny problem polega na postrzeganiu przez
większość Polaków korzyści z członkostwa w UE (por. Rys.5.1). W powszechnym
odczuciu są one utożsamiane głównie z transferami unijnymi (58% wskazań) i z
otwartymi granicami (45%). Z kolei po stronie obaw (kosztów) główne miejsce zajmuje
obawa o nadmierne ograniczenie suwerenności (40%), a więc o możliwość narzu-
cania Polsce niekorzystnych dla niej rozwiązań przez silniejszych partnerów. Dla po-
równania – korzyści dla rozwoju polskiej gospodarki widziało łącznie tylko 19%
pytanych, przy 7% uważających że polska gospodarczo traci (a więc netto na ko-
rzyści wskazywało tylko 12%). Korzyści dla rolnictwa widziało (netto) tylko 9% pyta-
nych, a korzyści dla bezpieczeństwa i pozycji międzynarodowej kraju 6%. Oznacza
to, że znaczące zmniejszenie korzyści finansowych (transferów) może radykalnie
zmniejszyć poparcie Polaków dla członkostwa.
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54 Por. CBOS (2021), Polish PUBLICOPINION, nr 11/2021, Warszawa.
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Rys. 5.1 Postrzeganie przez Polaków korzyści i kosztów członkostwa w Unii (procent wska-
zań*, 2019)

Czy takie ograniczenie transferów unijnych jest możliwe? Polska znajduje się obecnie
na kolizyjnym kursie z Unią w wielu obszarach, w tym w obszarze zasad praworząd-
ności, polityki klimatycznej, a w przyszłości być może również w obszarze zasad sub-
sydiowania państwowych firm. Można się też obawiać rosnących kłopotów
z utrzymaniem w kolejnych latach deficytu finansów publicznych na akceptowanym
przez prawo unijne poziomie. Jeśli w UE zwycięży tendencja do ścisłej integracji na
bazie strefy euro, pozostawanie poza nią może stać się dla Polski niezwykle groźne
również z punktu widzenia przyszłych budżetów. Możemy więc łatwo znaleźć się
w sytuacji, kiedy u wielu Polaków pojawi się pytanie o sens polskiego członkostwa
w UE. Antyeuropejska część elektoratu, wspierana przez żądających subsydiów pra-
cowników państwowych firm (np. górników) będzie domagać się od rządu raczej
wyjścia z Unii, niż dostosowania się do unijnych polityk, a rozczarowana ogranicze-
niem transferów większość może nie protestować w dostatecznie ostry sposób.
W takiej sytuacji polexit „pełzający” może łatwo zmienić się w polexit formalny, tak
jak stało się w Wielkiej Brytanii w wyniku najpierw rozpisanego, a następnie przegra-
nego przez rząd referendum w sprawie brexitu.
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Źródło: CBOS, 2019. 
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5.3 Źródła gospodarczych korzyści Polski z członkostwa w UE

Problem byłby znacznie mniej groźny gdyby społeczeństwo polskie było dobrze zo-
rientowane w rzeczywistych źródłach korzyści z tytułu członkostwa. Przedstawiony
na Rys. 4.1 obraz pokazuje jednak, że tak niestety nie jest.

Przypisywanie przez większość Polaków głównej roli napływowi funduszy jest niepo-
rozumieniem. Główną gospodarczą korzyścią Polski z członkostwa w UE jest bowiem
szansa na rozwój, tworzona przez udział w jednolitym europejskim rynku towarów,
usług, pracy i kapitału. To właśnie dzięki temu, a także dzięki zwiększonemu poczuciu
bezpieczeństwa kraju (dziś, być może, niestety osłabionemu przez wojnę w Ukrainie),
Polska była atrakcyjnym miejscem do inwestowania, zarówno dla inwestorów zagra-
nicznych jak krajowym. W ślad za tym następował wzrost wydajności pracy i docho-
dów Polaków. Fundusze europejskie są oczywiście dla nas bardzo ważną i cenną
pomocą w rozwoju, ale tak czy owak będą dostępne tylko przez pewien czas, a w
zasadzie nie mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw,
które budują wysoko wydajną gospodarkę (znaczna ich część przeznaczona jest na
finansowanie inwestycji nieprodukcyjnych, a nawet na wydatki o charakterze kon-
sumpcyjnym55). Z drugiej strony, należy jednak pamiętać i o tym, że bez poprawy in-
frastruktury dokonanej w wyniku wykorzystania funduszy, nie doszłoby zapewne do
części inwestycji – przykładowo, inwestorzy zdecydowaliby się na budowę fabryk
czy centrów logistycznych w innych krajach EŚW.

W okresie członkostwa, a nawet już w ciągu wieloletnich przygotowań do akcesji,
doszło do bardzo silnego powiązania gospodarki polskiej z gospodarką UE, a w
szczególności ze strefą euro (obecnie strefa euro wytwarza ponad 85% całego unij-
nego PKB56). Związki te najlepiej dokumentują dane przedstawione na Rys. 5.2, po-
kazującym tempa wzrostu PKB w Polsce i w strefie euro od momentu akcesji Polski
do UE. Jak łatwo zauważyć, tempa te są w bardzo wysokim stopniu skorelowane
(współczynnik korelacji 0,84). Co ważne, roczne tempo wzrostu PKB Polski było prze-
ciętnie o niemal 3 punkty procentowe wyższe, niż w strefie euro, co oznaczało wy-
stępowanie silnych efektów konwergencji (doganiania przez Polskę pod względem
poziomu rozwoju krajów strefy euro).
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55 Por. Gorzelak G. (2014), Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy, „Studia Regionalne
i Lokalne”, nr 3(57), s. 5–25.
56 Por. Orłowski W.M. (2021a), Stabilność finansowa Unii Europejskiej: czy potrzebne są kolejne reformy?, Studia BAS
nr 3(67) 2021, str. 7-25.
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Rys. 5.2 Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce i strefie euro (strefa euro w składzie
z 2022 roku

Szacunki skali korzyści z tytułu udziału Polski w jednolitym rynku europejskim i człon-
kostwa w UE zawiera raport Fundacji im. Roberta Schumana „Gdzie naprawdę są
konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej”57. Według przedstawionych wyników, główną gospodarczą korzyścią Polski
z członkostwa jest przyspieszony rozwój, możliwy dzięki udziałowi w jednolitym rynku
europejskim. 

Schemat mechanizmu głównych korzyści gospodarczych, uzyskiwanych przez kraje
EŚW które przystąpiły do UE, w tym oczywiście Polski, przedstawiony jest na Rys.
5.3. Największe znaczenie mają trzy typy korzyści o charakterze ekonomicznym:

1)  Wzrost handlu jednoczesny wzrost eksportu i importu w wyniku zjawisk kreacji
i przesunięcia handlu wynikających z eliminacji przeszkód i barier w wymianie
handlowej, specjalizacji, efektów skali itp.

2  Wsparcie rozwojowe realizowane w drodze napływu funduszy unijnych (główne
znaczenie mają tu fundusze przeznaczone na inwestycje, np. infrastrukturalne lub
inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego).
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Źródło: Eurostat.

57 Por. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, Dziennik Ustaw 2000 nr 39 poz. 443.
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3)  Przesunięcie produkcji (zwłaszcza przemysłowej) z obszaru starych do nowych
państw członkowskich UE, oferujących bardziej konkurencyjne warunki wytwa-
rzania, a przede wszystkim zasoby znacznie tańszej niż w Europie Zachodniej
pracy. Przesunięcie produkcji oznacza (a) przepływ kapitału ze starych do nowych
państw członkowskich, głównie w formie bezpośrednich inwestycji (BIZ); (b) wy-
nikający z tych inwestycji wzrost produkcji (PKB) i eksportu z nowych do starych
państw członkowskich; (c) transfer części wypracowanych dzięki inwestycjom zy-
sków z nowych do starych państw członkowskich (pozostała część zysków jest
reinwestowana, co statystyka traktuje jako nowe BIZ).

Rys. 5.3 Mechanizm głównych korzyści gospodarczych uzyskiwanych przez kraje EŚW
z tytułu członkostwa w UE

Według wyliczeń, przedstawionych w omawianym raporcie, największe korzyści gos-
podarcze przynoszą zjawiska 1) i 3), a więc kreacja i przesunięcie handlu oraz prze-
sunięcie produkcji. Zjawiska te są konsekwencją udziału Polski w jednolitym rynku
europejskim: udział ten z jednej strony zachęca do inwestycji, ułatwiając przepływ
kapitału i zapewniając inwestorom zwiększone poczucie bezpieczeństwa58, z drugiej
zaś daje nieskrępowany w żaden sposób dostęp do rynku 450 (a przed brexitem
500) milionów zamożnych konsumentów59. Dzięki temu udziałowi, polski eksport

67

Źródło: Opracowanie własne. 

58 Por. Baldwin R., Wyplosz C. (2015), The Economics of European Integration, McGraw, London. 
59 Dostęp ten jest pełny w odniesieniu do towarów, ale ciągle jeszcze ograniczony w wielu aspektach w odniesieniu do
handlu usługami, por. Dahlberg E. i in. (2020), Legal Obstacles in Member States to Single Market Rules, European Par-
liament, Luxembourg.
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towarów do krajów UE60, mierzony nominalnie w euro, wzrastał w ciągu siedemnastu
lat członkostwa przeciętnie o 10,3% rocznie, zwiększając się w latach 2004–2021
z ok. 39 mld do 228 mld euro (mierzony w cenach stałych wzrastał średniorocznie
o 7%). Działo się tak, mimo że w okresie tym mieliśmy do czynienia z trzema okresami
ciężkich recesji w całej Europie (w latach 2009, 2012–2013 i 2020). Jednocześnie
wzrastał import z krajów UE, jednak znacznie wolniej (szacunkowo z 42 mld do 160
mld euro, czyli o 6,8% średniorocznie, w cenach stałych przeciętnie o 5% rocznie).
Efektem stał się wzrost nadwyżki handlowej z krajami UE (wraz z Wielką Brytanią),
sięgającej w roku 2021 poziomu 68 mld euro. Udział Polski w jednolitym rynku euro-
pejskim doprowadził więc do wzrostu łącznej relacji polskiego eksportu towarów
i usług do PKB z poziomu 30,6% w roku 2003, do poziomu 61% w roku 2020,
a więc dwukrotnie wyższego61. Zgodnie z teorią ekonomii, tak silny wzrost otwartości
gospodarki i włączenia się do procesów międzynarodowej współpracy gospodarczej
doprowadził do silnego zdynamizowania jej rozwoju. 

Według przedstawionych w raporcie wyliczeń, nieskrępowany udział Polski w jedno-
litym rynku europejskim prowadził do przyspieszenia tempa wzrostu polskiego PKB
w latach 2004-20 szacunkowo o 1,6–2,1 punktu procentowego średniorocznie. Jeśli
dodać do tego efekty napływu unijnych funduszy (szacowane na 0,3–0,5 punktu pro-
centowego średniorocznie), okazuje się, że członkostwu w UE zawdzięczamy więk-
szość odnotowanego w tym okresie wzrostu (średniorocznie 3,6%), przy czym
najważniejszą korzyścią gospodarczą był udział Polski w jednolitym rynku europej-
skim62. Jest on kilkakrotnie ważniejszy z gospodarczego punktu widzenia niż napływ
unijnych funduszy (który większość Polaków mylnie uważa za główną korzyść gos-
podarczą z członkostwa).

Skutkiem tego, PKB na głowę mieszkańca Polski wzrósł w okresie członkostwa
z 49% do ok. 76% średniej UE-27, dzięki czemu kraj zmniejszył dystans dzielący od
krajów zachodniej Europy, a niektóre z nich już prześcignął (Grecję w roku 2016, Por-
tugalię w 2020). 

5.4 Konsekwencje ekonomiczne polexitu

Gdyby Polska zdecydowała się na formalne opuszczenie UE, albo gdyby „pełzający”
polexit doprowadził do faktycznego wykluczenia Polski z procesów integracji
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60 Wraz z Wielką Brytanią, która opuścila UE w roku 2020.
61 Eksport na rynki krajów UE oraz Wielkiej Brytanii (do roku 2021 członka UE, potem związanego umową handlową).
62 Por. Orłowski W.M. (2021), Źródła korzyści gospodarczych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej: próba szacunku,
w: Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Orłowski
W.M. (red.). Wyd. Uniw. Warszawskiego.
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europejskiej, należałoby się spodziewać następujących najważniejszych efektów eko-
nomicznych:

• Polska utraciłaby dostęp do funduszy budżetowych UE z tytułu Polityki Spójności
i komponentu strukturalnego Wspólnej Polityki Rolnej, umożliwiających poprawę
stanu infrastruktury, rozwój kapitału ludzkiego i poprawę jakości życia mieszkańców
kraju. W latach 2004-2021 fundusze te przynosiły Polsce średniorocznie 9 mld
euro, czyli odpowiednika 2,3% PKB. Brak środków Polityki Spójności oznaczałby
konieczność radykalnego ograniczenia inwestycji publicznych w Polsce (ponad po-
łowa jest finansowana z tych środków).

• Polska utraciłaby pochodzące z budżetu UE środki na dopłaty bezpośrednie
i interwencje rynkowe realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, sięgające
w latach 2004-2021 średniorocznie 2,5 mld euro, czyli odpowiednika 0,6% PKB.
W celu realizacji narodowej polityki rolnej, Polska musiałaby skierować na ten cel
porównywalne środki z własnego budżetu.

• Jednocześnie wystąpiłyby oszczędności na składce do budżetu UE, wynoszącej
w latach 2004-2021 średniorocznie 4 mld euro, czyli odpowiednik 1% PKB. Za-
oszczędzone pieniądze mogłyby być przeznaczone na uzupełnienie wydatków Nie
zrekompensowałoby to jednak strat wynikających z braku dostępu do funduszy
unijnych (łączny napływ środków z tego tytułu wynosi średniorocznie 3% PKB).

•  Polska utraciłaby dostęp do jednorazowo tworzonych funduszy UE, w tym do Fun-
duszu Odbudowy (Next Generation EU). Fundusz ten ma pomóc w przezwycięże-
niu efektów kryzysu, wspierając bezpośrednio procesy digitalizacji, transformacji
energetycznej i rozwoju „zielonej gospodarki”, a z jego tytułu może dotrzeć do Pol-
ski w latach 2021–2026 do 58 mld euro (24 mld euro w formie dotacji, reszta
w korzystnie oprocentowanych pożyczkach).

• W przypadku formalnego polexitu ponownie pojawiłyby się kontrole na granicy
Polski z państwami członkowskimi UE. Oznaczałoby to koniec dotychczasowej
swobody podróży, a w sferze gospodarczej oznaczałoby powstanie fizycznych
przeszkód dla polskiego eksportu. Na ile przeszkody te utrudniłyby eksport, zależy
od warunków opuszczenia UE: w przypadku pozostania przez Polskę w unii celnej
efekty byłyby niewielkie, w przypadku polexitu nieumownego UE stosowałaby na
nowo cła i instrumenty pozacelne w stosunku do importu z Polski.

•  Niezależnie od tryby polexitu, Polska doznałaby pogorszenia wizerunku wiarygod-
nego partnera i bezpiecznego miejsca do lokowania inwestycji dokonywanych
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z myślą o całym rynku UE. W szczególności należy się liczyć z utratą atrakcyjności
inwestycyjnej na rzecz należących do UE krajów EŚW. Wyhamowany zostałby
przez to proces kreacji handlu i przenoszenia produkcji, który według szacunków
przynosił Polsce 1,6–2,1 punktu procentowego dodatkowego wzrostu PKB śred-
niorocznie.

•  Zwiększone wydatki publiczne, w celu częściowego utrzymania wydatków na in-
westycje publiczne i na politykę rolną, stworzyłyby dodatkowe problemy dla finan-
sów publicznych Polski. Ponieważ jednocześnie zniknęłaby szansa na trwałe
ustabilizowanie pieniądza dzięki wejściu do strefy euro, efektem mogłaby być chro-
niczna inflacja i słabość waluty63.

•  Tempo rozwoju gospodarczego Polski uległoby trwałemu wyhamowaniu (obniżenie
o 1-2 punkty), co mogłoby oznaczać zakończenie procesu doganiania krajów Za-
chodniej Europy i stopniowe przegonienie przez kraje EŚW korzystające z szans
rozwojowych tworzonych przez członkostwo (np. przez Rumunię). 

Resumując należy stwierdzić, że polexit nie byłby jedynie kosztownym błędem. Byłby
narodową katastrofą, o długofalowych, nieobliczalnych wręcz konsekwencjach eko-
nomicznych i politycznych.

70

63 Por. NBP (2009), Report on full membership of the Republic of Poland in the third stage of the EMU, Warszawa. 
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6. Skutki potencjalnego polexitu dla sektora
rolno-żywnościowego Polski

Walenty Poczta

6.1 Znaczenie udziału w Unii Europejskiej dla sektora
rolno-żywnościowego

Końcowa redakcja tego tekstu przypada na okres rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Opra-
cowanie to, które ma charakter odnoszący się do tylko do jednego sektora nie aspi-
ruje do ogólnych ocen dotyczących gwarancji bezpieczeństwa kraju, które
w znakomitym wymiarze niesie członkostwo Polski w Unii Europejskiej (UE), ale na
jeden aspekt bezpieczeństwa, który zawiera się w bezpieczeństwie żywnościowym
trzeba zwrócić uwagę. W perspektywie kilkudziesięciu lat funkcjonowania Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR) w warunkach instytucjonalnych zagwarantowanych przez tę
politykę wraz z pełnym włączeniem rolnictwa w Jednolity Rynek Europejski (JRE)
można uznać rolnictwo UE za rolnictwo sukcesu. W pełni gwarantuje ono obywate-
lom Unii bezpieczeństwo żywnościowe (włącznie z bezpieczeństwem żywności), do-
starcza rozlicznych dóbr publicznych, jego rozwój cechuje się zmniejszającą
uciążliwością dla środowiska, a na tle rolnictwa światowego cechuje się ono zrów-
noważeniem rozwojem. To w pełni dotyczy również sytuacji rolnictwa polskiego. Już
tylko ten argument powinien wystarczyć dla uzasadnienia korzyści płynących z akcesji
Polski do UE zarówno dla sektora żywnościowego, jak również dla całej gospodarki
i ogółu społeczeństwa. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz skutki akcesji są przedmiotem wielu analiz,
zarówno w obszarze makroekonomicznym, jak i sektorowym. Brakuje natomiast takich,
które wprost nawiązywałyby do sytuacji, w której Polska przestaje być krajem człon-
kowskim UE (ma miejsce polexit), w tym w odniesieniu do sektora rolnego. Podejmując
próbę identyfikacji ewentualnych skutków wyjścia Polski z UE dla rolnictwa trudno nie
odwołać się do skutków, które akcesja przyniosła temu sektorowi gospodarki.

Akcesja w sektorze rolnym, podobnie jak w całej gospodarce, niesie skutki w dwóch
podstawowych obszarach. Pierwszym z nich jest uczestnictwo w Jednolitym Rynku
Europejskim (JRE) wraz ze swobodnym przepływem osób, towarów i kapitału, drugim
wsparcie rozwoju z budżetu UE, a w rolnictwie dodatkowo wsparcie dochodów.
Można postawić tezę, że sektor rolno-żywnościowy należy do uprzywilejowanych
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64 Efekt kreacji handlu w handlu zagranicznym polega na tym, że po wejściu kraju do strefy, w której nie obowiązują bariery
celne (strefa wolnego handlu), następuje zwiększenie dotychczasowych obrotów w handlu zagranicznym między tworzą-
cymi ją krajami. Dochodzi do wykreowania nowych strumieni handlu. Natomiast efekt przesunięcia handlu polega na za-
stąpieniu importu z krajów trzecich przez państwa będące uczestnikami unii celnej importem wewnątrz UE. Zob. De
Grauwe P. (2003), Unia walutowa, PWE, Warszawa.
65 Pawlak K., Poczta W. (2011), Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju, PWE,
Warszawa.

w obu wskazanych obszarach. Rolnictwo i cały sektor rolno-żywnościowy, bardziej
niż inne sektory, skorzystały z efektów kreacji i przesunięcia w handlu zagranicznym
artykułami rolno-spożywczymi64, mimo konieczności konkurowania na JRE z rolnic-
twem pozostałych krajów Wspólnoty65. Drugim obszarem jest objęcie rolnictwa pol-
skiego mechanizmami WPR, w tym bezpośrednim wsparciem dochodów rolników
przez system dopłat bezpośrednich i coraz rzadziej stosowanymi interwencjami na
rynku rolnym (jest to tzw. I filar WPR) oraz wsparciem modernizacyjnym i struktural-
nym realizowanym w ramach II filaru WPR (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- PROW). (Poczta 2021)

Zatem WPR i JRE wespół tworzą zespół instrumentów regulacyjnych i strumieni fun-
duszy oddziaływujących na sektor rolno-żywnościowy zarówno od strony popytowej
jak i podażowej. W okresie po akcesji tym oddziaływaniem objęty został polski sektor
rolno-żywnościowy. Wśród najważniejszych propopytowych czynników wzrostu i roz-
woju polskiego sektora rolno-żywnościowego można wymienić:

•  wzrost popytu zewnętrznego na produkty rolno-żywnościowe na skutek wystą-
pienia efektów kreacji i przesunięcia w handlu zagranicznym produktami rolno-
spożywczymi,

•  wzrost popytu wewnętrznego na skutek wzrostu zamożności społeczeństwa,

natomiast za główne propodażowe czynniki wzrostu i rozwoju sektora rolnego można
uznać:

•  bezpośrednie wsparcie dochodów rolników i wsparcie rynkowe (I Filar WPR),

•  wsparcie strukturalne sektora rolnego (II Filar WPR) (Baer-Nawrocka, Poczta 2021).

Łączne oddziaływanie czynników propopytowych i propodażowych będące skutkiem
akcesji Polski do UE, a w szczególności kreowane przez WPR strumienie wsparcia
rolnictwa i uczestnictwo w JRE poszerzające i tworzące nowe rynki zbytu dla pro-
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duktów sektora rolno-żywnościowego jest rozmiarem korzyści, które uzyskało polskie
rolnictwo na skutek akcesji. Z drugiej strony brak tych korzyści jest zobrazowaniem
nie tylko symulowanej sytuacji kontrfaktycznej, ale także informacją o skutkach, które
mogłyby dotknąć sektor rolno-żywnościowy w związku z wystąpieniem Polski z UE
(czyli tzw. groźbą polexitu). 

Orłowski (2021) wskazuje, że „pełnemu uczestnictwu w JRE zawdzięczamy co naj-
mniej połowę wzrostu gospodarczego, który Polska odnotowała w latach 2003–2020
(po uwzględnieniu wpływu transferów unijnych na PKB oznacza to, że członkostwu
w UE zawdzięczamy większość tego wzrostu)”. W przypadku sektora rolno-żywno-
ściowego można szacować, że wpływ ten przybiera daleko większe rozmiary. Udział
eksportu w relacji do wartości produkcji rolnictwa i przemysłu spożywczego sięga
40% (Poczta 2021) i jest wyraźnie wyższy niż w przypadku całej gospodarki, gdzie
udział eksportu stanowi odpowiednik około 23% produkcji globalnej (Rocznik Staty-
styczny RP, 2021). A ponadto sektor rolny jest wspierany środkami WPR w rozmia-
rach nie znajdujących porównania z żadnym innym sektorem gospodarki.

6.2 Skutki utraty wsparcia finansowego sektora rolnego i obszarów
wiejskich instrumentami WPR

Obecnie wsparcie sektora rolnego oraz obszarów wiejskich jest realizowane w ra-
mach I i II filara WPR. W I filarze WPR wsparcie rolnictwa prawie w całości stanowią
płatności obszarowe (dopłaty bezpośrednie). W II filarze wsparcie jest kierowane do
sektora rolnego oraz obszarów wiejskich, wraz z uwzględnieniem wsparcia ochrony
środowiska. Wyrazem realizacji WPR w II filarze są odpowiednie programy rozwoju
obszarów wiejskich mające charakter polityki strukturalnej. 

Od początku akcesji do dnia 31 grudnia 2021 roku z budżetu UE sektor rolno-żyw-
nościowy został łącznie wsparty kwotą 66,3 mld euro66, czyli udział WPR we wszyst-
kich transferach z budżetu UE do Polski wyniósł około 31% (tab. 6.1). 

66 Z PROW 2014-2020 w związku z obowiązującą zasadą n+3 do polskiego rolnictwa trafi jeszcze kwota środków w wy-
sokości podobnej do wypłaconych dotychczas. 
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Tab. 6.1 Transfery finansowe budżet UE - Polska (w mld euro) od początku członkostwa
Polski w UE (od 2004 r. do grudnia 2021 r.)

Rezygnacja z członkostwa Polski w UE oznaczałaby utratę tych środków. Transfery
finansowe z tytułu WPR mają zasadnicze i bezpośrednie znaczenie dla kształtowania
poziomu środków przewidzianych na rolnictwo w budżecie kraju, na poziom docho-
dów rolników i na możliwości rozwojowe rolnictwa (gospodarstw rolnych).

Środki otrzymane przez Polskę z tytułu płatności WPR stanowią zasadniczą część
budżetu przeznaczonego na rolnictwo w budżecie kraju. Ich udział (bez wydatków
na KRUS) w ostatnich dziesięciu latach kształtował się od 41,7% w roku 2017 do
ponad 50% w latach 2015 i 2016 (Rys. 6.1). Oznacza to, że bez środków UE budżet
rolny obejmujący wydatki na rolnictwo, ale także na jego otoczenie (np. wydatki na
Inspektoraty i Inspekcję weterynaryjną, ochrony roślin, naukę, postęp biologiczny itp.)
byłby o połowę lub prawie połowę mniejszy. Napięta sytuacja fiskalna kraju pogłę-
biona m.in. pandemią Covid-19 wykluczałby utrzymanie dotychczasowego poziomu
wydatków z budżetu krajowego w częściach dotyczących rolnictwa. Skutkowałoby
to drastycznym pogorszeniem ekonomicznych warunków funkcjonowania rolnictwa,
zarówno w zakresie poziomu uzyskiwanych dochodów, jak i możliwości rozwojowych
sektora rolnego.

Wyszczególnienie Transfery

I. Transfery z UE do Polski 213,3

w tym:

1. Polityka Spójności 139,9

2. Wspólna Polityka Rolna, w tym

- Dopłaty bezpośrednie (ARiMR)

- Interwencje rynkowe 

- PROW do roku 2013

- PROW 2014 – 2020

66,3

41,4
1,8

16,1
5,8

II. Wpłaty do budżetu UE 69,8

III. Zwroty środków do budżetu UE 0,2

Saldo rozliczeń RP<->UE 143,7

74

Źródło: Ministerstwo Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska [dostęp:

26.02.2022 r.].
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Rys. 6.1 Udział środków UE w budżecie rolnym Polski (%)

Łącznie od roku 2004 do roku 2021 polscy rolnicy otrzymali wsparcie bezpośrednie
(dochodowe) wynoszące prawie 230 mld zł (w cenach stałych roku 2010) (tab. 6.2).
Ponadto tzw. dotacje do produktów wyniosły około 60 mld zł. W sumie te dwie po-
zycje stanowiły średnio w okresie po akcesji bez mała połowę dochodów rolników
(48,9%). Do podobnych konkluzji prowadzi rachunek przeprowadzony w cenach bie-
żących. Kwota zrealizowanych płatności bezpośrednich w ramach kampanii 2004-
2021 (do dnia 31.01.2022 r.) wyniosła w sumie prawie 220 mld zł (tab. 6.3). W tym
samym okresie rolnicy uzyskali dochód wynoszący 601 mld zł. Oznacza to, że tylko
wsparcie z tytułu dopłat obszarowych odpowiada za prawie 37% dochodów rolni-
ków. Jednak w tym samym okresie rolnicy otrzymywali również płatności z II filara
WPR (z PROW). Można szacować, że środki z PROW wyniosły około 140-150 mld
zł, z czego do gospodarstw rolnych zostało skierowane około 70% tej kwoty. Zatem
do kwoty dopłat wynoszącej 220 mld zł można dodać kolejne około 100 mld zł. Łącz-
nie gospodarstwa rolne w okresie poakcesyjnym zostały wsparte środkami w wyso-
kości około 320 mld zł (w cenach bieżących). Rachunek w cenach bieżących
wskazuje nawet wyższy udział środków WPR w dochodach rolników (na poziomie
przekraczającym 50%). Podkreślić też trzeba, że pozostałe środki PROW posłużyły
wsparciu rozwoju przetwórstwa rolnego i rozwoju obszarów wiejskich, co także wpły-
wało na sytuację ekonomiczną gospodarstw oraz jakość życia na obszarach wiej-
skich. Nadto na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich zostały także skierowane

75

Źródło: Czyżewski, Kata, Matuszczak (2020).
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środki pochodzące z polityki spójności UE. Tylko w perspektywie finansowej 2014-
2020 na ten cel przeznaczono ponad 20 mld zł (Baer-Nawrocka, Poczta 2021).

Wskazane kwoty miały radykalny wpływ na poprawę dochodów rolników. W gospo-
darstwach mniejszych i/lub słabszych ekonomicznie wsparcie środkami WPR wspie-
rającymi dochody odegrało znaczącą rolę w podtrzymaniu produkcji i poprawie
niełatwej sytuacji ekonomiczno-socjalnej gospodarstw domowych tych rolników.
W większych gospodarstwach (silniejszych ekonomicznie) wsparcie dochodowe uzu-
pełnione wsparciem do procesów modernizacyjnych i rozwojowych prowadziło do
bardzo istotnego postępu technologicznego w tych gospodarstwach. 

Podkreślić należy, że w kolejnej perspektywie finansowej rolnictwo może liczyć na
zbliżony poziom wsparcia dochodowego (w cenach stałych)67 i niższy, ale nadal wy-
soki poziom wsparcia w ramach II filara WPR. Nadto przewidziano wsparcie głównie
dla rozwoju obszarów wiejskich i przetwórstwa oraz handlu detalicznego produktami
rolnymi w ramach polityki spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy68.

76

67 W cenach bieżących (w euro) może być ono nawet wyższe.
68 Skalę ewentualnych utraconych korzyści braku członkostwa w UE wskazuje nie otrzymanie przez Polskę środków za-
pisanych w KPO, a są to środki niejako „uzupełniające” budżet UE przewidziany we WRF 2021-2027. Z KPO na cele
związane z rozwojem obszarów wiejskich, przetwórstwem i rolnictwem przewidywano kwotę około 10 mld zł. W sytuacji
skromniejszego PROW w latach 2021-2027 niewiele środków przewidziano na rozwój obszarów wiejskich. Środki z KPO
miały być dopełnieniem środków z PROW i polityki spójności wspierających rozwój wsi. 
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Jak już wskazywano środki WPR odpowiadają nie tylko za wzrost dochodów rolni-
czych, ale również za rozwój rolnictwa. Rozwój można m.in. mierzyć poziomem na-
kładów inwestycyjnych za którymi kryją się innowacje (nowe technologie produkcji).
Akcesja do UE i środki WPR spowodowały skokowy przyrost nakładów inwestycyj-
nych w rolnictwie. Na Rys. 6.2 przedstawiono rzeczywisty poziom nakładów inwe-
stycyjnych w rolnictwie polskim w długim okresie oraz symulowany poziom tych
inwestycji w okresie poakcesyjnym w sytuacji braku środków WPR oszacowany przy
wykorzystaniu modelu wykładniczego Holta. Symulacja ta pozwala oszacować efekt
netto przyrostu inwestycji na skutek akcesji. Szacowany przyrost netto od 2004 do
2019 roku to 30 mld zł dodatkowych nakładów inwestycyjnych, co przy łącznych na-
kładach inwestycyjnych w tym okresie na poziomie 67 mld zł oznacza prawie po-
dwojenie nakładów inwestycyjnych (inaczej można szacować, że środki UE
odpowiadają za 45% inwestycji zrealizowanych w rolnictwie polskim w tym okresie).
Brak środków pochodzących ze WPR ograniczyłby, albo wręcz zahamował procesy
rozwojowe w rolnictwie polskim. Na podstawie tej symulacji można wnioskować, że
opuszczenie przez Polskę UE skutkowałoby załamaniem procesów rozwojowych.
Ograniczony lub zahamowany byłby wzrost produkcji rolnej, ale także co równie
ważne, wdrażanie nowoczesnych technologii, które warunkują poprawę efektywności
wytwarzania oraz w związku z coraz wyższymi wymogami dotyczącymi standardów
środowiskowych mogą w niedalekiej przyszłości wręcz być warunkiem lokowania
polskich produktów rolnych na rynku europejskim i rynku światowym. Innymi słowy
gwałtowne ustanie wsparcia rolnictwa polskiego środkami warunkującymi jego rozwój
mogłoby drastycznie pogorszyć potencjał konkurencyjny polskiego sektora żywno-
ściowego.

78
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Rys. 6.2 Wpływ środków UE na rozmiar nakładów inwestycyjnych w rolnictwie polskim

Rolę środków UE w rozwoju rolnictwa potwierdzają także badania Pawłowskiego
(2021), które dotyczyły rezultatów inwestycji przeprowadzonych w gospodarstwach
rolnych, z uwzględnieniem wsparcia w ramach działań proinwestycyjnych WPR
w okresie 2004-2018 na podstawie danych rachunkowych gospodarstw rolnych
z bazy FADN69. Gospodarstwa zostały dobrane w pary w taki sposób, aby były moż-
liwie najbardziej zbliżone pod względem wybranych zmiennych. Dzięki temu możliwa
była obserwacja sytuacji zasobowej, produkcyjnej i ekonomicznej dwóch wyjściowo
(w czasie t0) identycznych (bliźniaczych) gospodarstw, z których jedno skorzystało
z proinwestycyjnych mechanizmów wsparcia WPR w następnych latach (benefi-
cjenci), a drugie z takich mechanizmów nie skorzystało (grupa kontrolna)70. Zbadano
zatem efekt netto wsparcia proinwestycyjnego porównując dwie grupy, tj. beneficjen-
tów i kontrolną, a uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę efektu wsparcia środkami UE
(Rys. 6.3). (Pawłowski 2021)

79

Źródło: Czubak W. (2015) i późniejsze obliczenia.

69 FADN (Farm Accountancy Data Network) to unijny system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.
70 W przywoływanych badaniach skorzystano z kontrfaktycznej metody Propensity Score Matching (PSM). Metoda ta
w naukach społecznych jest wykorzystywana jako alternatywa dla badań eksperymentalnych, które często nie mają za-
stosowania. W tym przypadku metoda PSM pozwoliła na zbadanie efektu netto interwencji porównując dwie grupy,
tj. beneficjentów i kontrolną, które posiadają zbliżone charakterystyki określone na podstawie wybranych zmiennych.

mln zł
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Rys. 6.3 Określanie efektu netto interwencji

Uzyskane wyniki w przywoływanych badaniach jednoznacznie wskazują, że gospo-
darstwa beneficjentów wsparcia proinwestycyjnymi środkami WPR, mimo nieco słab-
szej pozycji wyjściowej (w okresie to) w zakresie zasobów ziemi i kapitału po
skorzystaniu z interwencji rozwijały się wyraźnie szybciej. 

Gospodarstwa beneficjentów zwiększyły obszar posiadanych użytków rolnych, a w gos-
podarstwach z grupy kontrolnej miała miejsce stagnacja w tym zakresie (Rys. 6.4). Jesz-
cze większe dysproporcje można zaobserwować w przypadku wyposażenia w kapitał
(Rys.6.5). W gospodarstwach beneficjentów nastąpił zdecydowany przyrost wyposa-
żenia w majątek trwały, natomiast w gospodarstwach, które nie korzystały ze wsparcia
proinwestycyjnymi środkami UE miała miejsce dekapitalizacja posiadanego majątku
trwałego. W rezultacie mimo gorszej pozycji wyjściowej gospodarstwa beneficjentów
zaczęły uzyskiwać wyższe rezultaty produkcyjne (Rys.6.6) i zwiększyły swoją przewagę
w zakresie uzyskiwanego poziomu dochodów (Rys. 6.7). Rozważając sytuację obu grup
analizowanych gospodarstw należy mieć na uwadze, że prezentowana analiza dotyczy
tylko wsparcia proinwestycyjnego, natomiast obie grupy korzystały ze wsparcia docho-
dowego (z dopłat bezpośrednich). A że są to gospodarstwa relatywnie duże (ich obszar
kształtuje się w przedziale 50-70 ha UR) także wsparcie dochodowe mogło uczestniczyć
w procesach rozwojowych.
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Źródło: Pawłowski (2021).
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W przypadku wyjścia Polski z UE jedna i druga grupa gospodarstw byłaby pozba-
wiona wsparcia dochodowego (płatnościami bezpośrednimi). W takich okoliczno-
ściach - mało, że nie następowałby rozwój - to sytuacja gospodarstw z obu grup
byłaby daleko gorsza niż gospodarstw z grupy kontrolnej. Można wnioskować, że
w obu grupach nie następowałby przyrost zasobów ziemi, zachodziłaby dekapitali-
zacja majątku produkcyjnego w stopniu dalece większym niż w grupie kontrolnej,
a to powodowałoby stagnację lub spadek poziomu produkcji i dochodów.
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Rys. 6.4 Przeciętna wielkość gospodar-
stwa rolnego beneficjentów działań proin-
westycyjnych oraz gospodarstwach
kontrolnych (ha/gospodarstwo)

Rys. 6.5 Zasoby kapitału w gospodarstwach
beneficjentów działań proinwestycyjnych
oraz gospodarstwach kontrolnych (tys.
euro/gospodarstwo)

Rys. 6.6 Produkcja całkowita w gospo-
darstwach beneficjentów działań proin-
westycyjnych oraz gospodarstwach
kontrolnych (tys. euro)

Rys. 6.7 Dochód z rodzinnego gospodarstwa
rolnego w gospodarstwach beneficjentów
działań proinwestycyjnych i kontrolnych (tys.
euro)

***, **, *: istotność statystyczna różnicy na poziomie odpowiednio 1%, 5% i 10%; ceny stałe, 2018=100.

Źródło dla Rys. 6.4-6.7: Pawłowski (20121); Czubak, Pawłowski (2020); Czubak, Pawłowski, Sadowski (2021)

Obliczenia własne autorów na podstawie niepublikowanych danych: EU-FADN – DG AGRI; STATA.
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6.3 Skutki braku uczestnictwa Polski w JRE dla sektora rolno-żyw-
nościowego

Skutki braku uczestnictwa polskiego sektora rolno-żywnościowego w JRE nie jest
łatwo oszacować, bo nie są znane warunki pozostawania Polski poza JRE. Trudno
jednak zakładać, że byłyby one takie jak dotyczą Norwegii, czy też takie jakie wyne-
gocjowała Wielka Brytania. Ponadto w przypadku tego drugiego kraju niebagatelne
znaczenie mają tradycyjne kontakty handlowe z krajami spoza Europy.

Rozważając ewentualne skutki polexitu w tym obszarze należy przypomnieć rezultaty
w handlu zagranicznym, które dla sektora rolno-żywnościowego przyniosło członko-
stwo w UE i wynikające z tego uczestnictwo w JRE71. Omówione wcześniej wsparcie
sektora rolnego środkami UE oraz korzyści płynące z uczestnictwa w JRE spowo-
dowały istotny przyrost produkcji w sektorze, którego w żaden sposób nie byłby
w stanie wchłonąć rynek wewnętrzny. W większości lat po roku 2004 dynamika spo-
życia indywidualnego żywności i napojów bezalkoholowych w sektorze gospodarstw
domowych była bądź na niskim poziomie, bądź nawet była ujemna. W roku 2019
spożycie żywności i napojów bezalkoholowych w sektorze gospodarstw domowych
było w ujęciu realnym wyższe jedynie o 10,5 % w stosunku do roku 2005. W tym
samym okresie w cenach stałych produkcja towarowa rolnictwa wzrosła o ponad
35% a produkcja sprzedana artykułów spożywczych o prawie 90 % (Poczta, 2021).
W takiej sytuacji o możliwościach wzrostowych w sektorze rolno-żywnościowym od
strony popytowej decydujące znaczenie miał eksport produktów rolno-spożywczych
i wysokie dodatnie saldo w obrocie tymi produktami. W ostatnich latach prawie 40%
produkcji tego sektora jest eksportowane, a w przypadku przemysłu spożywczego
wysokość wskaźnika orientacji eksportowej, czyli udział wartości eksportu w produk-
cji sprzedanej tego sektora wyniósł w 2019 roku około 44% (wobec 17% w 2004 r.)
(Szajner, Szczepaniak, 2020).

Siłę efektu kreacji handlu, który ujawnił się na skutek redukcji barier handlowych
w ramach JRE, potwierdzają wskaźniki dynamiki handlu rolno-spożywczego w Polsce
po akcesji do UE. Udział Polski w JRE stał się podstawą ekspansji międzynarodowej
sektora rolno-spożywczego. W 2020 roku z Polski wyeksportowano artykuły rolno-
spożywcze o wartości 34,2 mld euro, blisko 8,5-krotnie przewyższającej wartość wy-
wozu z 2003 roku (Rys. 6.8). Nieostateczne dane wskazują, że w roku 2021 eksport
rolno-spożywczy wzrósł do poziomu 37,4 mld euro. Polski eksport rolno-spożywczy
do pozostałych krajów UE zwiększył się do roku 2019 niemal 9,5-krotnie, osiągając
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71 Szerzej na ten temat zob. Poczta W. (2021).
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wielkość 25,9 mld euro, w kolejnym roku (2020) na skutek brexitu uległ zmniejszeniu
do 24,5 mld euro72, ale w roku 2021 spadek ten został nadrobiony z nawiązką, bo-
wiem eksport do pozostałych krajów UE wyniósł 27,1 mld euro (był 10-krotnie wyższy
niż w 2003 roku). Dodatnie saldo obrotów na rynku produktów rolno-żywnościowych
wyniosło 11,6 mld euro (Rys. 6.10 i Rys. 6.11). Są to wielkości mające istotne zna-
czenie z punktu widzenia całej gospodarki i zostały osiągnięte w zdecydowanej prze-
wadze w wymianie z pozostałymi krajami UE. Dla porównania, w tym samym okresie
skumulowany wskaźnik wzrostu PKB, wyrażonego w cenach stałych, wyniósł około
189%. Dynamika wzrostu eksportu i salda handlu zagranicznego produktami rolno-
spożywczymi wyraźnie przewyższa więc dynamikę PKB, potwierdzając proekspor-
towy charakter rozwoju tego sektora gospodarki w Polsce (Szajner, Szczepaniak,
2020). W 2020 roku eksport sektora rolno-żywnościowego po raz pierwszy przekro-
czył 14% udziału w całym eksporcie kraju (przy udziale w imporcie poniżej 10%)
(Rys. 6.9). Eksport do pozostałych krajów UE (po brexicie) odpowiada za 72,5% pol-
skiego eksportu rolno-żywnościowego, a wysokie dodatnie saldo odnotowywane
jest w handlu wewnątrzwspólnotowym (z pozostałymi krajami UE). 

Rys 6.8 Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 2003-2020
(mld euro)

83

Źródło: Comext-Eurostat (2022), opracowanie własne.

72 Mimo, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z dniem 31 styczna 2020 roku, nadal pozostawała w unii celnej,
czyli była pełnym uczestnikiem JRE. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. (UK) opuściło unię celną i rynek
wewnętrzny UE z dniem 1 stycznia 2021 r.. W tym samym dniu, weszły w życie postanowienia Umowy o handlu i współ-
pracy pomiędzy UE a UK, która m.in. reguluje dwustronne relacje m.in. w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi
i rybołówstwa.
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Rys. 6.9 Udział produktów rolno-spożywczych w polskim handlu zagranicznym ogółem
w latach 2003-2020 (%)

Rys. 6.10 Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski według partnerów handlowych
w latach 2003-2020 (mld euro)

Rys. 6.11 Import produktów rolno-spożywczych do Polski według partnerów handlowych
w latach 2003-2020 (mld euro)
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Źródło: Comext-Eurostat (2022), opracowanie własne.

Źródło: Comext-Eurostat (2022), opracowanie własne.

Źródło: Comext-Eurostat (2022), opracowanie własne.
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85

Zatem handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi spełnia też istotną rolę
w wymiarze makroekonomicznym, równoważąc deficyt handlu towarowego ogółem
oraz przyczynia się do poprawy bilansu płatniczego kraju. Uczestnictwo Polski jako
członka UE w JRE w obszarze rolnictwa przynosi wymierne korzyści podmiotom sek-
tora rolno-żywnościowego (gospodarstwom rolnym i przedsiębiorstwom przetwór-
stwa rolno-spożywczego), konsumentom żywności i całej gospodarce narodowej.

Wykluczenie polskiego sektora rolno-żywnościowego z pełnoprawnego uczestnictwa
w JRE mogłoby przynieść wręcz dramatyczne skutki w wymiarze makroekonomicz-
nym, sektorowym i mikroekonomicznym. Istnieje realna groźba, że istotnemu zmniej-
szeniu uległyby rozmiary eksportu. Procesy przesunięcia i kreacji nowych strumieni
eksportu wykreowałoby sektory rolno-żywnościowe innych krajów UE, wypychając
polski sektor rolno-żywnościowy z wielu obszarów tego rynku73. Spowodowałoby to
olbrzymie trudności w zbycie polskich produktów żywnościowych i rolnych. Jest
wielce prawdopodobne, że zmniejszeniu uległby popyt na wiele gotowych produktów
spożywczych, a to spowodowałoby ograniczenie popytu na produkty rolne. To samo
dotyczyłoby licznych nieprzetworzonych produktów rolnictwa. Ponadto polexit spo-
wodowałby osłabienie wzrostu PKB. Czyli ograniczeniu mógłby również ulec popyt
krajowy na produkty spożywcze, szczególnie wyższej jakości. Zmniejszenie popytu
zewnętrznego i wewnętrznego skutkowałoby obniżką cen na produkty rolne i spo-
żywcze. To wraz z ustaniem wsparcia dochodowego (płatności bezpośrednich)
spowodowałoby duże zmniejszenie dochodów gospodarstw rolnych i ograniczenie
ich możliwości rozwojowych oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej przemysłu spo-
żywczego.

W tym miejscu warto dodać, że za rozwój przemysłu spożywczego w warunkach ak-
cesji Polski do UE odpowiada nie tylko swoboda przepływu towarów gwarantowana
przez JRE, ale również taka sama swoboda gwarantowana dla przepływu kapitałów
i osób. Przemysł spożywczy został włączony w procesy globalizacji gospodarczej,
głównie za sprawą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i funkcjonowania
w nim przedsiębiorstw międzynarodowych (Baer-Nawrocka, Poczta, 2021). Do końca
2019 roku wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (stan zobowiązań Polski
z tytułu zaangażowania w przemyśle spożywczym, produkcji napojów i wyrobów ty-
toniowych) wyniosła 12,3 mld euro oraz prawie 1 mld euro w rolnictwie (NBP, 2021).

73 By ocenić eksport których produktów rolno-spożywczych byłby szczególnie zagrożony, konieczne byłoby przeprowa-
dzenie pogłębionych badań. Wykorzystanie jako przykładu brexitu w przypadku sektora rolno-żywnościowego jest nie-
uprawnione. Szczególną różnicę między opuszczeniem UE przez Zjednoczone Królestwo a ewentualnym polexitem
stanowi znaczenie sektora rolno-żywnościowego w gospodarce obu krajów i bilans handlu zagranicznego na JRE (dodatni
w przypadku Polski i ujemny dla UK). Stąd skutki byłyby zdecydowanie o różnej wadze, a nawet odmiennym znaczeniu.
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Jest to prawie 3,5-krotny wzrost wartości skumulowanych inwestycji zagranicznych
w stosunku do pierwszego roku akcesji. Brak możliwości udziału w JRE skutkowałby
ograniczeniem napływu nowych BIZ, a nie można wykluczyć ograniczenia produkcji
przez przedsiębiorstwa zagraniczne, czy wręcz wycofania się ich z Polski.

Skutki braku możliwości czerpania korzyści przez sektor rolno-żywnościowy z uczest-
nictwa w JRE, podobnie jak korzyści płynące z tego tytułu, są często słabiej dostrze-
gane, niż transfery finansowe z budżetu UE. Jednak największe korzyści dla rolnictwa
i sektora przetwórstwa rolnego tkwią właśnie w uczestnictwie w JRE. Korzyści te
są najbardziej trwałe i długofalowe. To uczestnictwo sektora rolno-żywnościowego
w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE), wraz ze swobodnym przepływem towarów
i kapitału, stoi za największymi sukcesami tego sektora i ono było stabilną gwarancją
jego rozwoju. Korzyści wynikające z uczestnictwa w JRE mają charakter rynkowy,
wynikający z uczestnictwa w europejskiej przestrzeni gospodarczej na którą składa
się 450 ml konsumentów żywności. Ponadto rolnictwo i przemysł przetwórstwa rol-
nego za przyczyną przepływów kapitałowych oraz przepływu osób stały się odbiorcą
rozlicznych innowacji technologicznych (produktowych i procesowych, marketingo-
wych i organizacyjnych). Trzeba też podkreślić, że korzyści wynikające z uczestnictwa
sektora rolno-żywnościowego w JRE daleko nie zostały wyczerpane i w tym obszarze
należy upatrywać dalszych możliwości rozwojowych (Poczta 2021). Brak uczest-
nictwa sektora rolno-żywnościowego w JRE prowadziłby zatem do degradacji eko-
nomicznej i technologicznej tego sektora gospodarki, jednocześnie powodując
szkody w wymiarze makroekonomicznym i społecznym.

6.4 Próba oceny potencjalnego wpływu wojny w Ukrainie dla sektora
rolno-żywnościowego 

Wpływ konfliktu zbrojnego wywoła liczne i występujące w wielu obszarach konsek-
wencje. W odniesieniu do sektora rolno-żywnościowego konsekwencje inwazji i ich
wpływ można próbować identyfikować w następujących najważniejszych obszarach:

(a)  Wymiana handlowa produktami rolno-żywnościowymi w relacjach bilateralnych
Polski z Ukrainą, Rosją i z Białorusią;

(b)  Światowe rynki rolne i ich pośredni wpływ na rynek rolno-żywnościowy w Polsce;

(c)  Wymiana handlowa środkami do produkcji rolnej Polski z Ukrainą, Rosją i Biało-
rusią;

(d) Światowe rynki środków do produkcji rolnej i ich pośredni wpływ na te rynki
w Polsce;

(e)  Napływ uchodźców z Ukrainy a krajowy rynek żywnościowy. 
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Wymiana handlowa produktami rolno-żywnościowymi w relacjach
bilateralnych Polski z Ukrainą, Rosją i Białorusią

Ukraina i Rosja nie są znaczącymi partnerami handlowymi dla Polski na rynku rolno-
żywnościowym. Jak wskazano wcześniej (pkt. 6.3) w roku 2021 eksport rolno-spo-
żywczy wyniósł 37,4 mld euro, import 24,7 mld euro, a dodatni bilans handlowy 12,7
mld euro. Udział Ukrainy w polskim eksporcie rolno-spożywczym w 2021 wyniósł
2,2% (0,8 mld euro) a w imporcie 3,7% (0,9 mld euro) i cechował się niewielkim ujem-
nym saldem. Z kolei udział Rosji w polskim eksporcie rolno-żywnościowym wyniósł
1,9% (0,7 mld euro) a w imporcie 1,2% (0,3 mld euro) i był wyraźnie nadwyżkowy
(Podstawka 2022a; Dziwulski, 2022). Handel zagraniczny z Rosją od roku 2014 był
ograniczony przez embargo nałożone przez ten kraj w roku 2014. W tej sytuacji część
polskiego eksportu rolnego była realizowana przez Białoruś (np. eksport jabłek),
a obowiązujące i poszerzane sankcje na wymianę z Białorusią będą ograniczały ten
kierunek wymiany.

Stosunkowo niewielkie rozmiary wymiany handlowej produktami rolnymi i spożyw-
czymi mają jednak dość znaczny udział w wybranych grupach asortymentowych,
a w innych mimo niewielkiego udziału, stanowią pokaźny wolumen. Eksport do Rosji,
Ukrainy i Białorusi największe znaczenie miał w przypadku materiału szkółkarskiego,
sadzonek i kwiatów, gdzie jego udział wyniósł ponad 38% (91 mln euro), owoców
ponad 13 % (ale 181 mln euro), przetworów z warzyw i owoców 10,5% (167 mln
euro), wyrobów czekoladowych 7% (142 mln euro), przetworów ze zbóż i pieczywa
cukierniczego 6,9% (ale 218 mln euro) i produktów mleczarskich (głownie serów) nie-
całe 5% (130 mln euro). Z kolei w imporcie największy udział występował w przy-
padku nasion oleistych i olejów roślinnych – prawie 30% importu (głównie z Ukrainy)
o wartości 453 mln euro, pasz – udział 7,6% importu o wartości przekraczającej 200
mln euro oraz ryb (głównie z Rosji) o wartości ponad 150 mln euro (Urbaniak, 2022).
W skali kraju oraz całego sektora rolno-żywnościowego nie są to wielkości mogące
istotnie destabilizować rynek, mogą być jednak dotkliwe dla poszczególnych branż.
W eksporcie dla produkcji szkółkarskiej i branży owocowo-warzywnej, a w imporcie
mogą się wiązać z dostawami nasion oleistych i olejów roślinnych (głownie olejem
słonecznikowym) oraz w mniejszym stopniu pasz i ryb. Ograniczenie lub nawet usta-
nie wymiany handlowej może natomiast okazać się bardzo dotkliwe dla poszczegól-
nych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i producentów rolnych, którzy swoją
produkcję w znacznej mierze opierali o wymianę z Rosją i Ukrainą.
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Światowe rynki rolne i ich pośredni wpływ na rynek rolno-żywno-
ściowy w Polsce

Rosja i Ukraina nie są dużymi uczestnikami światowej wymiany handlowej artykułami
rolnymi i spożywczymi. Udział Rosji w światowym eksporcie i imporcie produktów
rolnych i żywnościowych wynosi 1,7%, a Ukrainy 1,4% w eksporcie i tylko 0,4%
w imporcie (UNCTAD, 2022). Natomiast obydwa kraje odgrywają strategiczną rolę w
eksporcie zbóż (pszenicy – Rosja jest największym eksporterem, a Ukraina piątym,
kukurydzy – Ukraina jest czwartym eksporterem na świecie oraz jęczmienia). Pszenica
i kukurydza stanowią 30% wszystkich kalorii lub podstawy pożywienia (w różnych
formach) na całym świecie. Ukraina i Rosja posiadają razem około 25-30% udziału
w światowym eksporcie pszenicy i około 18% udział w eksporcie kukurydzy. Ukraina
eksportuje około 10% całej pszenicy i około 16% kukurydzy na świecie. Głównymi
odbiorcami zbóż z tych dwóch krajów są są Bliski Wschód i Afryka Północna (Egipt,
Jemen, Izrael, Indonezja, Bangladesz, Etiopia, Libia, Liban, Tunezja, Maroko, Pakis-
tan, Arabia Saudyjska, Turcja). Bezpieczeństwo żywnościowe jest dla tych krajów
bardzo istotne (ogólnie ponad 400 mln ludzi na całym świecie jest uzależnionych od
dostaw zboża z Ukrainy) (Nivevsky, 2022). Jeśli wojna będzie się przeciągała, świa-
towy rynek zbóż zostanie umniejszony o prawie 60 mln ton pszenicy, ponad 30 mln
ton kukurydzy i około 10 mln ton jęczmienia (tab. 6.4). Inne szacunki wskazują, że
jeśli konflikt będzie się przedłużał liczba osób, które nie będą miały dostępu do mini-
malnego poziomu kalorii, wzrośnie o 800 mln do 1 mld osób (bez uwzględnienia
w szacunku spadku PKB na całym świecie) (Yarmak, 2022). Wpływ na to będzie
miało wstrzymanie lub drastyczne zmniejszenie możliwości ukraińskiego eksportu
rolnego oraz wykluczenie Rosji z wymiany międzynarodowej. Rosyjska inwazja na
Ukrainę spowodowała zawieszenie funkcjonowania portów Morza Czarnego i Morza
Azowskiego przez które Ukraina eksportuje 99% produkcji zbóż. Alternatywy nie sta-
nowi transport kolejowy. Przepustowość wszystkich linii kolejowych Ukrainy dla
wywozu zbóż wynosi tylko niecałe 14% przepustowości portów (Urbaniak 2022). 

Konflikt zbrojny powoduje, że zmniejszeniu na Ukrainie ulegnie areał obsiany upra-
wami jarymi o 39%, a z 7,7 mln ha obsianych zbożami ozimymi będzie dostępne
z powodu konfliktu w okresie żniw 5,5 mln ha (utrata 28%) (Urbaniak, 2022). Inne
szacunki są jeszcze bardziej pesymistyczne i wskazują, że rolnicy ukraińscy będą
w stanie obsiać wiosną około 30% planowanej powierzchni, a najbardziej optymis-
tycznym scenariuszem jest obsianie 50% planowanej powierzchni. Ponadto nie zo-
staną przeprowadzone w pełni zabiegi uprawowe zarówno w przypadku zbóż
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ozimych jak i jarych (nawożenie i ochrona roślin) i będzie to kolejny czynnik zmniej-
szający poziom plonów i zbiorów w Ukrainie. Także wystąpią drastyczne ograniczenia
dostaw środków produkcji dla rolnictwa rosyjskiego, głównie nowoczesnych pocho-
dzących z importu, co umniejszy zbiory zbóż w tym kraju (Lissitsa, 2022).

Tabela 6.4 Eksport ważniejszych zbóż z Ukrainy i Rosji

Aktualne i spodziewane perturbacje w eksporcie płodów rolnych z Ukrainy i Rosji
spowodowały drastyczny wzrost cen zbóż, a także oleistych. Ceny pszenicy wzrosły
na początku marca do niespotykanego wcześniej poziomu 500 USD/t. W kolejnych
dniach uległy pewnemu zmniejszeniu do 400-435 USD/t (ceny fob przewidywane na
kwiecień w portach Morza Czarnego), a ceny ofertowe z nowych zbiorów na lipiec-
sierpień 2022 roku kształtują się na poziomie 350-400 USD/t, co wskazuje, że
ukształtują się one w 2022 roku na poziomie o kilkadziesiąt procent wyższym w sto-
sunku do okresu sprzed konfliktu. Wzrost cen pszenicy na rynku światowym spo-
wodował odpowiedni wzrost notowań ceny pszenicy w UE i w Polsce. W ostatnim
tygodniu marca 2022 roku ceny pszenicy konsumpcyjnej na rynku UE (notowania na
Giełdzie MATIF) kształtują się w przedziale 360-380 euro za tonę a w Polsce w prze-
dziale od około 1670 do 1800 złotych za tonę i są odpowiednio wyższe niż w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku o około 75% i prawie 90% (dodatkowo oprócz cen
światowych i europejskich na cenę pszenicy w Polsce ma także wpływ poziom kursu
euro-złoty; rekordowa cena pszenicy w Polsce w marcu przekroczyła nawet 2000
zł/t). Tak silny wzrost cen pszenicy oraz wysokie notowania ofertowe wskazują, że

Zboże
Ukraina Rosja

2018 2019 2020 2018 2019 2020

mln ton

Pszenica 16,4 13,9 18,1 44,0 31,9 37,3

Jęczmień 3,6 2,4 5,0 5,4 3,9 4,9

Kukurydza 21,4 25,4 28,0 4,8 3,1 2,3

mln USD

Pszenica 3 004,4 3 658,4 3 594,2 8 432,5 6 403,0 8 280,3

Jęczmień 681,9 710,1 877,6 1 024,2 763,6 945,1

Kukurydza 3 506,1 5 218,3 4 885,1 853,1 617,6 954,4

Źródło: Faostat, data dostępu 26.03.2022r., UNCTAD, data dostępu 26.03.2022 r.
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nie tylko ceny zbóż, ale żywności w ogóle w roku 2022 będą wysokie także w krajach
UE, w tym w Polsce. W zawiązku z tym, że w Polsce na tle większości krajów UE
(głównie „starej” UE) udział wydatków na żywność jest daleko wyższy, wzrost cen
żywności będzie miał większe oddziaływanie proinflacyjne oraz będzie dotkliwy szcze-
gólnie dla osób o niższych dochodach.

Natomiast sytuacja na światowym rynku żywnościowym nie powinna zagrażać bez-
pieczeństwu żywnościowemu w krajach UE, w tym w Polsce, przynajmniej w zakresie
tzw. bezpieczeństwa żywnościowego w jego wymiarze fizycznym (dla najmniej za-
możnych grup społecznych może ulec pogorszeniu ekonomiczny wymiar bezpie-
czeństwa żywnościowego). Mogą natomiast wystąpić odczuwalne na rynku UE,
w tym rynku polskim, braki dotyczące oleju słonecznikowego (Rosja i Ukraina są klu-
czowymi producentami oleju słonecznikowego, wytwarzają około 60% całej świato-
wej produkcji tego produktu). Ponadto Ukraina jest dość znaczącym dostawcą na
rynek UE kukurydzy. O ile w tym drugim przypadku są możliwe inne kierunki importu,
tak możliwości zastąpienia oleju słonecznikowego będą mocno ograniczone (uznaje
się, że substytutem oleju słonecznikowego jest w pewnym zakresie olej palmowy). 

Można postawić tezę, że pośredni wpływ wojny w Ukrainie na polski rynek żywnościowy
będzie bardziej odczuwalny, niż bezpośredni spowodowany wymianą bilateralną.

Wymiana handlowa środkami do produkcji rolnej Polski z Ukrainą,
Rosją i Białorusią 

Z punktu widzenia sektora rolnego zasadniczy wpływ na sektor rolny posiada import
surowców energetycznych i handel nawozami mineralnymi. Rosja jest głównym do-
stawcą na polski rynek ropy naftowej i gazu ziemnego. Ceny surowców służące do
wytwarzania nawozów w ciągu ostatniego roku wzrosły drastycznie – gazu ziemnego
(w lutym +300% r/r), ale również fosforytów (+96% r/r) i soli potasowej (+93% r/r).
(Rozkrut, 2022). W strukturze kosztów produkcji nawozów azotowych do 80% sta-
nowią koszty gazu ziemnego. 

Duże uzależnienie zapotrzebowania w przypadku Polski dotyczy nawozów potaso-
wych. Krajowa produkcja zaspokaja około 40% zapotrzebowania (37% w 2020 roku),
a prawie 60 % importu pochodzi z Rosji i Białorusi (w 2022 roku 31% z Rosji i 27%
z Białorusi). W pełni krajowa produkcja pokrywa zapotrzebowanie na nawozy azo-
towe i w około 90% na nawozy fosforowe. Natomiast istotny jest udział importu
z Rosji i Białorusi w przypadku nawozów wieloskładnikowych (ponad 50% udział
w imporcie). Z kolei Ukraina jest istotnym odbiorcą nawozów mineralnych wytwarza-
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nych w Polsce (57% eksportu nawozów fosforowych, 9% azotowych, 26% potaso-
wych i 22% wieloskładnikowych) (Rozkrut, 2022). 

Można szacować, że we wszystkich analizowanych rodzajach rolniczej produkcji ro-
ślinnej w 2022 roku nastąpi wzrost kosztów wytwarzania o około 50-60%, a w pro-
dukcji zwierzęcej wzrost kosztów produkcji wyniesie około 20% w przypadku żywca
wołowego, 23% w produkcji mleka i ponad 30% produkcji żywca wieprzowego (Pod-
stawka, 2022b). Wzrost kosztów produkcji rolnej będzie z jednej strony impulsem dla
inflacji kosztowej, a z drugiej pogorszeniu ulegnie sytuacja dochodowa rolników.
Może to w konsekwencji skutkować ograniczaniem nakładów i zmniejszeniem pro-
dukcji rolnej.

Światowe rynki środków do produkcji rolnej i ich pośredni wpływ na
te rynki w Polsce

Wojna oraz powiązane z nią sankcje ekonomiczne nakładane na Rosję i Białoruś oraz
retorsje tych państw w pierwszej kolejności wywołały drastyczny wzrost cen surow-
ców energetycznych. Jest to jeden z czynników przekładających się na ogólny po-
ziom wzrostu cen (inflację), ale w szczególnym wymiarze dotyczy cen środków
produkcji rolnej. Produkcja rolna generuje znaczne zapotrzebowanie na paliwa płynne
i energię elektryczną. Również wysoką transportochłonnością cechuje się dystrybucja
produktów rolnych i spożywczych. Sprawia to, że wysokie koszty paliw wpływają na
koszty wytwarzania w rolnictwie i na koszty transportu oraz przechowywania pro-
duktów rolnych i spożywczych.

Wysokie ceny gazu, jak wskazywano wcześniej, bezpośrednio przekładają się na
koszty produkcji nawozów azotowych. Niektórzy znaczący europejscy producenci
nawozów azotowych ze względu na wysokie ceny gazu zdecydowali się nawet za-
wiesić ich produkcję. Rosyjski eksport odpowiada za około 12% światowego eks-
portu nawozów azotowych (przede wszystkim mocznika i saletry amonowej).
Produkcja nawozów potasowych i fosforowych jest uzależniona od występowania
fosforytów i soli potasowej. Ceny tych kopalin również silnie wzrosły. Białoruś i Rosja
są kluczowymi graczami na światowym rynku nawozów potasowych. Z tych krajów
pochodzi około 40% światowego eksportu (podobny 40% udział w rynku nawozów
potasowych posiada Kanada) (Rozkrut, 2022). Wzrost cen surowców energetycz-
nych, a w szczególności gazu ziemnego oraz soli potasowej bardzo mocno bezpo-
średnio lub pośrednio oddziałuje na rolnictwo światowe oraz rolnictwo UE, w tym na
rolnictwo polskie. Drastyczne wzrosty cen energii i nawozów mogą wpływać na ogra-
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niczenie wolumenu produkcji rolnej, ale przede wszystkim na wzrost kosztów wy-
twarzania w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz na koszty dystrybucji żywności.
Perturbacje na światowych rynkach środków do produkcji rolnej nie niosą jednak za-
grożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego obywateli UE. Zupełnie inaczej może
kształtować się sytuacja w krajach słabo rozwiniętych. Wzrost cen energii i nawozów
mogą wywołać znaczne ograniczenie krajowej produkcji rolnej. To w połączeniu ze
wzrostem cen surowców rolnych (głównie zbóż) oraz ograniczeniem fizycznych roz-
miarów importu z terenu Rosji i Ukrainy może doprowadzić do drastycznego pogor-
szenia sytuacji wyżywieniowej w tych krajach.

Napływ uchodźców z Ukrainy a krajowy rynek żywnościowy

Do końca marca napływ uchodźców z Ukrainy do Polski przekroczył 2 miliony osób.
Niektóre szacunki w przypadku przedłużania się trwania wojny mówią nawet o liczbie
4-5 mln uchodźców. W odniesieniu do obecnej populacji Polski może nastąpić wzrost
liczby konsumentów żywności od około 5% do nawet ponad 10%. Będzie to gene-
rować znaczący wzrost popytu na żywność. Jednak przy dużej nadwyżce eksporto-
wej polskiego eksportu żywności (eksportowane jest około 40% produkcji sektora
rolno-żywnościowego) nie należy żywić obaw o wystarczającą podaż żywności.
Na przykład w roku 2021 z Polski wyeksportowano ponad 8 mln ton zbóż, a import
niewiele przekroczył 1 mln ton. Podobny jest również profil żywieniowy Polaków
i Ukraińców (Urbaniak, 2022), co nie powinno wywoływać problemów w strukturze
podaży produktów spożywczych. Pewien wpływ będzie mieć duży udział dzieci
wśród uchodźców, co może powodować wzrost popytu na wymagane i preferowane
przez tę grupę wiekową asortymenty żywności. Wzrost popytu spowodowany na-
pływem uchodźców może z jednej strony wpływać na konieczność zmniejszenia eks-
portu niektórych towarów rolnych i żywnościowych oraz oddziaływać na wzrost cen,
ale z drugiej strony rosnący popyt będzie sprzyjał możliwościom rozwojowym sektora
rolno-żywnościowego. W tej sytuacji należałoby bardziej ukierunkować środki WPR
na wzrost produkcji rolnictwa i przemysłu spożywczego.

6.5 Wnioski końcowe

Potencjalny polexit prowadziłby do pozbawienia rolnictwa i obszarów wiejskich trans-
ferów ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz wykluczyłby uczestnictwo sektora rolno-żyw-
nościowego w Jednolitym Rynku Europejskim, a to skutkowałoby:

•  Zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego kraju;
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•  Zmniejszeniem budżetu rolnego obejmującego wydatki na rolnictwo i jego otocze-
nie prawie o połowę;

•  Zmniejszeniem dochodów rolników tylko z tytułu braku transferów finansowych
z WPR w wymiarze do 50%;

•  Pozbawieniem obszarów wiejskich znacznych środków rozwojowych, zarówno
z tytułu braku środków z WPR, jak i z polityki spójności UE;

•  Zmniejszeniem o prawie połowę nakładów inwestycyjnych realizowanych w rolnic-
twie polskim, co spowodowałby pogorszenie potencjału konkurencyjnego pol-
skiego sektora żywnościowego;

•  Zahamowaniem przemian strukturalnych i postępu technicznego - nie następo-
wałby przyrost zasobów ziemi w rozwojowych gospodarstwach rolnych i zacho-
dziłaby dekapitalizacja trwałego majątku produkcyjnego, a to powodowałoby
stagnację lub spadek poziomu produkcji i dalsze zmniejszenie dochodów rolni-
ków;

•  Ograniczeniem popytu zewnętrznego, ale również krajowego (na skutek spowol-
nienia wzrostu PKB), co prowadziłoby do ograniczenia produkcji przez przemysł
spożywczy. Szczególne ograniczenia produkcji mogłyby dotyczyć przedsiębiorstw
zagranicznych, włącznie z wycofaniem się ich z Polski;

•  Ograniczeniem napływu nowych BIZ do sektora żywnościowego;

•  Rosyjska inwazja na Ukrainę z całą mocą uwypukliła rolę UE poprzez realizację
WPR i uczestnictwo w JRE w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Po-
lakom, ale również uchodźcom wojennym;

•  Konieczne jest pełne i dobrze ukierunkowane wykorzystanie środków ze WPR oraz
KPO na ochronę sektora rolnego poprzez jego wzmocnienie w celu zaspokojenia
potrzeb rynku krajowego, utrzymania pozycji eksportowych i unowocześnienia
sektora w kierunku sprostania rosnącemu popytowi przy zmniejszeniu jednostko-
wej nakładochłonności (w tym energochłonności) produkcji.

Najogólniej można wskazać, że z polexitem wiązałaby się groźba degradacji ekono-
micznej i technologicznej sektora rolno-żywnościowego, z jednoczesnym spowodo-
waniem dotkliwych szkód w wymiarze makroekonomicznym i społecznym. Inwazja
Rosji na Ukrainę unaoczniła dramatyczne skutki takiego procesu dla bezpieczeństwa
żywnościowego kraju.
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