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Projekt stopniowego przekształcania 
Unii w byt federalny nabiera rozpędu 
i odbywa się w duchu budowania 
Europy Socjalnej. 

Perspektywę finansową UE na lata 
2021-2027 należy rozpatrywać w 
kontekście procesu federalizacji UE, 
bowiem tylko takie spojrzenie pozwala 
w pełni dostrzec kierunek rozwoju, jaki 
faktycznie wytycza nowy budżet UE.

Im szybciej proces federalizacji będzie 
się toczył, tym szybciej bogate kraje 
ugruntują swoją dominującą pozycję 
na rynkach europejskich.

Przy wydatkowaniu środków  
z Unii Europejskiej w nadchodzącej 
perspektywie finansowej powinniśmy 
uwzględnić także fakt, że w Polsce 
mamy do czynienia z przerostem 
sektora publicznego



Sformułowanie „Stany Zjednoczone Europy” przestało być 
zaledwie bon motem popularnym wśród zwolenników zacie-
śniania europejskiej integracji. W niniejszej pracy wykazujemy, 
że przyjęta w lipcu 2020 r. perspektywa finansowa Unii Europej-
skiej na lata 2021–2027 to w istocie narzędzie służące realnej 
federalizacji Wspólnoty. Wprowadzono w niej mechanizmy 
uzależniające wypłatę środków europejskich od przyjęcia defi-
niowanych na szczeblu europejskim celów politycznych, takich 
jak praworządność czy neutralność klimatyczna. Ograniczono 
jednocześnie członkom UE swobodę dysponowania tymi środ-
kami. Fundusze europejskie stają się w ten sposób użytecznym 
narzędziem realizacji polityki zmierzającej do federalizacji UE  
w zakresie fiskalnym i finansowym (pobór podatków federalnych, 
harmonizacja podatkowa, wspólne zaciąganie długów), polityki 
klimatycznej (zielona transformacja) oraz polityki socjalnej (m.in. 
europejska płaca minimalna). Działanie te mogą prowadzić do 
obniżenia konkurencyjności gospodarek takich, jak Polska. 
Postulujemy krytyczną analizę kierunku, jaki przyjmuje federali-
zacja UE oraz prezentujemy praktyczne rekomendacje dotyczące 
polityki Polski w omawianej kwestii. Ponadto zwracamy uwagę 
na konieczność zwiększenia udziału mechanizmów demokra-
tycznych w przyjmowaniu daleko idących zmian ustrojowych 
w ramach Unii.

EUROPA GRUBYMI NIĆMI SZYTA
PERSPEKTYWA FINANSoWA UE NA LATA 2021–2027  
JAKO KROK W STRONĘ FEDERALIZACJI UE
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synteza

Środki z Unii jako pandemiczne 
ubezpieczenie: chronią nas 
częściowo przed negatywnymi 
skutkami kryzysu wywołanego 
przez COVID-19. 

Instrument NGEU jest dla Polski swego rodzaju ubezpie-
czeniem, które pozwala na mniej asekuracyjne zachowania 
w czasach, gdy pandemia COVID-19 wydaje się być pod 
kontrolą. Faktyczną cenę tego ubezpieczenia poznamy  
w perspektywie 2 lat.

1.

Środki z Unii obecnie 
wiążą się z większymi 
zobowiązaniami 
w zakresie praworządności 
i polityki klimatycznej. 

Perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 wprowadza 
zapowiedź szeregu zobowiązań dla państw członkow-
skich w zakresie praworządności (z ostateczną sankcją 
wstrzymania wypłat środków europejskich) oraz polityki 
klimatycznej (min. 30% środków ma być przeznaczone na 
cele klimatyczne).

5.

Wprowadzanie danin publicznych 
na poziomie unijnym zmniejsza 
możliwości międzypaństwowej 
konkurencji podatkowej, która 
jest dla Polski obecnie korzystna.

Pogłębiona federalizacja UE jest korzystna dla najbogat-
szych państw UE, które niosąc na sztandarach hasła doty-
czące „uczciwej” konkurencji i sprawiedliwości podatkowej 
dążą do tego, by fabryki i inne zakłady pracy powstawały 
w państwach „starej” Europy.

6.

Brak optymalnej redystrybucji.
Sektor prywatny 
natrafia na bariery 
dostępu do środków UE.

Według NIK średnio co czwarty zainteresowany przed-
siębiorca nie ma faktycznego dostępu do środków eu-
ropejskich ze względu na skomplikowaną procedurę ich 
pozyskiwania powodującą błędy formalne we wnioskach. 
Ponadto zdarzają się przypadki, w których wnioski konkur-
sowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
są oceniane wadliwie.

7.

Nowa perspektywa 
finansowa to także 
nowe możliwości 
i perspektywy dla Polski.

Po pierwsze, pojawiły się nowe możliwości w zakresie 
finansowania transformacji energetycznej, które można 
wykorzystać w celu zmiany krajobrazu energetycznego  
w Polsce. Po drugie, należy mieć nadzieję, że nowy me-
chanizm dotyczący praworządności może sprawić, że 
polski system wymiaru sprawiedliwości będzie bardziej 
stabilny niż obecnie.

8.

Nie ma rekordu. 
Polska otrzymała 
porównywalne środki z Unii, 
co w poprzedniej 
perspektywie finansowej.

Jeśli odejmiemy pożyczki oraz kwotę wpłacanych do UE 
przez Polskę składek, suma „uzyskanych” na szczycie 
środków wynosi w zależności od prognoz 80–90 mld euro  
w perspektywie 7-letniej, a zatem jest porównywalna z bie-
żącą perspektywą finansową na lata 2014–2020.

2.

Perspektywa finansowa 
na lata 2021–2027 projektuje 
nowy paradygmat współpracy 
europejskiej dotyczącej klimatu.

Dopuszczalny jest brak zgody państwa członkowskiego 
na przyjęcie zobowiązań klimatycznych, ale cena odmowy 
jest wysoka: po pierwsze w ramach rosnących opłat klima-
tycznych za emisję, a po drugie w ramach braku dostępu 
do środków na transformację energetyczną.

3.

Dużym zagrożeniem dla 
konkurencyjności polskich 
przedsiębiorców jest 
harmonizacja polityki 
społecznej na poziomie unijnym.

Polska powinna wyraźnie sprzeciwiać się temu projektowi.

4.
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W dniach 17-21 lipca 2020 r. odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie Rady Europejskiej, podczas 
którego państwa członkowskie przyjęły me-
chanizm pozwalający na zaciąganie wspólne-
go zadłużenia w imieniu Unii. Jest to istotny 
krok w stronę federalizacji Unii Europejskiej, 
o której dyskutuje się w przestrzeni publicznej 
od kilkudziesięciu lat. Projekt stopniowego 
przekształcania Unii w byt federalny nabiera 
rozpędu i odbywa się w duchu budowania 
Europy Socjalnej. To prowadzi do zmniejsza-
nia się poziomu konkurencyjności pomiędzy 
państwami członkowskimi UE i szczególnie ude-
rza w interesy krajów rozwijających się, takich 
jak Polska. 

Sam proces federalizacji UE jest potencjalnie 
pozytywny dla Polski. Ze względu na położe-
nie geopolityczne w naszym interesie jest, aby 
Unia Europejska stała się silnym podmiotem 
ze spójną polityką zagraniczną – to zwiększy 
bezpieczeństwo Polski, a także pozwoli UE sku-
teczniej konkurować na arenie międzynarodo-
wej z mocarstwami takimi jak USA, Rosja czy 
Chiny. Ponadto federalizacja UE daje nadzieję na 
uporządkowanie sytuacji w strefie euro, która 
bez wspólnej polityki podatkowo-wydatkowej 
i solidarności państw jest projektem dysfunk-
cjonalnym, w którym niepowodzenie jednego 
państwa jest niepowodzeniem wszystkich.

Niemniej jednak federalizacja Unii w obec-
nym kształcie jest dla Polski niekorzystna. 
Choć w perspektywie finansowej 2021-2027 
Polska otrzyma porównywalne środki do tych 
przewidzianych w budżecie UE na lata 2014-
2020, cena ich skutecznego pozyskania jest dużo 
wyższa – Polska zgodziła się na wprowadzenie 
nowych podatków na szczeblu unijnym oraz 
uzależnienie wypłaty wszystkich środków 
unijnych od przestrzegania zasad praworząd-
ności interpretowanych na szczeblu unijnym. 
Ponadto struktura środków z UE została zmie-

i. wstęp niona tak, by ograniczyć krajową kontrolę nad 
ich wydatkowaniem – w nadchodzącej per-
spektywie budżetowej minimum 30% środków 
europejskich będzie musiało zostać wydane 
na wspieranie realizacji celów klimatycznych.  
W efekcie autonomia Polski będzie dużo mniej-
sza i należy zastanowić się, czy zbyt łatwo  
z niej nie rezygnujemy.

Niniejszy raport w pierwszej kolejności wska-
zuje, że zarówno treść, jak i sposób obecnie 
prowadzonej federalizacji UE pozostawiają wiele 
do życzenia – mamy do czynienia z bezpre-
cedensowym przekazaniem nowych kom-
petencji organom unijnym za pomocą wy-
biegów techniczno-prawnych z pominięciem 
mechanizmów demokratycznych. Druga część 
raportu analizuje założenia budżetu UE na lata 
2021-2027 z perspektywy polskiej i podejmuje 
próbę wskazania obszarów, na rozwój których 
Polska powinna położyć szczególny nacisk. Trze-
cia część raportu dotyczy harmonizacji polityki 
społecznej, klimatycznej oraz gospodarczej UE 
w ramach projektu federalnej Europy Socjalnej  
i wskazuje modele alternatywne wobec projektu 
Europy Socjalnej. Tylko taka całościowa analiza 
przyjętej przez Radę Europejską perspektywy 
finansowej na lata 2021-2027 pozwala na oce-
nę rzeczywistego wpływu ustaleń ostatniego 
szczytu Rady Europejskiej na system prawny  
i gospodarkę Polski w najbliższych latach.

[...] mamy do czynienia z bezprecedenso-
wym przekazaniem nowych kompetencji 
organom unijnym za pomocą wybiegów 
techniczno-prawnych z pominięciem me-
chanizmów demokratycznych.
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1.  Państwo, czy nie państwo?

Perspektywę finansową UE na lata 2021-2027 
należy rozpatrywać w kontekście procesu fe-
deralizacji UE, bowiem tylko takie spojrzenie 
pozwala w pełni dostrzec kierunek rozwoju, jaki 
faktycznie wytycza nowy budżet UE. Wprowa-
dza on znacznie więcej obostrzeń i warunków 
w zakresie korzystania ze środków unijnych niż 
miało to miejsce w przypadku poprzednich ram 
finansowych, jednocześnie nakładając na pań-
stwa członkowskie obowiązek spłaty wspólnego 
zadłużenia Unii (w perspektywie kilkudziesięciu 
lat, ale jednak jest to precedens), a także two-
rząc dalsze mechanizmy pozyskiwania przez UE 

„środków własnych” poprzez planowane nowe 
podatki na szczeblu wspólnotowym. Jest to jasny 
znak, że w ramach Unii Europejskiej dominuje 
nurt zmierzający ku faktycznej federalizacji UE.

Koncepcja przekształcenia UE w federację poja-
wia się w myśli polityczno-prawnej od początku 
istnienia Wspólnoty. Jeśli spojrzymy na Dekla-
rację Schumana z 9 maja 1950 r., która uważa-
na jest za zalążek integracji europejskiej, jasno 
widzimy, że pierwotnym celem było stworzenie 

„Federacji Europejskiej, niezbędnej dla zachowa-
nia pokoju”1. Plan Schumana zakładał dążenie 
do Federacji Europejskiej metodą małych kro-
ków, z których pierwszym miało być stworzenie 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 70 lat po 
publikacji Deklaracji Schumana Unia Europejska 
wciąż nie jest bytem federalnym z perspektywy 
prawno-ustrojowej, jednak w ramach Unii dą-
żenie do faktycznej federalizacji jest oczywiste, 
choćby patrząc na kształt analizowanej perspek-
tywy finansowej na lata 2021–2027.

1 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pl.
2 http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/moravcsik-whatcanwelearn.pdf, p. 220.

Jednak w Europie obecnie nie ma dominują-
cej politycznej woli do przekształcenia Unii 
Europejskiej w państwo federalne. Szczególnie 
jasne stało się to przy okazji prac nad ostatecznie 
nieratyfikowanym Traktatem ustanawiającym 
Konstytucję dla Europy, który w założeniu dążył 
do zacieśnienia współpracy w sprawach polityki 
zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Głównym 
celem uchwalenia Konstytucji dla Europy miała 
być legitymizacja Unii nie jako organizacji mię-
dzynarodowej ułatwiającej handel i stymulującej 
wzrost gospodarczy krajów członkowskich, ale 
jako demokratycznego projektu politycznego 
dążącego do zwiększenia zaangażowania oby-
watelskiego bezpośrednio w projekty wspólno-
towe2. To właśnie odrzucenie Konstytucji dla 
Europy było jasnym znakiem, że dążenie do 
otwarcie politycznej federalizacji UE nie ma 
szerokiego poparcia społecznego.

iI. ku europejskiemu 
 federalizmowi

Przez umieszczenie podstawowej pro-
dukcji pod wspólnym zarządem i in-
stytucję nowej Wysokiej Władzy, której 
decyzję zwiążą Francję, Niemcy i kraje, 
które do niej przystąpią, ta propozycja 
stanie się pierwszą konkretną podstawą 
Federacji Europejskiej, niezbędnej dla 
zachowania pokoju.

deklaracja schumana
9 maja 1950 roku
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Mimo to faktyczny kształt obecnie obowią-
zujących traktatów o Unii Europejskiej oraz  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje,  
że mają one ma charakter quasi-konstytucyjny. 
Jeśli spojrzymy na korzenie federalizmu w Sta-
nach Zjednoczonych, w najbardziej fundamen-
talnym ujęciu państwo federalne jest tworzone 
przez dobrowolną zgodę obywateli wchodzących 
w skład istniejących wspólnot politycznych na 
przekazanie określonych kompetencji nowo-
utworzonemu organowi centralnemu3. Zakres 
tych kompetencji jest definiowany różnie i wła-
śnie od tej definicji zależy, czy uznamy Unię 
Europejską za byt federalny, czy wciąż za kon-
federację suwerennych państw. Przykładowo 
Weiler twierdzi, że Unia Europejska już wytwo-
rzyła własny typ federalizmu konstytucyjnego, 
który bardzo dobrze działa i nie ma potrzeby go 
naprawiać lub zmieniać4.

2.  federalizacja metodą  
 kruczków prawnych

Federalizacja UE jest zatem przeprowadzana 
metodą kruczków prawnych, a nie w ramach  
demokratycznych procesów. Po odrzuceniu  
w referendach krajowych Traktatu ustanawiają-
cego Konstytucję dla Europy elity unijne przyjęły 
strategię dążenia do federalizacji UE opartą na 
nienazywaniu całego procesu federalizacją UE  
i unikaniu wykorzystywania wszelkich me-
chanizmów demokratycznych, takich jak kon-
sultacje czy referenda. Traktat lizboński, który 
wszedł w życie po odrzuceniu Konstytucji dla 

3 http://www.federalist-debate.org/index.php/component/k2/item/924-is-a-federal-europe-possible?
4 Chapter 2, Federalism without Constitutionalism: Europe’s Sonderweg. W: J.H.H. Weiler: The 

federal vision: legitimacy and levels of governance in the United States and the European Union. 
Oxford University Press, 2003

Europy, przejął pośrednio i bezpośrednio wiele  
z postanowień Konstytucji dla Europy, unikając 
przy tym kontrowersji wynikających chociażby 
z symboliki uchwalenia Konstytucji dla Europy.

Artykuł 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („TFUE”) stanowi przykładowo, że 

„Unia i jej Państwa Członkowskie działają wspól-
nie w duchu solidarności, jeżeli jakiekolwiek 
Państwo Członkowskie stanie się przedmiotem 
ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywio-
łowej lub katastrofy spowodowanej przez czło-
wieka”. Ten przepis stanowi obecnie podstawę 
prawną do przeprowadzenia bezprecedenso-
wych, długofalowych i często nieodwracalnych 
zmian ustrojowych w ramach Unii dążących do 
faktycznej federalizacji UE w imię solidarności 
europejskiej. Federalizacja fiskalna możliwa 
jest m.in. dzięki art. 311 TFUE, który stanowi, że 

„Unia pozyskuje środki niezbędne do osiągnięcia 
swoich celów i należytego prowadzenia swo-
ich polityk”. Przywołane tu przepisy Traktatu 
pozornie nie mają związku z federalizacją UE, 
jednak faktycznie stanowią jej podstawę – jest 
to jawne naciąganie zapisów traktatowych do 
realizacji doraźnych celów politycznych przy 
okazji pomocy państwom członkowskim w walce 
ze skutkami COVID-19.

Dążenie do federalizacji z pominięciem me-
chanizmów demokratycznych do pewnego 
stopnia przypomina transformację niemiec-
ką po II wojnie światowej. Gdy stało się jasne, 
że siła gospodarcza Niemiec będzie niezbędna 
do odbudowy Europy po II wojnie światowej, 

Rys. 1 – FEDERALIZACJA UNII W CZASIE
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w 1948 roku na konferencji londyńskiej Fran-
cja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i kraje 
Beneluksu ustaliły przyszły ustrój RFN, który 
opierać się miał na federalizmie i mechanizmach 
demokratycznych. Następnie 23 maja 1949 r. 
przyjęto przez obwieszczenie Ustawę Zasadni-
czą Republiki Federalnej Niemiec, która zaczęła 
obowiązywać dzień później. Niemiecka droga do 
federalizmu w żaden sposób nie uwzględniała 
woli społeczeństwa niemieckiego, a ustrój został 
narzucony z zewnątrz. Z perspektywy czasu 
widać, że transformacja niemiecka doprowa-
dziła jednak do szybkiego i pokojowego rozwo-
ju gospodarczego Niemiec, stąd ten przypadek 
może stanowić inspirację dla elit europejskich 
do prowadzenia federalizacji z pominięciem 
mechanizmów demokratycznych.

Jak już wspomniano, od czasów II wojny świa-
towej zakładano, że integracja europejska bę-
dzie zmierzała do stworzenia Federacji Euro-
pejskiej. Zatem pomysł był bardzo podobny do 
transformacji niemieckiej. Jak widać obecnie  
i było widać przez lata, metody także są podobne.  
W Unii Europejskiej obserwowany jest tzw. de-
ficyt demokratyczny i nie można zakładać, że 
jest to zbieg okoliczności lub przypadek5. Po-
mijanie mechanizmów demokratycznych jest 
metodą działania elit unijnych i otwartym py-
taniem pozostaje, czy przy tak dużym projekcie 
jak integracja europejska metody zastosowane 
w powojennych Niemczech mogą przynieść po-
zytywny skutek w skali całej Unii. Jak widać na 
przykładzie integracji walutowej polegającej na 
wprowadzeniu Euro, wydaje się, że nie.

3.  Damy, albo i nie damy 
 warunki pozyskiwania środków

Unijna perspektywa finansowa na lata 2021-2027 
jeszcze bardziej pogłębia integrację finansową 
UE. Najbardziej oczywistą emanacją federali-
zmu fiskalnego obecnego w perspektywie finan-
sowej na lata 2021-2027 jest upoważnienie do 
zaciągania wspólnego zadłużenia na poziomie 
unijnym przez Komisję w wysokości do 750 mld 
euro. Korzystając z ogromnego kryzysu wy-

5 https://www.researchgate.net/publication/334808513_The_Inherently_Undemocratic_EU_Democra-
cy_Moving_beyond_the_’Democratic_Deficit’_Debate

wołanego epidemią COVID-19 wprowadzono 
mechanizm, o którego przyjęcie w krótkiej 
perspektywie nie postulowali przed kryzysem 
epidemicznym nawet najtwardsi zwolennicy 
federalizmu europejskiego.

Ponadto, należy zauważyć, że w perspektywie 
finansowej UE na lata 2021-2027 wprowadzono 
szereg mechanizmów uzależniających wypłatę 
środków od przyjęcia określonych celów poli-
tycznych. Liczba i znaczenie tych mechanizmów 
znacznie przewyższa te przyjęte w budżecie 
UE na lata 2014-2020. Można tutaj wspomnieć 
o zwiększeniu łącznej kwoty wydatków budże-
towych Unii i wydatków z NGEU przeznaczo-
nej na realizację celów klimatycznych z 20%  
w poprzednim budżecie do 30% w perspektywie 
finansowej na lata 2021-2027. Łącząc ten fakt  
z obniżeniem puli środków dostępnych w ramach 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transforma-
cji o 20 mld euro w stosunku do pierwotnych 
planów oraz uzależnieniem wypłaty połowy 
środków z tego funduszu od zobowiązania się do 
realizacji celu zakładającego osiągnięcie przez 

(...) niedemokratyczna struktura europej-
skiej demokracji nie jest przypadkiem, 
ale konsekwencją i koniecznością dla 
zapewnienia ciągłości unijnego ładu eko-
nomicznego-monetarnego, wraz z jego 
specyficzną odmianą kapitalizmu, oraz 
unijnej biurokracji, na której wyrósł sym-
biotyczny świat interesów i osób, które 
czerpią z niego korzyści.

The Inherently Undemocratic EU 
Democracy: Moving Beyond  
the ‘Democratic Deficit’ Debate
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UE neutralności klimatycznej do 2050 r., czego 
Polska dotychczas nie uczyniła, zakres swobody 
dysponowania środkami unijnymi jest coraz 
mocniej ograniczony.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na 
rozwój „zielonych” technologii pozyskiwania 
energii oraz transformację energetyczną kraju. 
Uwidacznia się tutaj coraz silniejsza ogólna ten-
dencja w unijnej polityce do stawiania państw 
członkowskich przed jedynym słusznym wybo-
rem w kwestiach tradycyjnie uznawanych za 
polityczne.

Jeszcze dalej idące ograniczenia niż w zakresie 
celów klimatycznych wprowadzono w zakre-
sie tzw. praworządności. Konkluzje lipcowego 
szczytu Rady Europejskiej jasno wskazują, że 
zostanie wprowadzony „system warunkowości” 
na podstawie kryteriów ochrony interesów fi-
nansowych Unii oraz poszanowania praworząd-
ności. Co istotne, wypłata wszystkich unijnych 
środków w perspektywie finansowej na lata 
2021-2027 ma być uzależniona od spełnienia 
tych kryteriów. Choć nie do końca wiadomo, jak 
w praktyce będzie funkcjonował ten mechanizm, 
widać tutaj po raz kolejny tendencję do kształ-
towania kwestii natury politycznej tradycyjnie 
zarezerwowanych dla suwerennych państw na 
poziomie unijnym.

4.  nowy fiskalizm

Dążenie do większej niezależności Unii w za-
kresie polityki fiskalnej widać także w planach 
wprowadzenia szeregu nowych podatków i opłat, 
które traktowane będą jako zasoby własne Unii. 
W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 
mowa jest o „nowych rodzajach zasobów wła-
snych” w postaci:
– opłat powiązanych z odpadami z tworzyw 

sztucznych niepoddawanymi recyklingowi,
– opłaty cyfrowej,
– mechanizmu dostosowywania cen na grani-

cach z uwzględnieniem emisji CO2,

6 https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf, A29.
7 http://climatecake.pl/wp-content/uploads/2020/03/CAKE_Zmiana-cel%C3%B3w-redukcyjnych-i-cen-

-uprawnie%C5%84-do-emisji-wynikaj%C4%85ca-z-komunikatu-Europejski-Zielony-%C5%81ad-1.
pdf, p. 5.

– zmiany systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS) z możliwością rozszerzenia go 
na sektor lotniczy i morski,

– podatku od transakcji finansowych6.

Te daniny publiczne są wprost wymienione  
w konkluzjach, dopuszcza się jednak pracę nad 
wprowadzeniem innych zasobów własnych Unii. 
Z punktu widzenia Polski szczególnie niekorzyst-
ny może okazać się mechanizm dostosowywania 
cen ze względu na poziom emisji CO2 – pol-
skie spółki jako mniej zaawansowane w proce-
sie transformacji energetycznej mogą stać się 
mniej konkurencyjne wobec ich odpowiedników  
z państw bardziej zaawanasowanych. Biorąc pod 
uwagę fakt, że już teraz przewiduje się istotne 
wzrosty opłat w ramach istniejącego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji, dodatkowy 
mechanizm dostosowywania cen na granicach 
ze względu na emisję7 CO2 może być wysoce 
niekorzystny dla polskiej gospodarki w sytuacji, 
gdy nie podejmiemy zdecydowanych kroków  
w zakresie transformacji energetycznej.

1, 2
biliona

euro

Tyle zamierza przeznaczyć 
Unia na swoje zobowiązania 
w latach 2021-2027
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podsumowanie

COVID-19 jako
pomocny pretekst

Kryzys związany z COVID-19 dał 
urzędnikom unijnym pretekst do 
implementacji federalizmu fiskal-
nego w ramach UE na niespotyka-
ną skalę poprzez (i) zaciągnięcie 
wspólnego długu na poziomie 
unijnym, (ii) wprowadzenie me-
chanizmu warunkowości wypłat 
środków unijnych w zależności 
od spełnienia przez państwa 
członkowskie określonych przez 
UE kryteriów natury politycznej 
w zakresie polityki klimatycznej 
oraz praworządności, oraz (iii) 
wprowadzenie szeregu nowych 
podatków i opłat stanowiących 
zasoby własne Unii.

1.
federalizacja 
nie przejdzie 
bez fiskalizmu

Wprowadzenie federalizmu fiskal-
nego jest kluczowym elementem 
w procesie faktycznej federalizacji 
Unii Europejskiej prowadzonej tyl-
nymi drzwiami w celu uniknięcia 
powszechnego oporu polityczne-
go przed tym projektem.

2. przeobrażenia in-
stytucji unijnych

Tendencja do zacieśniania inte-
gracji europejskiej poprzez przy-
znawanie atrybutów państwa fe-
deralnego instytucjom unijnym 
jest widoczna od lat 50. Ustalenia 
liderów państw UE na szczycie 
w dniach 17-21 lipca 2020 r. są 
krokiem milowym w stronę umoc-
nienia procesu faktycznej federa-
lizacji UE.

3.
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1.  Ile naprawdę dostanie Polska

Perspektywa finansowa UE na lata 2021–2027 
po raz pierwszy w historii Unii składa się  
z dwóch elementów: Wieloletnich Ram Finan-
sowych (WRF), które finansowane są tradycyjnie 
przede wszystkim ze składek członkowskich 
oraz instrumentu Next Generation EU (NGEU) 
– funduszu na rzecz odbudowy po kryzysie zwią-
zanym z epidemią COVID-19, który finansowany 
będzie z pożyczek zaciąganych przez Komisję  
w imieniu Unii na rynkach kapitałowych.

Według szacunków Kancelarii Premiera Pol-
ska będzie mogła skorzystać z ok. 139 mld euro  
w formie dotacji oraz ok. 34 mld euro w pożycz-
kach w ramach unijnej perspektywy finansowej 
na lata 2021–20278. Według innych źródeł Polska 
w okresie do 2027 r. może otrzymać maksymal-
nie 124 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld 
euro w formie pożyczek9. Istotna rozbieżność 
wynika z tego, że te kwoty nie są w żaden spo-
sób potwierdzone w konkluzjach nadzwyczaj-
nego posiedzenia Rady Europejskiej z 21 lipca  
2020 r.10  Ponadto założenia perspektywy finanso-
wej będą analizowane jesienią przez Parlament 
Europejski, który prawdopodobnie zgłosi swoje 
poprawki, zatem dokładne kwoty przewidziane 
dla Polski nie są jeszcze znane.

8 https://www.gov.pl/web/premier/sukces-po-szczycie-rady-europejskiej--wynegocjowalismy-ponad-
-750-mld-zl-z-budzetu-unijnego-i-europejskiego-instrumentu-na-rzecz-odbudowy

9 https://www.ayming.pl/analizy-i-aktualnosci/aktualnosci/budzet-ue-na-lata-2021-2027-zatwierdzo-
ny-ile-przypadnie-polsce-a-ile-przedsiebiorcom/

10 https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf
11 https://www.fxmag.pl/artykul/budzet-ue-polska-mogla-uzyskac-wiecej
12 Tamże.

Z konkluzji wynika natomiast jasno, że fundusz 
na rzecz odbudowy po kryzysie związanym  
z COVID-19 w ramach instrumentu NGEU wy-
niesie maksymalnie 750 mld euro (z czego 360 
mld euro mają stanowić pożyczki), natomiast 
środki dostępne w ramach Wieloletnich Ram 
Finansowych to 1,074 bln euro. Należy podkreślić, 
że gdyby nie instrument NGEU finansowany  
z pożyczek własnych Unii, pula środków prze-
widzianych dla Polski na lata 2020-2027 byłaby 
mniejsza niż w perspektywie finansowej na 
lata 2014-2020 o ok. 12 mld euro11. Ta kwota 
wynika przede wszystkim z faktu, że Polska 
otrzyma ok. 20% mniejsze środki w porównaniu 
z bieżącą perspektywą finansową w zakresie 
funduszu spójności oraz o około 5% mniejsze 
środki w zakresie rolnictwa12, co jest jednak 
naturalną konsekwencją wzrostu gospodarczego 
Polski notowanego w ostatnich latach.

iII. Założenia 
perspektywy 
finansowej UE
na lata 2021–2027 
z PUNKTU WIDZENIA 
POLSKI

Powiązanie przyszłych wypłat środków 
z przestrzeganiem zasad praworządno-
ści uzyskało w dokumencie końcowym 
szczytu jednoznaczną polityczną aproba-
tę, nawet jeśli konkretne rozwiązania w tej 
kwestii mają być dopiero zaproponowane 
przez Komisję Europejską i dyskutowane 
na Radzie UE w najbliższych miesiącach.

Andrzej rudka
„Budżet UE. Polska 
mogła uzyskać więcej”
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2. Ile naprawdę polska odda

Od wstępnie szacowanych kwot wynegocjowa-
nych podczas lipcowego szczytu Rady Europej-
skiej trzeba odjąć składki Polski do UE, które  
w perspektywie najbliższych lat niemal na pew-
no będą rosnąć. Po pierwsze, wynika to z faktu, że 
Dania, Niderlandy, Austria, Szwecja oraz Niemcy 
wynegocjowały podczas lipcowego szczytu Rady 
Europejskiej obniżki brutto w swoich rocznych 
wkładach w łącznej wysokości ponad 7,6 mld 
euro. Ta kwota ma zostać sfinansowana przez 
wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich 
dochodem narodowym brutto13. Po drugie, dług 
na sfinansowanie instrumentu NGEU łączy się 
z tymczasowym podwyższeniem o 0,6% kwoty 
pułapów zasobów własnych w celu pokrycia 
zobowiązań Unii związanych z COVID-19.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że w 2019 
roku składka członkowska Polski do UE wynio-
sła ponad 5 mld euro14 i będzie rosnąć wraz ze 
wzrostem gospodarczym kraju, należy zakładać, 
że w latach 2021–2027 suma składek Polski do 
UE wyniesie ok. 40–45 mld euro. Jeśli odejmiemy 
pożyczki oraz kwotę wpłacanych do UE przez 
Polskę składek, suma „uzyskanych” na szczycie 
środków wynosi w zależności od prognoz 80–90 
mld euro w perspektywie 7-letniej. Zważywszy 
jednak na to, że te środki wiążą się ze spłatą czę-
ści długu zaciągniętego na poczet NGEU, należy 
stwierdzić, że kwota jest porównywalna, jeśli 
nie finalnie mniejsza od tej uzyskanej w bieżącej 
perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

3. Środki z UE jako ubezpieczenie  
 od pandemii

Wspomnieć należy także o mniej oczywistym, 
jednak długofalowo pozytywnym wymiarze 
wprowadzenia mechanizmu NGEU. Sposób wy-
płacania środków z tego programu zakłada pew-
ną elastyczność w zależności od straty realnego 
PKB odnotowanej w latach 2020-2021. Z jednej 
strony można tutaj mówić o niesprawiedliwości 
wobec państw, które z kryzysem wywołanym 
epidemią COVID-19 poradzą sobie nadspodziewa-

13 https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf, par. 152-153.
14 https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska

nie dobrze, z drugiej jednak strony dzięki temu 
mechanizmowi skutki tymczasowego zamknięcia 
gospodarki w państwach, w których zajdzie taka 
konieczność, będą w większym stopniu kompen-
sowane. Z perspektywy zdrowia publicznego  
i obecnej wiedzy epidemiologicznej, to rozwią-
zanie należy uznać za pozytywne. NGEU dla 
Polski i innych państw członkowskich stanowi  
więc swego rodzaju ubezpieczenie, pozwalające 
na podejmowanie większego ryzyka w zakresie 
pełnego lub prawie pełnego otwarcia gospodarki 
w czasach, gdy pandemia COVID-19 wydaje się 
być pod kontrolą. Jednak prawdziwą cenę tego 
ubezpieczenia będziemy mogli ocenić dopiero, 
gdy środki z NGEU zostaną rozdysponowane 
pomiędzy państwa członkowskie. Na ten moment 
wydaje się, że dla Polski może to być ubezpiecze-
nie drogie, zważywszy na to, że dużo lepiej niż 
państwa „starej” Unii radzimy sobie z kryzysem 
wywołanym przez COVID-19.

139
miliardów

40–45
miliardów

na taką kwotę dotacji ue według szacunków 
kancelarii premiera będzie mogła liczyć polska

Taką kwotę przeznaczy Polska na składkę 
członkowską zgodnie z prognozami
 w perspektywie 7-letniej
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Środki unijne na lata 2021–2027 Polska „uzy-
skała” kosztem szeregu zobowiązań podjętych 
podczas lipcowego posiedzenia Rady Europej-
skiej. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na pkt 
22 i 23 konkluzji Rady: „22. Interesy finansowe 
Unii są chronione zgodnie z ogólnymi zasadami 
zawartymi w Traktatach Unii, w szczególności 
zgodnie z wartościami zapisanymi w art. 2 TUE. 
Rada Europejska podkreśla znaczenie ochrony 
interesów finansowych Unii. Rada Europejska 
podkreśla znaczenie poszanowania praworząd-
ności. 23. Na tej podstawie zostanie wprowa-
dzony system warunkowości w celu ochrony 
budżetu i instrumentu Next Generation EU.  
W tym kontekście Komisja zaproponuje środki  
w przypadku naruszeń przyjmowane przez Radę 
większością kwalifikowaną. Rada Europejska 
szybko powróci do tej kwestii”15.

4. Kto definiuje praworządność

Powyższe ustalenia warunkują wypłatę środ-
ków europejskich od przestrzegania zasad 
praworządności. Co prawda, zdaniem jednego  
z unijnych dyplomatów niejasne sformułowanie 
konkluzji dot. praworządności było ukłonem  
w stronę Polski i Węgier, żeby mogły one wyjść  
z twarzą z negocjacji16, jednak stwierdzenie, 
że „Komisja zaproponuje środki w przypadku 
naruszeń przyjmowane przez Radę większo-
ścią kwalifikowaną” nie pozostawia złudzeń, 
co do warunków, na jakich środki z UE będą 
wypłacane. Państwa przeciwne uzależnianiu 
wypłat środków europejskich od poszanowania 
zasad praworządności mogą szukać rozwiązań 
proceduralnych blokujących wejście w życie 
tego mechanizmu, jednak jest to rozwiązanie 
krótkofalowe i ostatecznie tylko od determina-
cji instytucji unijnych oraz pozostałych państw 
członkowskich będzie zależało, w jakim stopniu 
konkluzje Rady Europejskiej dotyczące prawo-
rządności będą egzekwowane. Problemem zwią-
zanym z praworządnością jest to, że nie istnieją 
uniwersalne i powszechne przyjęta kryteria jej 
oceny w kontekście działań wszystkich państw 

15 https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf, par. 22-23.
16 https://www.politico.eu/article/5-takeaways-from-the-eu-budget-mff-and-recovery-deal-coronavi-

rus/
17 https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf, par. 18.

członkowskich. To samo działanie podjęte  
w dwóch różnych krajach może być zupełnie 
różnie ocenione.

5. Więcej pieniędzy dla  
 neutralnych klimatycznie

Kolejne ważne z perspektywy Polski ustalenie 
lipcowego szczytu Rady Europejskiej dotyczy 
polityki klimatycznej i warunków tzw. spra-
wiedliwej transformacji energetycznej. Przed-
stawiciele państw członkowskich postanowili, 
że co najmniej 30% łącznej kwoty wydatków 
budżetowych Unii i wydatków z NGEU zostanie 
przeznaczone na wspieranie realizacji celów 
klimatycznych17. Ponadto, utworzono Fundusz 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, na który 
przeznaczono ogółem jedynie 17,5 mld euro (10 
mld euro z pierwotnie planowanych 30 mld euro 
w ramach NGEU oraz 7,5 mld euro w ramach 
WRF). Dostęp do tych środków postanowiono 
ograniczyć do 50% dla państw, które nie zobo-
wiązały się do realizacji celu zakładającego osią-
gnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 

Taką część swojego budżetu zamierza 
przeznaczyć na cele klimatyczne

30%
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2050 r. Polska stoi zatem przed trudnym politycz-
nie wyzwaniem zmniejszania zaangażowania  
w pozyskiwanie energii z węgla, jeśli chce uzy-
skać dostęp do pełnego finansowania unijnego.

6. Efektywność wydatkowania  
 pieniędzy z UE

Pieniądze to nie wszystko. Istotne jest to, na co 
konkretnie się je wydaje. Cele, na które Polska 
może przeznaczyć środki europejskie są porów-
nywalne do tych określonych w budżecie UE na 
lata 2014–2020 – głównie są to szeroko rozumiane 
innowacje, badania naukowe, działania dążące 
do tworzenia miejsc pracy i zwiększania zatrud-
nienia, finansowanie europejskich inwestycji 
strategicznych oraz zwiększanie konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw. Na podstawie kilkudziesięciu 
raportów kontrolnych NIK, których przedmiotem 
była analiza wykorzystania środków unijnych 
można stwierdzić, że Polska wydaje pienią-
dze unijne w miarę efektywnie i prawidłowo, 
choć nie bezbłędnie i nie zawsze w terminie18.  
W perspektywie finansowej 2014–2020 duża 
część środków europejskich została wydana 
m.in. na inwestycje kolejowe, rewitalizacje zde-
gradowanych obszarów miejskich, działalność 
ośrodków innowacji, finansowanie dużych inwe-
stycji jak np. budowa gazoportu w Świnoujściu, 
a także relatywnie mniej medialne projekty jak 
np. ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu 
górnej Wisły oraz Odry. Prowadzone są także 
Regionalne Programy Operacyjne, w ramach 
których o dofinansowanie mogą starać się polscy 
przedsiębiorcy. W nadchodzącej perspektywie 
finansowej większość programów operacyjnych 
będzie prawdopodobnie kontynuowana.

Pamiętać jednak należy, że czysto księgowa me-
toda oceny efektywności wydatkowania środków  
z UE poprzez porównanie, ile z przyznanych 
środków wydano, a ile zwróciliśmy do kasy UE 
jest niewystarczająca. Jest to być może najła-
twiejsze kryterium efektywności wydatkowania 
środków z UE, ale powinno stanowić jedynie 
punkt wyjścia do analizy zasadności podjęcia 
konkretnych inwestycji. Po upływie kilku lat,  

18 https://www.nik.gov.pl/nik-o-funduszach-unijnych/jak-polska-wydaje-unijne-pieniadze.html

a czasami wcześniej, możliwe jest zweryfikowa-
nie rentowności konkretnych inwestycji – być 
może jest tak, że za środki unijne budowane są 
obiekty drogie w utrzymaniu, które w perspek-
tywie czasu nie są w stanie się samodzielnie 
finansować i generowane przez nie długofalowe 
koszty przewyższają początkowe korzyści pły-
nące przykładowo z utworzenia nowych miejsc 
pracy. Należałoby więc np. sprawdzić, jaki jest 
wpływ dotychczasowych inwestycji finansowa-
nych ze środków unijnych na poziom zadłużenia 
samorządów.

Efektywność wydatkowania środków z UE zależy 
także od sprawnego i łatwego z biurokratycz-
nej perspektywy procesu ich dystrybuowania. 
Niestety, raporty kontrolne NIK wskazują, że 
wnioski konkursowe w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych są czasami oceniane 
wadliwie nie z winy wnioskodawców. Przykłado-
wo, w województwie świętokrzyskim odrzucono 
sześć wniosków o dofinansowanie tylko dlatego, 
że urząd źle zinterpretował wymóg wniesie-
nia przez wnioskodawców wkładu własnego 
(w projektach przewidziano wniesienie wkła-
dów własnych większych niż 15%, a urzędnicy 
błędnie zinterpretowali warunki konkursu jako 
zakładające konieczność wniesienia dokładnie 

Po ocenie formalnej odpadło 27% (wnio-
sków o dofinansowanie w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyjnych), 
a po ocenie merytorycznej aż blisko 43% 
wniosków, które pozytywnie przeszły 
ocenę formalną.

NIK o wyborze projektów 
do Regionalnych Programów 
Operacyjnych
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15%)19. Tego rodzaju oczywiste błędy stanowią 
istotną nierzetelność organów publicznych, która 
ogranicza faktyczny dostęp do środków unijnych 
dla przedsiębiorców.

Ponadto, środki unijne w praktyce nie są naj-
częściej dostępne dla małych przedsiębiorstw  
z racji tego, że proces ich pozyskiwania jest długi  
i skomplikowany, a ponadto rozliczenie środków 
europejskich także nie należy do najłatwiej-
szych. Raport NIK wskazuje, że średnio aż 
27% wniosków o dofinansowanie w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych zo-
stało odrzuconych na etapie oceny formalnej20. 
To oznacza, że co czwarty polski przedsiębiorca 
zainteresowany pozyskaniem środków unijnych 
traci do nich dostęp ze względu na skompli-
kowane wymogi formalne wniosków. Ponadto 
dotacje unijne najczęściej wymagają także za-
angażowania własnego kapitału, co dla małego 
przedsiębiorcy może stanowić problem. Bada-
nia empiryczne pokazują ponadto, że dodatko-
we środki europejskie nie powodują szybszego 
wzrostu dochodów przedsiębiorstw działających  
w mniej rozwiniętych regionach21.

Rozbudowane procedury są oczywiście potrzeb-
ne w przypadku dużych i centralnie organizo-
wanych konkursów w programach takich, jak 
choćby „Horyzont Europa”, jednak należy od 
nich odchodzić przy okazji mniejszych dotacji, 
które powinny być dystrybuowane w sposób 
maksymalnie zdecentralizowany. Badania na-
ukowe pokazują jasno, że decentralizacja fiskal-
na wpływa pozytywnie na efektywność sektora 
publicznego22. W perspektywie finansowej na 
lata 2021–2027 powinniśmy więc stawiać na 
możliwie  zdecentralizowany sposób redystry-
bucji środków unijnych. 

19 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wyborze-projektow-w-ramach-regionalnych-programow-
-operacyjnych.html

20 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wyborze-projektow-w-ramach-regionalnych-programow-
-operacyjnych.html

21 https://www.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/ruhr-economic-papers/rep_16_608.
pdf, s. 28.

22 https://www.researchgate.net/publication/5002873_Fiscal_Decentralization_and_Public_Sector_Effi-
ciency_Evidence_from_OECD_Countries

23 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-d2bd0a86-ab9c-413e-88bc-
-ad4455390714

Przy wydatkowaniu środków z Unii Europej-
skiej w nadchodzącej perspektywie finansowej 
powinniśmy uwzględnić także fakt, że w Polsce 
mamy do czynienia z przerostem sektora publicz-
nego23. Należy zatem postulować możliwie jak 
najmniejszy udział podmiotów państwowych  
w podziale środków europejskich. Wyjątkiem są 
tutaj projekty o strategicznym znaczeniu, któ-
rych wartość wynika ze skali działalności lub 
koncentracji kapitału. Tego rodzaju projekty 
należy rozwijać w celu konkurowania z duży-
mi firmami „starej” Europy, bowiem w dobie 
harmonizacji polityki gospodarczej i społecznej  
w ramach UE wydaje się, że będzie coraz trudniej 
konkurować za pomocą tańszej siły roboczej czy 
preferencyjnego opodatkowania.
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jaka kwota 
środków wyjdzie 
polsce na czysto

Jeśli odejmiemy pożyczki oraz 
kwotę wpłacanych do UE przez 
Polskę składek, suma „uzyska-
nych” przez Polskę środków  
w perspektywie finansowej na  
lata 2021–2027 wynosi w zależno-
ści od prognoz 80–90 mld euro, 
co jest kwotą porównywalną do 
tej uzyskanej w latach 2014–2020.

1.

Pieniądze 
tylko dla 
praworządnych

Na poziomie unijnym wprowadzo-
no zapowiedź mechanizmu uza-
leżniającego wypłatę wszystkich 
środków europejskich od posza-
nowania zasad praworządności 
interpretowanej przez instytucje 
unijne, zatem perspektywa finan-
sowa 2021–2027 zwiększa ryzyko 
konieczności jej przyjęcia. 

2.

neutralność 
klimatyczna 
przede wszystkim

Ustalono, że co najmniej 30% łącz-
nej kwoty wydatków budżetowych 
Unii i wydatków z NGEU zosta-
nie przeznaczone na wspieranie 
realizacji celów klimatycznych. 
Jednocześnie utworzono Fundusz 
na rzecz Sprawiedliwej Transfor-
macji w wysokości 17,5 mld euro, 
ograniczając dostęp do połowy 
tych środków dla państw, które 
nie zobowiązały się do realizacji 
celu zakładającego osiągnięcie 
przez UE neutralności klimatycz-
nej do 2050 r.

3.

jak poprawić 
efektywność

W celu poprawy efektywności 
wykorzystywania środków euro-
pejskich należy zwiększyć poziom 
decentralizacji ich dystrybucji, 
uprościć procedury ich pozyski-
wania w przypadku mniejszych 
dotacji, a także w większym za-
kresie przeznaczać je na projek-
ty finansowane poza sektorem 
publicznym.

6.

cele wydatków 
porównywalne do 
lat poprzednich

Cele, na które Polska może prze-
znaczyć środki europejskie są po-
równywalne do tych określonych 
w budżecie UE na lata 2014–2020.

4.

ograniczony dostęp 
przez skomplikowane 
procedury

Według NIK dostęp do środków 
europejskich jest w praktyce czę-
ściowo ograniczony dla przed-
siębiorców ze względu na skom-
plikowane procedury oraz błędy 
urzędników.

5.

podsumowanie
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1.  Harmonizacja polityki socjalnej  
 i jej koszty dla Polski

Obok federalizmu fiskalnego należy zwrócić 
uwagę na inne strategiczne cele Unii Europej-
skiej, w kontekście których należy oceniać realne 
korzyści dla Polski, które niosą ze sobą środki 
europejskie uzyskane w ramach perspektywy 
finansowej UE na lata 2021–2027.

Po pierwsze, ze środków europejskich nie 
mamy możliwości finansowania polskich 
programów socjalnych takich jak 500+ czy 
trzynasta emerytura. Jest to istotne w sytuacji, 
gdy na szczeblu unijnym tworzy się nowe założe-
nia polityki społecznej w ramach Europejskiego 
filaru praw socjalnych, mające na celu unifikację 
na poziomie UE różnego rodzaju zasiłków, płacy 
minimalnej, rent i emerytur, a także praw uzna-
wanych za prawa III generacji takich jak prawo 
do dostępu do transportu publicznego, urządzeń 
sanitarnych czy komunikacji elektronicznej24. 
Tak daleko idąca harmonizacja przepisów do-
tyczących polityki społecznej sprawi, że Polska 
straci przewagę konkurencyjną wynikającą  
z relatywnie niższych kosztów pracy, a to z kolei 
sprawi, że coraz mniej zagranicznych firm bę-
dzie zainteresowana prowadzeniem działalności  
w Polsce. Chyba, że w międzyczasie Polska wy-
tworzy innego typu przewagi, np. związane  
z infrastrukturą, czy zasobami ludzkimi.

Potencjalny wpływ harmonizacji polityki socjal-
nej w UE uwidacznia się na przykładzie dyskusji 
dotyczącej wprowadzenia unijnych standardów 

24 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/eu-
ropean-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en

25 https://www.dw.com/en/eu-launches-fair-minimum-wage-initiative/a-52004756
26 https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/import-i-eksport-polski-mapa-handlu-zagranicznego-

-dane-gus-2019/q6phd38

dla płacy minimalnej. Jeśli do polskich, i tak jak 
na nasze możliwości rozbudowanych, progra-
mów socjalnych dołożony zostanie obowiązek 
istotnego powiększenia płacy minimalnej, może 
to znacząco utrudnić polskim przedsiębiorcom 
korzystanie z funduszy unijnych na wzrost za-
trudnienia i rozwój gospodarczy. Jeśli koszty pra-
cy istotnie wzrosną, konieczne będzie podejmo-
wanie większego ryzyka finansowego w ramach 
nowych inicjatyw biznesowych i paradoksalnie 
może nie być wielu chętnych na korzystanie  
z dotacji unijnych na rozwój działalności gospo-
darczej. Obecnie w ramach Unii nie jest rozwa-
żany scenariusz wprowadzenia jednolitej płacy 
minimalnej na poziomie wspólnotowym, jednak 
inicjatywa Komisji, powołując się na konieczność 
likwidacji ubóstwa, ma na celu zmniejszenie 
różnic pomiędzy płacą minimalną w państwach 
członkowskich, co dla Polski zapowiada znaczące 
zmiany w tym zakresie25.

Harmonizacja przepisów dotyczących płacy mi-
nimalnej jest w sposób oczywisty niekorzystna 
dla Polski z punktu widzenia konkurencyjności 
polskich przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę 
strukturę polskiego eksportu, który opiera się 
przede wszystkim na eksporcie maszyn, urzą-
dzeń i sprzętu transportowego, a także różnych 
wyrobów i towarów przemysłowych26, zwiększe-
nie płacy minimalnej dotknie w dużej mierze 
przedsiębiorców opierających swoją działalność 
na relatywnie taniej w stosunku np. do Niemiec 
sile roboczej. Wątpliwe jest, czy środki europej-
skie zrekompensują polskim przedsiębiorcom 
istotny wzrost kosztów, jeśli inicjatywa Komisji 
w zakresie płacy minimalnej zostanie wprowa-
dzona w życie.

W tym kontekście trzeba też zwrócić uwagę na 
relację płacy minimalnej do średniej. W Polsce ta 
relacja mierzona procentowym udziałem płacy 
minimalnej w płacy średniej jest już teraz dość 
wysoka na tle Unii, a inicjatywa unijna dotycząca 
ujednolicania płacy minimalnej doprowadziłaby 
prawdopodobnie do jej dalszego podwyższenia,

iV. jaki kształt 
 federalizacji ue?
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co stanowiłoby bardzo duży problem przede 
wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
które potrzebują elastyczności, szczególnie  
w czasach kryzysu. Ponadto na płacę minimalną 
należy patrzeć przez pryzmat siły nabywczej,  
a w takim ujęciu Polska jest obecnie w pierw-

27 https://www.forbes.pl/gospodarka/placa-minimalna-o-ile-wzrosnie-w-2020-r-2021-r-i-2022-r/
k6c0e7h

szej dziesiątce krajów w UE o najwyższej płacy 
minimalnej27. Płaca minimalna równana „nie-
naturalnie”, tzn. jako projekt polityczny, a nie 
jako efekt naturalnych zmian gospodarczych, 
jest z perspektywy polskiej przedsiębiorczości 
dużym zagrożeniem.

źródło: https://www.eurofound.europa.eu/data/statutory-minimu-wages
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics

Rys. II – Pensja minimalna w porównaniu z średnią płacą 
(Wyrażona w euro i w stosunku procentowym, państwa podzielone wg grup: 1 grupa – pensja minimalna < 500 EUR, 
grupa 2 – 500 EUR < pensja minimalna < 100 EUR, grupa 3 – pensja minimalna > 1000 EUR) 
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2.  Ograniczenia w gospodarczej polityce  
 wewnętrznej

Warto podkreślić, że harmonizacja polityki spo-
łecznej na poziomie unijnym wyklucza możli-
wość wprowadzania reform liberalnych w tym 
zakresie. Jest to długofalowe zobowiązanie, które 
definiuje założenia polityki społecznej na czas 
naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Je-
dyna droga do liberalizacji polityki społecznej 
będzie wiodła przez Brukselę, co pokazuje, jak 
istotnie ograniczana jest obecnie autonomia 
państw członkowskich UE w ramach federali-
zacji UE prowadzonej z pominięciem 
mechanizmów demokratycznych.

Studium przypadku – Irlandia
Przykład Irlandii pokazuje, jak ważna jest konku-
rencyjność podatkowa w kontekście rozwoju go-
spodarczego. Od 1987 roku, gdy w Irlandii pod-
jęto szereg działań zmierzających do pozyskania 
inwestycji zagranicznych, do kryzysu finanso-
wego w 2008 roku rzeczywisty wzrost gospodar-
czy Irlandii był znacznie większy niż wynikający  
z trendu wykładniczego28. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy było m.in. wprowadzenie prefe-
rencyjnych stawek podatku dochodowego dla 
firm produkujących towary na eksport oraz firm 
świadczących usługi w skali międzynarodowej 
(0% – do 1981 roku, 10% – po 1981 roku do lat 
90.)29. Mimo że inwestorzy zagraniczni transfero-
wali część swoich zysków i dochodów za granicę, 
to i tak liberalna polityka podatkowa spowodo-
wała nadzwyczajny wzrost gospodarczy Irlandii, 
który był możliwy tylko dzięki brakowi harmoni-
zacji podatkowej na szczeblu unijnym.

Perspektywa finansowa UE na lata 2021–2027 
wspomina także o kilku nowych opłatach i po-
datkach, które stanowić mają dochody własne 
Unii. Konkluzje lipcowego szczytu wspominają 

28 https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/niebezpiecz-
ny-piketty-powraca/

29 https://bleyzerfoundation.org/files/tbf_reports/Ireland-%20Key%20Determinants%20of%20Ec%20
Success%202004.pdf

30 http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/40-2011/FRFU-40-103.pdf, s. 105.
31 http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/40-2011/FRFU-40-103.pdf, s. 105.

wprost o czterech nowych inicjatywach w tym 
zakresie, a mianowicie o wprowadzeniu opłat 
powiązanych z odpadami z tworzyw sztucznych 
niepoddawanych recyklingowi, opłaty cyfrowej, 
mechanizmu dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 oraz o podatku 
od transakcji finansowych. Wspomina się także 
o zmianie systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS) z możliwością rozszerzenia go na 
sektor lotniczy i morski, a także dopuszcza się 
możliwość tworzenia innych zasobów własnych 
Unii. Nowe daniny publiczne są narzędziem nie 
tylko uniezależniającym Brukselę fiskalnie, lecz 
także mogącym zostać przez Unię wykorzysta-
ne jako narzędzie do harmonizacji warunków,  
w jakich działają przedsiębiorcy w ramach Unii.

3.  Walka z konkurencją podatkową

Wprowadzanie danin publicznych na poziomie 
unijnym zmniejsza możliwości międzypaństwo-
wej konkurencji podatkowej, która jest postrze-
gana jako próba wyssania kapitału z innych 
państw. Z unijnego punktu widzenia konkurencję 
podatkową możemy podzielić na dwie katego-
rie: pełzającą konkurencję podatkową (crawling 
tax competition) oraz nieuczciwą konkurencję 
podatkową (unfair tax competition)30. Pierwsza 
z nich polega na stosunkowo powolnym proce-
sie stopniowej redukcji stawek podatkowych 
zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagra-
nicznych. Nieuczciwa konkurencja podatkowa 
(inaczej dumping podatkowy) polega natomiast 
według Unii na „wyizolowanych działaniach 
pojedynczych państw, mających na celu odcią-
gnięcie potencjalnych inwestorów zagranicznych 
od innych państw za pomocą niskich stawek 
podatkowych i skierowanie ich na własne tery-
torium”31. Różnica definicyjna pomiędzy tymi 
dwoma rodzajami konkurencji podatkowej jest 
zatem wysoce arbitralna, co sprawia, że walka 
z konkurencją nieuczciwą może być zarazem 
walką z konkurencją pełzającą, a więc z jakimi-
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kolwiek odchyłem od pożądanych przez Unię 
stóp podatkowych.

Brak możliwości swobodnego konkurowania 
wysokością podatków jest z punktu widzenia 
państw rozwijających się niekorzystny. „Elastycz-
ność i swoboda, jaką dziś ma władza publiczna 
każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej 
w stanowieniu stawek podatków dochodowych 
jest gwarantem kreowania przyjaznego klima-
tu dla działalności gospodarczej i zdrowej ry-
walizacji między krajami, na której skorzystać 
mogą w perspektywie wszyscy uczestnicy tej 
gry rynkowej pod warunkiem, że wykorzystają 

32 http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/40-2011/FRFU-40-103.pdf, s. 111.
33 https://www.reinisfischer.com/average-monthly-salary-european-union-2020

swoją szansę”32. Polska powinna sprzeciwiać się 
wszelkim próbom daleko idącej harmonizacji 
podatkowej w celu ochrony konkurencyjności 
polskich przedsiębiorców. Harmonizacja podat-
kowa jest korzystna dla najbogatszych państw 
UE, które niosąc na sztandarach szlachetne hasła 
dotyczące „uczciwej” konkurencji i sprawie-
dliwości podatkowej dążą do tego, by fabryki  
i inne zakłady pracy nie powstawały w krajach 
rozwijających się (m.in. w Europie Centralnej  
i Wschodniej), tylko w państwach „starej” Europy, 
takich jak Niemcy, Włochy czy Francja33.

Rys. III – przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie 
w państwach unii 
europejskiej
(źródło: https://www.reinisfi-
scher.com/average-monthly- 
salary-european-union-2020)
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4.  Jeden sposób na klimat

Harmonizacja unijnej polityki gospodarczej doty-
czy także w dużym stopniu szeroko rozumianej 
polityki klimatycznej. Widać to szczególnie przez 
pryzmat podwyższenia do minimum 30% puli 
środków europejskich, które państwa członkow-
skie muszą wydać na wspieranie realizacji celów 
klimatycznych, a także po planach wprowadze-
nia nowych opłat środowiskowych, o których 
była mowa w I i II części raportu. Jednocześnie 
środki na sprawiedliwą transformację dla całej 
wspólnoty zostały okrojone do 17,5 mld euro,  
z których tylko połowa jest dostępna dla państwa, 
które nie zobowiązało się do realizacji celu za-
kładającego osiągnięcie przez UE neutralności 
klimatycznej do 2050 r. W tym miejscu należy 
zauważyć, że według Polskiego Komitetu Energii 
Elektrycznej transformacja polskiego sektora 
energetyki pochłonie od 176 do 205 mld euro34. 
Perspektywa finansowa na lata 2021–2027 pro-
jektuje zatem nowy paradygmat współpracy 
europejskiej dotyczącej klimatu – dopuszczal-
ny jest brak zgody państwa członkowskiego 
na przyjęcie zobowiązań w zakresie klimatu, 
ale cena jest wysoka: po pierwsze w ramach 
rosnących opłat klimatycznych za emisję, a po 
drugie w ramach braku dostępu do środków na 
transformację energetyczną (które swoją dro-
gą są i tak niewystarczające biorąc pod uwagę 
ogromne koszty transformacji energetycznej).

W tym kontekście negatywnie należy ocenić 
działania podjęte w latach 2014–2020 w zakresie 
dostosowania polskiego przemysłu do wymo-
gów Pakietu energetyczno-klimatycznego. Ra-
port NIK wskazuje, że „Ministrowie Środowiska  
i Gospodarki  nie przygotowali odpowiednich 
warunków prawnych niezbędnych, by dostoso-
wać polską gospodarkę do wymogów Pakietu 
energetyczno-klimatycznego, a zwłaszcza do 
obowiązków nakładanych na przedsiębiorców 
w ramach systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów (tzw. system ETS)”35. Biorąc pod 
uwagę rosnące ceny w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, a także zapowiadany 

34 https://www.pkee.pl/stanowisko-polskiego-komitetu-energii-elektrycznej-dotyczace-wstepnej-oce-
ny-skutkow-mechanizmu-dostosowania-cen-na-granicach-z-uwzglednienie/

35 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dostosowaniu-polskiego-przemyslu-do-wymogow-pakietu-
-energetyczno-klimatycznego.html

w pespektywie finansowej UE na lata 2021–2027 
nowy mechanizm dostosowywania cen na grani-
cach z uwzględnieniem emisji CO2, zaniedbania 
w tym zakresie mogą przyczynić się finalnie do 
istotnego ograniczenia konkurencyjności pol-
skich przedsiębiorców na rynku europejskim.

5.  Komu służy federalizacja?

Dalsza harmonizacja fiskalna i podatkowa 
prowadzi do tego, że coraz trudniejsze będzie 
skuteczne funkcjonowanie w ramach Unii 
Europejskiej bez przyjmowania euro. Jeśli 
harmonizacja w zakresie polityki klimatycznej 
może być potraktowana jako modelowy sposób 
działania Unii, należy się spodziewać, że koszty 
funkcjonowania poza strefą euro będą tak szybko 
i znacząco rosły, że „jedynym słusznym” wybo-
rem państw członkowskich będzie wstąpienie 
do strefy euro.

Federalizacja w obecnym kształcie leży zatem  
w interesie państw bogatych, takich jak Niemcy 
czy Francja. Zresztą politycy niemieccy otwarcie 
o tym mówią. Przykładowo Martin Schulz w 2017 
roku podczas Kongresu SPD wprost mówił o ko-
nieczności stworzenia „Stanów Zjednoczonych 
Europy”. Im szybciej proces federalizacji będzie 
się toczył, tym szybciej bogate kraje ugruntują 
swoją dominującą pozycję na rynkach europej-
skich. W dzisiejszych czasach zaawansowanie 
technologiczne i złożoność stosunków gospo-
darczych sprawiają, że trudno jest w perspek-
tywie kilku, a nawet kilkunastu lat rozwinąć 
działalność w takich sektorach jak bankowość, 
motoryzacja, czy farmaceutyka. Tak się składa, że 
to bogate kraje Unii zdominowały te najbardziej 
dochodowe sektory i czym szybciej domknie się 
możliwość konkurowania pomiędzy państwami 
członkowskimi np. kosztami pracy i wysokością 
podatków, tym mniej prawdopodobne, że pol-
skie spółki będą mogły eksportować do Europy 
Zachodniej swoje rozwiązania w tym sektorach.
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6.  Wzór zza oceanu

Sam proces federalizacji jest do pewnego stopnia 
neutralny ideologicznie i nie zakłada konieczno-
ści harmonizacji podatkowej, polityki społecz-
nej, czy klimatycznej. Są to odrębne projekty 
i byłoby błędem twierdzić, że niemożliwa jest 
federalizacja UE bez któregoś z tych elementów. 
Najlepszym tego przykładem są Stany Zjednoczo-
ne – dopuszcza się tam konkurencję podatkową 
pomiędzy stanami, co faktycznie przekłada się 
na duże różnice regionalne w stopach opodat-
kowania. Przykładowo, podatek dochodowy 
od osób fizycznych w Kalifornii wynosi 13,3%,  
a dziewięć stanów (m.in. Teksas czy Floryda) 
zrezygnowało z niego całkowicie. Zważywszy na 
wysokość PKB Stanów Zjednoczonych, na pewno 
nie ma to negatywnego wpływu na konkuren-
cyjność amerykańskiej gospodarki jako całości. 
Nie należy zatem dokonywać uproszczenia, że 
harmonizacja polityki podatkowej, społecznej 
czy podatkowej jest koniecznym i nieodłącznym 
elementem federalizacji UE.

Jednocześnie należy zauważyć, że współcze-
śnie samo obniżenie podatków w coraz mniej-
szym stopniu przyciągną nowych inwestorów.  

„W badaniach nad wpływem podatków na wzrost 
gospodarczy następuje wyraźne zbliżenie podej-
ścia typowego dla ekonomii instytucjonalnej do 
tradycyjnego spojrzenia charakteryzującego do 
niedawna badaczy polityki fiskalnej w ich tra-
dycyjnym ujęciu”36. Oznacza to, że ekonomiści 
dostrzegają dużo szerszą i bardziej skompliko-
waną zależność pomiędzy atrakcyjnością inwe-
stycyjną danego państwa a poziomem opodat-
kowania, która dotyczy także m.in. stabilności 
instytucjonalnej.

Alternatywnym dla Europy Socjalnej modelem 
dla federalizacji UE jest model rynkowy – charak-
teryzuje go m.in. jednolicie niskie opodatkowanie 
na poziomie unijnym i możliwość konkurowania 
ze sobą państw członkowskich na podobnych 
zasadach, jak to odbywa się w Stanach Zjedno-
czonych. Ten model jest w istocie fundamentem 
rozwoju gospodarczego Unii, która na początku 
swojego istnienia skupiała się na usuwaniu ba-

36 H. Wnorowski, Wpływ podatków na wzrost gospodarczy i konkurencyjność w ujęciu instytucjonal-
nym, „Gospodarka Narodowa” 2010/4.

rier podatkowo-celnych w ramach handlu unij-
nego. Stworzenie jednolitego rynku z wolnym 
przepływem kapitału, osób, towarów i usług dało 
przedsiębiorcom unijnym ogromne możliwości 
i nie ma powodu, żeby te możliwości odbierać 
w imię wprowadzania idei Europy Socjalnej. 
Musimy też pamiętać, że mocarstwa, z którymi 
Unia obecnie konkuruje nie wprowadzają dale-
ko idących obostrzeń istotnie podwyższających 
koszty pracy. Można zatem przypuszczać, że jeśli 
projekt Europy Socjalnej będzie kontynuowany, 
duża część produkcji europejskiej zostanie prze-
niesiona poza obszar Unii, na czym 
Polska może długofalowo stracić.

te stany 
zrezygnowały 
z podatku 
dochodowegosprawiedliwych

Alaska

floryda

nevada

dakota płd

teksas

wyoming

washington

9
new hampshire

tennessee
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Pieniądze 
tylko dla 
praworządnych

Perspektywa finansowa na lata 
2021–2027 projektuje nowy para-
dygmat współpracy europejskiej 
dotyczącej klimatu – dopusz-
czalny jest brak zgody państwa 
członkowskiego na przyjęcie 
zobowiązań klimatycznych, ale 
cena odmowy jest wysoka: po 
pierwsze w ramach rosnących 
opłat klimatycznych za emisję,  
a po drugie w ramach braku dostę-
pu do środków na transformację 
energetyczną. Działalność pol-
skich instytucji w tym zakresie  
w latach 2014–2020 należy oce-
niać negatywnie.

5.
UJEDNOLICENIE 
PŁACY MINIMALNEJ 
WZGLĘDEM ŚREDNIEJ

Dużym zagrożeniem dla konkuren-
cyjności polskich przedsiębiorców 
jest inicjatywa Komisji w zakresie 
ujednolicania płacy minimalnej na 
poziomie wspólnotowym. Polska 
powinna wyraźnie sprzeciwiać się 
temu projektowi, a jeśli całkowite 
odrzucenie nie będzie możliwe, 
dążyć do uzależnienia wysokości 
płacy minimalnej od relacji płacy 
minimalnej do płacy średniej w 
danym państwie członkowskim.

3.

ZŁUDNA 
KONIECZNOŚĆ 
HARMONIZACYJNA

Nie należy dokonywać uprosz-
czenia, że harmonizacja polity-
ki podatkowej, społecznej czy 
podatkowej jest koniecznym  
i nieodłącznym elementem fe-
deralizacji UE.

4.

HARMONIZACJA 
POLITYKI 
EUROPEJSKIEJ

Wraz ze środkami europejskimi 
przewidzianymi w perspektywie 
finansowej UE na lata 2021–2027 
szybko postępuje unijny proces 
harmonizacji polityki podatkowej, 
społecznej oraz klimatycznej.

1.

ZAGROŻENIE DLA 
KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzanie danin publicznych 
na poziomie unijnym zmniejsza 
możliwości międzypaństwowej 
konkurencji podatkowej, która jest 
dla nas obecnie korzystna. Polska 
powinna sprzeciwiać się wszelkim 
próbom harmonizacji podatkowej 
w celu ochrony konkurencyjności 
polskich przedsiębiorców.

2.

Podsumowanie
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V. rekomendacje

1. Polska powinna wyraźnie sprzeciwiać się projektowi Komisji w zakresie ujednolicenia płacy 
minimalnej na poziomie unijnym lub przynajmniej dążyć do uzależnienia wysokości płacy mini-
malnej od jej relacji do płacy średniej w danym państwie członkowskim.

2. Polska nie powinna przyjmować celu neutralności klimatycznej do 2050 r. na warunkach propo-
nowanych w perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027, jednocześnie dążąc do wynego-
cjowania dodatkowych środków na ten cel.

3. Polska powinna sprzeciwiać się wszelkim próbom daleko idącej harmonizacji podatkowej w celu 
ochrony konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

4. NIK powinien zbadać zasadność podejmowania konkretnych inwestycji finansowych ze środków 
unijnym w szerszym zakresie niż dotychczas, tj. poprzez analizę  długofalowej rentowności 
konkretnych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dotychczasowych inwestycji 
finansowanych ze środków unijnych na poziom zadłużenia samorządów.

5. Należy uprościć procedury dotyczące pozyskiwania i rozliczania środków unijnych oraz możliwie 
zdecentralizować sposób ich dystrybucji.

6. Środki europejskie powinny w większym zakresie trafiać do sektora prywatnego.
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