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Wstęp
Relacje Polski z Unią Europejską nie należą

do najłatwiejszych. Znajdujemy się obecnie

w okresie wzmożonego ich napięcia, zwią-

zanego m.in. ze sporem o praworządność.
W debacie publicznej coraz częściej – na razie

tylko w ramach gorącej debaty, czysto hipotetycznie – rozważa się wariant polexitu, czyli

wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Idee i słowa

3.

4.

5.

mają jednak konsekwencje, samo dyskutowa-

spodarczych: firm, konsumentów, inwestorów,
pracowników i może skłonić je do podjęcia
kosztownych działań niwelujących ryzyko.

politycznych i ekonomicznych w postaci
kalendarium,

określenie możliwych kanałów wpływu

niepewności związanej ze stanem sto-

sunków Polski z instytucjami UE,

przegląd i analiza danych ekonomicznych

oraz finansowych pod kątem istnienia

możliwych sygnałów, świadczących o ne-

nie tego scenariusza może być zapowiedzią

potencjalnych zawirowań dla podmiotów go-

uporządkowanie najważniejszych zdarzeń

gatywnym wpływie sporu z UE na polską
6.

gospodarkę,

oszacowanie skutków niepewności wynikającej ze sporu z instytucjami UE, biorąc

pod uwagę PKB, dochody sektora finansów

publicznych oraz inflację w krótkim okresie.

Celem tej analizy jest próba odpowiedzi na

W związku z tym, że analiza dotyczy skutków

relacji Polski z instytucjami Unii Europejskiej,

-instytucje UE w krótkim okresie i trudno jest

pytanie, czy niepewność związana ze stanem
łącznie z niepewnością dotyczącą scenariusza

tzw. polexitu, wpływa na gospodarkę.

Struktura i zawartość analizy jest następująca:

1.

charakterystyka bieżącego postrzega-

prognozować procesy polityczne w średnim

terminie, skupia się ona na skutkach braku

akceptacji Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
Dodatkowo sytuacja, w jakiej znajduje się teraz

polska i światowa gospodarka, jest szczególna,

nia przez polskich konsumentów i przed-

co wynika z wielu czynników zwiększających

będących źródłem niepewności,

nawet podstawowych wielkości makroeko-

siębiorstwa różnych problemów i zjawisk
2.

niepewności związanej z relacjami Polska-

analiza bieżącego stanu koniunktury w porównaniu z gospodarkami Czech i Węgier ,

niepewność i utrudniających prognozowanie
nomicznych.

1

1

Do analizy wybrano gospodarki Czech i Węgier jako najbardziej podobne do Polski – w szczególności
ze względu na płynny kurs walutowy i posiadanie własnej waluty, a także porównywalny poziom rozwoju
gospodarczego i charakterystykę ryzyka inwestycyjnego.
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Synteza
Aktualny kontekst – czynniki
niepewności, nastroje społeczne
i koniunktura gospodarcza:

•

•

nia mogą być oparte na doświadczeniach

stytucjami UE jako najpoważniejszy pro-

z przeszłości, jak np. groźby weta Polski

opublikowanego 9 listopada br. przez RMF

r. czy też wielu rozmów „ostatniej szansy”

blem dla państwa – tak wynika z sondażu

i Węgier wobec budżetu UE pod koniec 2020

FM i „Dziennik Gazetę Prawną”. 31% ankie-

z Grecją, która była bliska opuszczenia

podczas gdy na inflację i kryzys graniczny

strzegane prawdopodobieństwo scena-

towanych uważa to za największy problem,

strefy euro. Należy jednak dodać, że po-

z Białorusią wskazało po 25% badanych2.

riusza polexitu może wzrosnąć skokowo tj.

Coraz więcej osób wyszukuje informacji

gwałtownie na skutek trudnych do przewi-

su energetycznego. Badania sondażowe

przykładem takiego wydarzenia, którego

na temat polexitu, pandemii oraz kryzy-

dzenia zdarzeń bądź procesów. Brexit jest

wskazują, że rosnąca liczba Polaków uważa

prawdopodobieństwo było bardzo nie-

polexit za realny scenariusz. W październiku

doszacowane.

nych w sondażu dla RMF FM i „Dziennika

na ze stanem relacji Polski z instytucjami

Polska gospodarka znajduje się w fazie

na polską gospodarkę. W krótkim terminie

wodowanej pandemią i nadzwyczajnymi

sporu między polskim rządem a instytucja-

dzi na nią. Najważniejszym wydarzeniem

go Planu Odbudowy. To z kolei przekłada

soka inflacja, której poziom zaskoczył część

niższy oczekiwany wzrost gospodarczy

br. taką opinię wyraziło aż 42% ankietowa- •

Gazety Prawnej”3.

•

bezpośrednim i najważniejszym skutkiem

działaniami instytucji państwa w odpowie-

mi UE jest wstrzymanie akceptacji Krajowe-

gospodarczym ostatnich miesięcy jest wy-

się na słabnięcie złotego, wyższą inflację,

uczestników rynku oraz władze monetarne.

Sygnały w danych, nastroje
i opinie rynkowe:

W przeciwieństwie do ogółu Polaków, obec-

rentowność obligacji skarbowych.

Koszty podwyższonej niepewności
dla polskiej gospodarki:

Opóźnienie KPO do pierwszej połowy 2022

wniosek z obserwowanych procesów na

o 2,3 mld zł w 2021 r., o 7,3 mld zł w 2022 r.

i wyceny polskich obligacji rządowych oraz

z hipotetycznym scenariuszem urucho-

rynku finansowym, zwłaszcza kursu złotego

akcji. Również dostępne dane dotyczą-

r. w Polsce będzie skutkować niższym PKB

oraz o 12,7 mld zł w 2023 r. w porównaniu

mienia KPO w połowie 2021 r. W przypadku

ce nastrojów i aktywności inwestycyjnej

scenariusza braku realizacji KPO do drugiej

obronić hipotezy, że uczestnicy życia go-

o 12,2 mld zł, z kolei w 2023 r. o 22,9 mld zł

o istotnym prawdopodobieństwie.

nym, czyli akceptacją KPO w połowie 2021 r.

w sektorze przedsiębiorstw nie pozwalają

spodarczego uważają polexit za scenariusz

3

w najbliższych kwartałach, a także rosnącą

nie rynek finansowy uważa polexit za bar- •

dzo mało prawdopodobny scenariusz. To

2

Bez wątpienia jednak niepewność związa-

UE oddziałuje w sposób istotny i negatywny

dynamicznego ożywienia po recesji spo-

•

zumienia między instytucjami UE a Polską,

choćby „na ostatnią chwilę”. Te oczekiwa-

Polacy postrzegają napięte relacje z in-

•

Inwestorzy zakładają, że dojdzie do poro-

połowy 2023 r., w 2022 r. PKB będzie niższy
w porównaniu ze scenariuszem referencyj-

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-spor-z-ue-kryzys-migracyjny-i-inflacja-to-najwieksze-wyzwani,
nId,5632755#crp_state=1.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/fakty/news-polexit-to-realny-scenariusz-coraz-wiecej
-polakow-tak-uwaza,nId,5573292#crp_state=1.
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•

Z powodu tarć między Polską a UE zmniej-

bazowy) Polacy będą musieli wydać o 3,8

szą się także dochody podatkowe budżetu

mld zł więcej w najbliższych czterech kwar-

KPO, w 2022 r. budżet straci od blisko 1,2 do

i usługi, co w 2020 r. Jeśli do końca 2022

państwa. W zależności od scenariusza dla

tałach, jeśli zechcą kupić te same dobra

2 mld zł wpływów z podatków, a w kolej-

r. nie zostanie uruchomiony KPO (scena-

zł utraconych dochodów podatkowych.

będą musieli wydać o 5,7 mld zł więcej

nym roku koszt wyniesie od 2 do 3,7 mld

riusz pesymistyczny), polscy konsumenci

Należy podkreślić, że negatywne skutki dla

w najbliższych czterech kwartałach, jeśli

całego sektora finansów publicznych będą

większe, gdyż obniżą się także dochody

samorządów oraz wpływy do państwowych
•

funduszy celowych, takich jak FUS i NFZ.

zechcą kupić ten sam „koszyk” dóbr i usług

•

z nią różnych ścieżek inflacji i PKB mogą

obejmować m.in. większe podwyżki stóp

od 2022 r. zmniejszą się ich wpływy z PIT

flacji) oraz zwiększenie obciążeń fiskalnych

dów budżetowych będą samorządy, gdyż

procentowych NBP (z powodu wyższej in-

w związku z tzw. Polskim Ładem. Wysoka

(lub redukcję innych wydatków publicznych

tucjami UE będzie w ich przypadku oddzia-

publicznych).

ływać negatywnie na dochody podatkowe

(poprzez niższy wzrost PKB) oraz możliwości

finansowania projektów ze względu na zamrożenie środków z KPO.

Osłabienie złotego w okresie ostatnich

bądź też wzrost deficytu sektora finansów

•

W kontekście skutków scenariusza polexitu

nie istnieją odpowiednie punkty odnie-

sienia, gdyż Wielka Brytania jest krajem
w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej

i ekonomicznej, niż Polska. To dawne świa-

12 miesięcy przełoży się na około 0,3 pkt

towe mocarstwo z dużym zakumulowanym

potetycznym scenariuszem, gdyby KPO

jęcia, a brexit był realizowany w okresie

proc. wyższą inflację w porównaniu z hi-

został zaakceptowany w połowie 2021 r.
W przypadku braku akceptacji KPO do
końca 2022 r. inflacja będzie wyższa

w pierwszym kwartale 2022 r. o 0,4 pkt proc.,

a w kolejnych dwóch kwartałach o 0,5
•

Dalsze następstwa niepewności i związanej

Szczególnie wrażliwe na ubytki docho-

niepewność związana ze sporami z insty-

•

co w 2020 r.

pkt proc.

kapitałem, w szerokim znaczeniu tego po-

dobrej koniunktury w gospodarce światowej. Wszystko na to wskazuje, że najbliższe

lata będą trudniejsze zarówno dla polskiej,

jak i brytyjskiej gospodarki, przez co koszt

niepewności będzie większy, a nie mniejszy.

Z powodu opóźnienia w uruchomieniu KPO

do pierwszej połowy 2022 r. (scenariusz

Warsaw Enterprise Institute
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Aktualny kontekst – czynniki niepewności, nastroje
społeczne i koniunktura gospodarcza
Punktem wyjścia w analizie sygnałów i możli- •

rosnącą inflację i związaną z nią nie-

jest właściwe określenie kontekstu, w szczegól-

a także stóp procentowych w przyszłości,

wych kosztów związanych ze stanem relacji z UE

ności dotyczącego różnych źródeł niepewności, •
które mogą być alternatywnym wyjaśnieniem

dla obserwowanych procesów w gospodarce.

Postrzeganie różnych zjawisk
będących źródłem niepewności
Coraz więcej Polaków ocenia, że sytuacja

•

ło 56% ankietowanych, a więc najwięcej od

grudnia 2020 r.4. Sytuację gospodarczą jako

złą oceniło w tym samym miesiącu 34% ba-

problemy w dostawach wybranych dóbr

i usług, zarówno przemysłowych, jak i kon-

sumenckich,

gwałtownie rosnące ceny energii elektrycznej oraz nośników energii, co coraz

częściej jest określane mianem kryzysu
•

w kraju zmierza w złym kierunku. W paździer- •

nikowym badaniu CBOS taki pogląd wyrazi-

pewność dotyczącą kosztów dóbr i usług,

•

energetycznego,

kryzys w relacjach z Białorusią,

rosnącą liczbę zakażeń oraz zgonów z powodu COVID-19,

wreszcie – zaostrzający się spór polskiego

rządu z instytucjami UE.

Polacy postrzegają napięte relacje z instytu-

danych, 30% oceniło jako „ani dobrą, ani złą”,

cjami UE jako najpoważniejszy problem dla

pojawiło się wiele problemów ekonomicznych

nego 9 listopada br. przez RMF FM i „Dziennik

a 29% jako dobrą5. W ostatnich tygodniach

i politycznych, które mogą wpływać na nastroje

państwa – tak wynika z sondażu opublikowa-

Gazetę Prawną”. 31% ankietowanych uważa to

oraz decyzje ekonomiczne przedsiębiorstw,

za największy problem, podczas gdy na inflację

można wymienić następujące procesy:

badanych6.

inwestorów i konsumentów. W szczególności

4
5
6

i kryzys graniczny z Białorusią wskazało po 25%

https://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php?trend_parametr=sytuacja_w_kraju.
https://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php?trend_parametr=sytuacja_gospodarcza.
Można przypuszczać, że gdyby ankietowani odpowiadali na pytanie o największego problemy dotyczące
osobistej sytuacji, odsetek wskazań na inflację byłby większy.

Wykres 1. Odpowiedź ankietowanych na pytanie: „Co Pana/Pani zdaniem jest aktualnie największym wyzwaniem dla państwa?” w sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Data publikacji: 9 listopada br.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-spor-z-ue-kryzys-migracyjny-i-inflacja-to-najwieksze-wyzwani,nId,5632755#crp_state=1
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W ostatnich tygodniach blisko dwukrotnie

więcej Polaków szukało danych na temat in-

flacji, niż w miesiącach letnich. Coraz więcej

osób wyszukuje również informacji na temat

tzw. polexitu, pandemii oraz kryzysu ener-

getycznego (wykres 2). Fraza „polexit” była

często wyszukiwana również na przełomie 2020

7
8

i 2021 r., kiedy polski rząd rozważał weto wobec

unijnego budżetu7. Choć fakt wyszukiwania wyrażeń typu „inflacja” bądź „polexit” nie oznacza
wprost, że u użytkowników internetu wywołują

one poważne obawy i są źródłem niepewno-

ści, to jest bardzo prawdopodobne, że tak jest
w przypadku dużej grupy8.

Niestety nie było możliwości pozyskania danych z Google Trends dla fraz typu „spór Polski z UE”,
prawdopodobnie ze względu na niewystarczającą liczbę obserwacji.
Innymi słowy można założyć, że nie obserwujemy nagłego wzrostu osób interesujących się danym tematem
„hobbystycznie” czy z przyczyn losowych, tylko stoi za tym konkretny powód.

Wykres 2. Częstotliwość wyszukiwania fraz „inflacja”, „covid”, „polexit” oraz „kryzys energetyczny” w ostatnich dwóch latach

Uwaga: zastosowano średnią ruchomą dla 12 tygodni, dane źródłowe o częstotliwości tygodniowej. Źródło: opracowanie
własne na podstawie danych Google Trends

Badania sondażowe wskazują jednak, że

Stan koniunktury w Polsce

ny scenariusz. W październiku br. taką opinię

Polska gospodarka znajduje się w fazie dyna-

coraz więcej Polaków uważa polexit za realwyraziło aż 42% ankietowanych w sondażu dla

RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, podczas

gdy we wrześniu było to 30% respondentów .
9

micznego ożywienia po recesji spowodowanej

pandemią i nadzwyczajnymi działaniami in-

stytucji państwa w odpowiedzi na nią. W trze-

Biorąc pod uwagę postrzeganie sporu z in-

cim kwartale br. Produkt Krajowy Brutto (PKB)

dla państwa, a także utrzymujące się wysokie

kwartału, natomiast w ujęciu rocznym wzrósł

stytucjami UE jako największego wyzwania

poparcie Polaków dla członkostwa w UE, obecny

stan stosunków z UE można ocenić jako istotne
źródło niepewności.
9
10

zwiększył się o 2,1% w stosunku do poprzedniego

o 5,1%10. Ekonomiści prognozowali, że PKB uro-

śnie o 1,8% k/k oraz 4,7% r/r.

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/fakty/news-polexit-to-realny-scenariusz-coraz-wiecej
-polakow-tak-uwaza,nId,5573292#crp_state=1.
Jest to tzw. szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego z 12 listopada br., który nie zawiera informacji
o strukturze wzrostu PKB. Więcej: GUS, Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku.
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Sytuacja na rynku pracy świadczy o coraz

większym niedoborze pracowników. Stopa

bezrobocia rejestrowego wyniosła we wrze-

śniu br. 5,6%, a wzrost wynagrodzeń w sektorze

naniu do września ceny dóbr konsumpcyjnych

zwiększyły się średnio o 1%. Inflacja rośnie od

początku roku nie tylko w Polsce, ale także m.in.
w Czechach, na Węgrzech oraz w wielu innych

przedsiębiorstw w ostatnich kwartałach sięga

gospodarkach. Przykładowo, w Niemczech dy-

9,6% w trzecim kw.)11.

a w Stanach Zjednoczonych – 6,2% r/r w tym

10% w ujęciu rocznym (10,0% w drugim kw. oraz

Inflacja wyniosła w październiku br. 6,8%

namika cen w październiku sięgnęła 4,5% r/r,

samym miesiącu.

w perspektywie rocznej, natomiast w porów11

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej
/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-i-iii-kwartal-2021-r-,1,113.html.

Wykres 3. Wzrost cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) w Polsce, na Węgrzech i w Czechach (% r/r)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Trading Economics.

Jeszcze szybciej w ostatnich miesiącach rosną

strukturalne gospodarki, czy też prowadzo-

ducer Price Index). W tym przypadku zjawisko

są Węgry, gdzie od przynajmniej dwóch lat

ceny dóbr produkcyjnych, czyli inflacja PPI (Prorównież ma charakter międzynarodowy, co

oczywiście nie oznacza, że czynniki krajowe

nie mają wpływu na wzrost cen (czy to cechy

Warsaw Enterprise Institute

na polityka pieniężna i fiskalna). Przykładem

ceny producentów rosną szybciej, niż w Polsce
i Czechach.
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Wykres 4. Wzrost cen dóbr produkcyjnych (PPI) w Polsce, na Węgrzech i Czechach (% r/r)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Trading Economics.

Z perspektywy gospodarczej bez wątpienia

najważniejszym wydarzeniem ostatnich

miesięcy jest inflacja, której wysoki poziom

z którą inflacja ma charakter przejściowy,

a podnoszenie stóp procentowych byłoby
błędem. Świadczą o tym m.in. wyniki ankiety

makroekonomicznej Narodowego Banku Pol-

zaskoczył część uczestników rynku oraz wła-

skiego (NBP) z września br., w której centralna

Pieniężnej (RPP) również były niespodzianką dla

to 0,62%, a na 2023 r. to 1,22%12. W rzeczywisto-

dze monetarne. Ostatnie decyzje Rady Polityki

ekonomistów, którzy kierowali się wcześniejszą komunikacją banku centralnego, zgodnie
12

prognoza dla stopy referencyjnej NBP na 2022 r.

ści, już na początku listopada 2021 r. ta stopa
została podniesiona do 1,25%.

https://www.nbp.pl/statystyka/amakro/am2021q3.pdf.

Wykres 5. Stopa referencyjna banku centralnego w Czechach, Polsce i na Węgrzech (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z banków centralnych.
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Stopa referencyjna NBP, mimo ostatnich pod-

prognozować procesy polityczne w średnim

trywanych gospodarek i wszystko wskazuje

akceptacji KPO15. Przy tych założeniach można

zacieśnianie polityki pieniężnej.

na gospodarkę, poza bezpośrednim wpływem

wyżek, pozostaje najniższa w grupie rozpana to, że RPP będzie musiała kontynuować

Niepewność dotycząca relacji Polski
z UE – kanały wpływu na gospodarkę
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów

oraz przeglądu komentarzy analityków giełdowych przyjęto wstępnie hipotezę, że uczestnicy

rynku uznają scenariusz polexitu za bardzo

mało prawdopodobny. Jeśli ta hipoteza jest
prawdziwa, obserwowane obecnie procesy

gospodarcze i finansowe nie uwzględniają

i nie wyceniają możliwości realizacji takiego

terminie, koncentruje się ona na skutkach braku

wyróżnić 4 podstawowe kanały oddziaływania

opóźnienia KPO na stopę wzrostu PKB w krótkim okresie:

1.

Waluta i równowaga zewnętrzna

opóźnienie/brak akceptacji KPO

pogor-

szenie równowagi zewnętrznej, wyższa premia

za ryzyko

słabszy złoty

wyższa inflacja

ryzyko wyższych stóp procentowych NBP16

2.

Rentowność obligacji skarbowych

opóźnienie/brak akceptacji KPO

wyższa

premia za ryzyko, możliwe większe potrzeby
pożyczkowe państwa

wyższa rentowność

scenariusza13. Z tego względu poniżej nie przed-

obligacji

z niepewnością wokół polexitu, a niepewnością

ciążeń fiskalnych lub redukcja wydatków SFP,

W krótkim terminie bezpośrednim i najważniej-

3.

a instytucjami UE jest wstrzymanie akceptacji

opóźnienie/brak akceptacji KPO

są już niewielkie szanse na otrzymanie pierw-

dy

w 2021 r. Dodatkowo z powodu złych relacji

koszt finansowania przedsiębiorstw poprzez

stawiono kanałów wpływu związanych stricte
wokół relacji z UE14.

szym skutkiem sporu między polskim rządem

Krajowego Planu Odbudowy, wskutek czego

szej transzy środków w wysokości 4,7 mld euro

wyższy koszt finansowania po-

trzeb pożyczkowych państwa

wzrost ob-

lub wzrost deficytu SFP17

Wycena spółek giełdowych (koszt kapitału akcyjnego)

wyższa

premia za ryzyko, niższe oczekiwane przychospadek wyceny i wyższa oczekiwana

stopa zwrotu przez inwestorów

wyższy

między Polską a instytucjami UE istnieje ryzy-

emisję akcji

2021–2027. Według analityków finansowych,

4.

scenariusz wskazują opóźnienie akceptacji

opóźnienie/brak akceptacji KPO

rozumienie jest w interesie obu stron, a także

aktywność inwestycyjna

w Radzie Europejskiej.

wzrost gospodarczy

W związku z tym, że analiza dotyczy skutków

Należy podkreślić, że zaprezentowane związki

ko opóźnienia płatności z nowego budżetu UE

inwestorzy jako najbardziej prawdopodobny

i pierwszych płatności, gdyż w ich ocenie po-

części przywódców państw, którzy uczestniczą

niepewności związanej z relacjami Polska-

-instytucje UE w krótkim okresie i trudno jest

13
14
15
16
17

Nastroje i aktywność inwestycyjna

przedsiębiorstw

stroje przedsiębiorstw

gorsze na-

niższa planowana
niższe inwestycje

krajowe i zagraniczne w przyszłości

niższy

przyczynowo-skutkowe charakteryzują się od-

mienną siłą zależności lub prawdopodobień-

Chyba że szacowane prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest bliskie 0, zatem nie jest on uwzględniony
w decyzjach gospodarczych i finansowych.
Takie podejście jest uzasadnione, ponieważ gdyby uczestnicy rynku uwzględniali polexit w swoich wycenach,
byłoby to łatwe do identyfikacji w trakcie tej analizy danych.
Do połowy listopada KPO nie został zaakceptowany.
Wzrost stóp procentowych zależy od decyzji RPP, trudno określić prawdopodobieństwo takiej decyzji.
SFP – sektor finansów publicznych. Zmiany w zakresie polityki fiskalnej zależą od decyzji ustawodawców,
dlatego trudno określić prawdopodobieństwo takich decyzji.

Warsaw Enterprise Institute
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stwem wystąpienia. W szczególności dotyczy

nową jakościowo sytuację, w której polskiej

to decyzji odpowiednich instytucji odnośnie do

gospodarce grozi istotne spowolnienie, jeśli

również spodziewać się, że im dłużej będzie

złotego będzie wymagać silnego wzrostu stóp

poziomu stóp procentowych i podatków. Można
trwał okres niepewności, zwłaszcza odnośnie

do napływu funduszy UE, tym większe będą
negatywne efekty, przy czym koszty wynikające

ograniczanie inflacji oraz stabilizacja kursu
procentowych. Kolejnym poważnym problemem jest pogarszająca się sytuacja międzynarodowa i oczekiwane dalsze problemy na rynku

z tej niepewności mogą od pewnego momentu

energii, paliw i komponentów do produkcji.

jemne oddziaływanie czynników, takich jak kurs

dla gospodarki nabiera trwający spór z insty-

dotycząca polityki pieniężnej i fiskalnej.

znacznie poważniejsze, niż byłyby w sytuacji

Podsumowanie

otoczenia międzynarodowego.

rosnąć szybciej, niż liniowo ze względu na wzawalutowy, rentowność obligacji, niepewność

W takim kontekście również innego znaczenia

tucjami UE – jego konsekwencje mogą być

równowagi gospodarczej i korzystniejszego

Niepewność dotycząca dalszych decyzji rządu
i RPP oraz inne analizowane czynniki tworzą

Warsaw Enterprise Institute
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Sygnały w danych, nastroje i opinie rynkowe
Zgodnie z treścią poprzedniego rozdziału, rynek

finansowy i gospodarka powinny odczuwać
konsekwencje sporu z instytucjami UE przede

wszystkim w postaci osłabienia złotego, co

dodatkowo napędza inflację, oraz w postaci

wzrostu premii za ryzyko, co zwiększa koszt

zaciągania długu. Możliwą konsekwencją jest
również niższa wycena spółek giełdowych

i pogorszenie nastrojów przedsiębiorstw. Celem

analizy w tym rozdziale jest zebranie sygnałów

i dowodów w danych skłaniających do przy-

jęcia bądź odrzucenia tych hipotez.

Kalendarium – najważniejsze
wydarzenia

•

•

•

•

•
•

Poniżej przedstawiono najważniejsze wyda-

mogły wpływać na obserwowane notowania

polskiej waluty oraz aktywów. Kalendarium rozpoczyna się od grudnia 2020 r., kiedy wystąpiła

Odbudowy dla Polski, który zakłada 57 mld

euro, z czego 23–24 mld euro dotacji.

20 września – TSUE nakłada na Polskę 0,5

mln euro kary dziennie za niewykonanie
postanowienia dot. kopalni w Turowie.

6 października – RPP podnosi stopy pro-

centowe, stopa referencyjna rośnie z
0,1 do 0,5%.

7 października – TK orzekł, że niektóre

przepisy prawa UE są niezgodne z Kon-

stytucją RP.

21–22 października – szczyt Rady Europej-

skiej w Brukseli.

27 października – Polska została zobo-

wiązana przez Trybunał Sprawiedliwości

Unii Europejskiej do zapłaty na rzecz Ko-

rzenia w relacjach Polska–instytucje UE oraz
najważniejsze wydarzenia ekonomiczne, które

2 września – KE wstrzymuje Krajowy Plan

misji Europejskiej okresowej kary pieniężnej
•

w wysokości 1 miliona euro dziennie.

3 listopada – RPP podnosi stopy procento-

we, stopa referencyjna rośnie z 0,5 do 1,25%.

eskalacja napięcia między polskim rządem

Kurs złotego i równowaga zewnętrzna

państw członkowskich.

Kurs złotego od połowy 2021 r. wyraźnie osła-

a instytucjami UE oraz częścią przywódców
•

•

•

10 grudnia 2020 r. – Polska zrezygnowała

węgierskiego forinta. W porównaniu z poło-

3 marca 2021 r. – Premier zapowiedział

dem euro o 3,3%, a forint o 3,5%. Co ciekawe,

gnięcia kolizji norm prawa europejskiego

się względem euro o niemal 5% (4,9%). Należy

Budżetu UE i nowych celów redukcji CO2.

skierowanie wniosku do TK dot. „rozstrzyi Konstytucji RP”18.

21 maja – postanowienie TSUE nakazujące

natychmiastowe wstrzymanie wydobycia
w kopalni Turów.

18

bia się względem euro, podobnie jak kurs

z weta na szczycie Rady Europejskiej ws.

wą listopada 2020 r. złoty osłabił się wzglęw tym samym czasie czeska korona umocniła

dodać, że banki centralne w każdym z tych

krajów w ostatnim czasie dynamicznie pod-

nosiły stopy procentowe, aczkolwiek startując

z innego poziomu stopy referencyjnej.

https://www.gov.pl/web/premier/wniosek-do-trybunalu-konstytucyjnego-w-zakresie-nadrzednosci-konstytu
cji-rp-nad-prawem-europejskim.

Warsaw Enterprise Institute
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Wykres 6. Zmiana kursu złotego, forinta oraz korony czeskiej względem euro w porównaniu z kursem zamknięcia 12 listopada 2020 r.

Uwaga: zgodnie z notacją, trend spadkowy na wykresie oznacza umocnienie waluty względem euro, a trend rosnący –
osłabienie. Przykładowo, zmiana kursu EUR/PLN z 4,00 na 4,5 oznacza osłabienie złotego, bo cena euro rośnie z 4 zł do 4,5 zł.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

Warto zwrócić uwagę na bardzo podobne

zachowanie kursów złotego i forinta wobec

euro, co w ocenie części analityków nie jest

polityczne kurs złotego reagował osłabieniem,
to efekt był krótkotrwały i wszystko wskazuje na
to, że dla inwestorów większe znaczenie ma

przypadkiem – gdyż oba kraje czekają na za-

całościowy obraz relacji i konkretny rezultat

nie podchodzą zbyt poważnie do możliwego

Innymi przyczynami deprecjacji polskiej waluty

twierdzenie KPO19. Uważam, że rynki finansowe

polexitu. Chociaż całe zamieszanie związane

w postaci braku akceptacji KPO w obu krajach.
jest szybko pogarszające się saldo w rachunku

z wypłatą środków z funduszu ratunkowego

obrotów bieżących (o czym więcej w dalszej

presją. Mimo że na Węgrzech w tym roku doszło

stopą referencyjną NBP a inflacją w Polsce.

UE odbija się na złotym i nawet forint jest pod

do serii podwyżek stóp procentowych, to forint
w ostatnich dniach również nie radził sobie

najlepiej – ocenił Marek Rogalski z DM BOŚ
w komentarzu z 23 września br. .
20

Patrząc na zachowanie się kursu złotego bezpo-

średnio po istotnych wydarzeniach w relacjach

z UE (wymienionych w kalendarium), nie widać
istotnej różnicy w stosunku do forinta. Nawet

jeśli bezpośrednio w reakcji na wydarzenia

19
20

części analizy) oraz rosnąca różnica między

Słabe notowania złotego są tym bardziej nie-

pokojące, że najważniejsze banki centralne

świata tj. Fed i EBC wciąż trzymają się bardzo

luźnej polityki pieniężnej. Możliwa nagła zmia-

na ich polityki generuje dodatkowe ryzyko dla

polskiej waluty oraz rentowności obligacji, które

znalazłyby się w takim scenariuszu pod presją
sprzedaży.

https://www.parkiet.com/Notowania/311139998-Zloty-leci-na-leb-na-szyje-Gdzie-jest-dno.html.
https://www.parkiet.com/Finanse/309239991-Czy-widmo-potencjalnego-polexitu-straszy-inwestorow.html.
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W kontekście równowagi zewnętrznej,

UE przeznaczone na wydatki inwestycyjne tj.

raźne pogorszenie – saldo rachunku obrotów

wpływy netto z UE widoczne są także w danych

niosło -19,8 mld zł, podczas gdy w analogicz-

wszystkie fundusze i płatności bezpośrednie.

w ostatnich miesiącach obserwujemy wy-

bieżących w okresie lipiec–wrzesień 2021 wy-

fundusze strukturalne (wykres 7)23. Mniejsze

Ministerstwa Finansów (MF), które obejmują

nym okresie 2020 r. była nadwyżka 10,9 mld zł21.

We wrześniu br. saldo było dodatnie, ale wy-

saldo rachunku obrotów bieżących wyniesie

saldo było równe około 831,5 mln euro25, a za

Ekonomiści ING Banku Śląskiego prognozują, że

w 2021 r. -1,5% PKB, co oznacza pogorszenie

o 4,5% PKB w porównaniu z poprzednim rokiem .

niosło tylko 123,6 mln euro24. Miesiąc wcześniej

okres styczeń–wrzesień 2021 r. saldo wyniosło

22

9,30 mld euro26. Prawdopodobnie ten spadek

W danych bilansu płatniczego widoczne jest

zasadą n+3, w latach 2021–2023 wciąż będą

w rachunku kapitałowym, gdzie zdecydowa-

2014–2020.

od sierpnia br. zmniejszenie przychodów

ną większość stanowią napływające fundusze
21
22
23
24
25

26

ma charakter tymczasowy, gdyż zgodnie z tzw.
wydatkowane fundusze z Umowy Partnerstwa

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_m.html.
https://twitter.com/ING_EconomicsPL/status/1460255110886481925.
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_m.html.
https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska.
Równowartość 3,8 mld zł według kursu EUR/PLN 4,57. Dane z komunikatu NBP „Bilans płatniczy Polski w sierpniu
2021 r.”. Niestety zarówno NBP, jak i Ministerstwo Finansów nie udostępniają archiwalnych danych o transferach
finansowych Polska-UE o częstotliwości miesięcznej, niedostępne są również archiwalne komunikaty.
https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska.

Wykres 7. Przychody w rachunku kapitałowym bilansu płatniczego Polski, średnia krocząca dla 6 miesięcy, mln euro

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Rentowność polskich obligacji
z KPO dla Polski w wysokości 4,7 mld euro – skarbowych

Trzeba jednak dodać, że pierwsza transza

gdyby wpłynęła do tej pory – zadziałałaby

stabilizująco na kurs złotego. Wystąpienie

tego efektu nie byłoby uzależnione od dokona-

nia wymiany tych środków na rynku walutowym

W przypadku rynku 10-letnich obligacji skarbowych, zachowanie polskich obligacji jest

zbliżone do czeskich, biorąc pod uwagę różni-

(co w przeszłości często robiło MF poprzez Bank

ce w ich rentowności względem niemieckich

sama poprawa równowagi zewnętrznej oraz

wolne od ryzyka kredytowego. Przynajmniej do

Gospodarstwa Krajowego27) – ważna byłaby

zmniejszenie ryzyka wokół polskiej waluty i aktywów. Przede wszystkim opóźnienie akceptacji

papierów, które standardowo uznaje się jako

jesieni 2021 r. trudno doszukiwać się istotnego

wpływu pojedynczych wydarzeń politycznych

KPO wpływa negatywnie na złotego poprzez

na rentowności polskich obligacji w relacji do

w najbliższych latach, gdyż grozi zmniejsze-

tuacja od przełomu września i października,

obniżenie oczekiwanego tempa wzrostu PKB

niemieckich. Znacznie ciekawiej wygląda sy-

niem napływu środków unijnych i inwestycji

odkąd rentowności polskich obligacji są za-

dżetu 2014–2020, a jeszcze „nie rozkręcą się”

dobnie wzrosła w tym okresie oczekiwana przez

sytuacja wystąpiła w latach 2016–2017 (wykres

równo z wysokiej zmienności kursu złotego, jak

cje Umowy Partnerstwa 2021–2027, coraz więcej

Polski wskutek sporu z UE30. W tym kontekście

w okresie, gdy będą wygasać płatności z bu-

płatności z kolejnego w okresie 2021-2027. Taka

7). Obecnie wciąż trwają nieformalne negocjainformacji wskazuje na duże opóźnienia, co też

jest dodatkowym czynnikiem niepewności na

nadchodzące kwartały i lata28.

27
28
29
30

31

uważalnie wyższe niż czeskich29. Prawdopoinwestorów premia za ryzyko, wynikająca zai pogarszającej się wiarygodności kredytowej

zaskoczeniem jest fakt, że kurs złotego wzglę-

dem euro w ostatnim roku był znacznie mniej

stabilny, niż kurs korony czeskiej, a więc waluty

znacznie mniejszej gospodarki31.

https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1423310,resort-finansow-juz-nie-walczy-ze-spekulantami.html.
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8288182,unia-europejska-polityka-spojnosci-krajowy-plan-odbudo
wy-pieniadze-z-ue.html.
10 listopada rentowności polskich obligacji były wyższe o około 0,10 pkt proc. w porównaniu z czeskimi.
W ocenie ekonomistów Credit Agricole wyrok TK, wraz ze sporem z instytucjami UE, przyczynił się do wzrostu
tzw. spreadu między rentownościami obligacji polskich i niemieckich. Więcej: https://static.credit-agricole.pl/
asset/m/a/k/makromapa-20211011_22056.pdf.
Odchylenie standardowe dla dziennej stopy zwrotu wyniosło dla EUR/PLN 0,329%, a dla EUR/CZK 0,248%.
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Wykres 8. Różnica między rentownością 10-letnich obligacji skarbowych Polski, Czech i Węgier w stosunku do rentowności
niemieckich obligacji (pkt proc.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

Różnica w rentownościach (tzw. spread)

jest narażona na ryzyko kursowe. Co więcej,

między obligacjami Polski i Niemiec wzrosła

w ostatnich trzech miesiącach wzrosły noto-

wskazuje na wzrost oczekiwanej premii za

(czyli zwiększa się ryzyko niewypłacalności),

z perspektywy inwestorów ze strefy euro nie

CDS dla Niemiec spadło33.

także dla obligacji notowanych w euro, co

ryzyko, gdyż inwestycja w takie instrumenty

32
33

wania CDS (Credit Default Swaps) dla Polski32

podczas gdy w tym samym okresie kwotowanie

http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/poland/5-years.
http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/germany/5-years.

Wykres 9. Różnica między rentownościami obligacji Polski notowanymi w euro i obligacjami Niemiec – obligacje 5-, 10i 30-letnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bundesbanku oraz LuxXPrime
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Badania empiryczne m.in. Kujawski i in. (2015)

do czeskich oraz aktywów z rynków wscho-

czynnik wyjaśniający różnice w rentownościach

gierskich, za wyjątkiem wskaźnika ceny do

także wskazują na notowania CDS jako istotny

obligacji, obok płynności tego rynku, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto i salda

rachunku obrotów bieżących kraju-emitenta .
34

dzących, a także wyraźnie wyższe, niż węwartości księgowej (P/BV)35. Równocześnie w

perspektywie historycznej nie można uznać
wartości blisko 17 dla wskaźnika ceny do zysku

W przypadku notowań polskich obligacji wspo-

(P/E) jako niskiej, gdyż oznacza ona, że cena

czynniki: globalny apetyt na ryzyko, zmienność

bieżących zysków w przeliczeniu na akcję. Rów-

mniani autorzy wymieniają jeszcze inne istotne

akcji stanowi równowartość niemal 17-krotnych

kursu walutowego, wskaźnik deficytu na ra-

nież wskaźnik wyprzedzający ceny do zysku (P/E

oraz otwartość handlową.

dość wysoką wycenę. Z kolei wycenę spół-

Wycena spółek giełdowych

należy ocenić jako bardzo wysoką, do czego

chunku bieżącym do stanu rezerw walutowych

ek wchodzących w skład indeksu MSCI World

Wskaźniki giełdowe dla indeksów MSCI wskazują, że wyceny polskich spółek są zbliżone

34
35

Forward) dla polskich aktywów przedstawia

w dużym stopniu przyczynia się niestandar-

dowa i ekstremalnie luźna polityka pieniężna
największych banków centralnych.

https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms313.pdf.
W przypadku wycen aktywów węgierskich i czeskich ze względu na małą liczbę dużych i płynnych spółek istotne
znaczenie może mieć ich struktura sektorowa i generalnie wielkość rynku kapitałowego, więc należy zachować
ostrożność w interpretacji tych statystyk. Drugim istotnym czynnikiem dla inwestorów zagranicznych jest ryzyko
walutowe, analogicznie jak w przypadku inwestycji w dług denominowany w walucie kraju-emitenta.

Tabela 1. Wskaźniki fundamentalne dla wybranych indeksów MSCI w dolarze oraz zmiana wyceny w okresie 1 i 3 miesięcy – dane na 29 października 2021 r.

P/E
P/E Forward
P/BV
Liczba spółek
Zmiana - 1 miesiąc
Zmiana - 3 miesiące

MSCI
MSCI
MSCI Czech
MSCI
MSCI
Emerging
Poland
Republic
Hungary
Germany
Markets
Index (USD) Index (USD) Index (USD) Index (USD) Index (USD)
16,82
10,42
15,08
17,97
14,47

MSCI
World
23,82

13,12

15,81

9,87

13,78

12,67

19,54

1,48

1,67

1,50

1,85

1,93

3,37

14

3

3

61

1417

1558

4,22%

-1,01%

2,42%

2,16%

0,99%

5,66%

4,47%

4,47%

9,34%

-2,28%

-0,49%

3,80%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MSCI

W przypadku indeksu szerokiego rynku WIG, aktualna wartość wskaźnika cena do zysku (P/E)

wynosi około 12, WIG20 – 10, mWIG40 – 16,65,

z kolei dla sWIG80 – 10,57. Nie licząc indeksu

analityków, słaby złoty jest jedną z przyczyn
tej korekty. O ile rynek akcji prawdopodobnie

uwzględnia w wycenach trwający spór z in-

stytucjami UE – oraz inne omawiane czynniki

średnich spółek (mWIG40), są to wyraźnie niż-

zwiększające niepewność, a także rosnące

Wiele wskazuje na to, że po bardzo dynamicznej

ekonomiczne tych czynników – to nie widać

wy października obserwujemy korektę notowań

wyceny uwzględniały scenariusz polexitu.

sze poziomy w porównaniu z indeksem MSCI.

hossie na warszawskiej giełdzie, od blisko poło-

najważniejszych indeksów. Zdaniem części

Warsaw Enterprise Institute
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Nastroje i aktywność inwestycyjna
przedsiębiorstw

czeń administracyjnych. Nadal jednak wskaźnik

„niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej”
w większości sektorów jest wskazywany

Przegląd badań ankietowych koniunktury nie

wskazuje na istotny wzrost znaczenia nie-

pewności związanej z ogólną sytuacją go-

spodarki w październiku br.36. Dla większości

analizowanych sektorów poziom wskaźnika

„niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej”
jest na zbliżonym poziomie w porównaniu

z wrześniem. Równocześnie, w przypadku więk-

w gronie trzech najbardziej istotnych barier dla

działalności gospodarczej, więc nie powinien
być ignorowany.

Co istotne, w październiku 2021 r. zwiększył

się odsetek firm planujących inwestycje

w porównaniu z wrześniem br., a także paź-

dziernikiem 2020 r. Szczególnie wyraźny wzrost

szości sektorów firmy oceniają, że niepewność

miał miejsce w przypadku budownictwa, co

co ma prawdopodobnie związek z odmienną

wysoką presję kosztową oraz niepewność do-

obniżyła się w porównaniu z jesienią 2020 r.,
sytuacją pandemiczną i w zakresie ograni-

36

może nieco zaskakiwać, biorąc pod uwagę
tyczącą funduszy UE.

GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021
(październik 2021)

Tabela 2. Procent przedsiębiorstw planujących inwestycje w danym miesiącu (%)
Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Październik 2020 r.

55,1

31,3

Marzec 2021 r.

57,6

30,7

Październik 2021 r.

58,5

36,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji GUS

Wzrost skłonności do inwestowania prawdo-

tym, że konkurencja – szczególnie o najbardziej

podobnie wynika z ożywienia gospodarczego

atrakcyjne projekty inwestycyjne – jest duża,

inwestycyjnych wstrzymano – zarówno pro-

nież o charakterze jakościowym lub trudniej

po pandemii, gdyż w 2020 r. wiele projektów

wadzonych przez inwestorów krajowych, jak
i zagranicznych. Październikowy raport OECD

na temat bezpośrednich inwestycji zagranicz-

nych (BIZ) w pierwszej połowie 2021 r. poka-

zuje, że ożywienie inwestycji jest globalnym
trendem37. Polska Agencja Inwestycji i Handlu

(PAIH) pracuje obecnie nad 191 projektami BIZ
o łącznej wartości 9 mld euro38. Wiadomo przy
37
38
39

40

a inwestorzy rozpatrują wiele czynników, rówpoliczalnym. Niepewność związana ze stanem

relacji Polski z instytucjami UE może w niektórych przypadkach przesądzić o tym, że inwestor

nie zdecyduje się zainwestować w Polsce39,

zwłaszcza, że ankiety wśród inwestorów za-

granicznych pokazują, że członkostwo w UE to

jeden z głównych atutów polskiej gospodarki40.

https://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm.
https://forsal.pl/gospodarka/inwestycje/artykuly/8251100,drynda-z-paih-inwestorzy-zagraniczniwracaja-do-polski.html.
Zweryfikowanie takiej hipotezy jest możliwe pod warunkiem udostępnienia przez PAIH odpowiednich informacji
nt. prowadzonych projektów, pozyskanych i niepozyskanych inwestycji. Nie wszyscy inwestorzy zagraniczni
korzystają z obsługi PAIH, a więc informacja o decyzjach niektórych firm nie będzie nigdzie dostępna, przez
co oszacowanie pełnego efektu byłoby znacznie trudniejsze.
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/8169524,badanie-inwestorzy-zagraniczni-oczekujapoprawy-koniunktury-gospodarczej-w-polsce-w-br.html.
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Podsumowanie

Mimo powyższego analiza prowadzi do wnio-

sku, że niepewność związana ze stanem rela-

Scenariusz polexitu ma obecnie w ocenie ak-

cji Polski z instytucjami UE już teraz oddziałuje

podobieństwo realizacji, biorąc pod uwagę

Koszty wynikają przede wszystkim z działania

torów gospodarczych bardzo małe prawdo-

obserwowane procesy na rynku finansowym,

zwłaszcza kurs złotego i wyceny polskich ob-

ligacji rządowych oraz akcji . Również do41

stępne dane dotyczące nastrojów i aktywności
inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw nie

pozwalają obronić hipotezy, że uczestnicy życia

gospodarczego uważają polexit za scenariusz

o istotnym prawdopodobieństwie. Należy

jednak dodać, że postrzegane prawdopodobieństwo scenariusza polexitu może wzrosnąć

skokowo tj. gwałtownie na skutek trudnych

do przewidzenia zdarzeń. Podobne zjawisko

występowało wiele razy, patrząc na historię
kryzysów finansowych w różnych częściach

świata i trudności w ich przewidzeniu przez

w sposób istotny i negatywny na gospodarkę.

dwóch wskazanych wcześniej kanałów: 1) waluta

i równowaga zewnętrzna, 2) rentowność obligacji skarbowych. Nie znaleziono w danych

przekonujących dowodów, że analizowana

niepewność już oddziałuje poprzez kanały: 3)
wycena spółek giełdowych (koszt kapitału) oraz

4) nastroje i aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw.

Fakt, że polski rząd nie otrzymał do połowy

listopada 2021 r. zaliczki z KPO w wysokości 4,7

mld EUR, a sam program pozostaje niezaak-

ceptowany ma następujące konsekwencje:

•

wpłynie negatywnie na tempo wzrostu PKB

w najbliższych kwartałach i latach, gdyż

rynek, ekspertów czy agencje ratingowe.

grozi zmniejszeniem napływu środków

Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z UE jest

wygasać płatności z budżetu 2014–2020,

unijnych i inwestycji w okresie, gdy będą

przykładem takiego zdarzenia, którego praw-

dopodobieństwo było bardzo niedoszacowane. Zarówno sam fakt ogłoszenia referendum

przez premiera Davida Camerona, jak i jego

a jeszcze „nie rozkręcą się” płatności z ko•

wynik były zaskoczeniem dla wielu obserwatorów. Jeden z sondaży przeprowadzonych

w dniu głosowania wskazywał na wygraną

zwolenników pozostania w UE (52% wobec 48%

za brexitem), a 8% głosujących miało podjąć

decyzję dopiero w dniu referendum . To poka42

zuje, że procesy i postawy społeczne są trudne

do mierzenia, a prognozowanie ich zmian –

lejnego budżetu na lata 2021–2027,

jest jednym z czynników odpowiadają-

cych za osłabienie złotego wobec głównych walut, a w konsekwencji dodatkowo

•

zwiększa inflację,

przyczynia się do zwiększenia rentowności

obligacji skarbowych poprzez zwiększenie

premii za ryzyko, a w efekcie do wzrostu

kosztów finansowania potrzeb pożyczko-

wych państwa.

jeszcze trudniejsze.
41
42

Wniosek na podstawie danych dostępnych do połowy listopada 2021 r.
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/brexit-sondazowe-wyniki-referendum-w-uk-brexit-w-wielkiejbrytanii/s2r3fz.
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Koszty podwyższonej niepewności dla polskiej
gospodarki
W tej części analizy podjęto próbę oszacowania

Ze względu na niepewność dotyczącą terminu

zidentyfikowanych najważniejszych konsekwencji

i warunków uruchomienia KPO przeprowadzono

niepewności związanej ze stanem relacji Polski z in-

analizę scenariuszową. Zdefiniowano następujące

stytucjami UE. W szczególności, oszacowano możliwy

scenariusze:

wpływ na poziom PKB, dochodów sektora finansów

•

scenariusz referencyjny (hipotetyczny): KPO

publicznych oraz poziom w inflacji w perspektywie

został uruchomiony w połowie 2021 r. i zwięk-

krótkookresowej.

szył stopę wzrostu PKB w tym roku o 0,1 pkt proc.,

Wpływ na wzrost gospodarczy
i dochody podatkowe
budżetu państwa

a w latach 2022–2023 o 0,4 pkt proc. rocznie,
•

scenariusz bazowy: KPO zostanie uruchomiony z opóźnieniem w pierwszej połowie 2022 r.,
w związku z tym wpływ na stopę wzrostu PKB
w 2021 r. jest zerowy, natomiast w latach 2022–

W pierwszej połowie 2021 r. część ekonomistów za-

2023 wyniesie 0,2 pkt proc. rocznie ze względu

kładało, że niewielki pozytywny efekt realizacji KPO

na poważne opóźnienia i zakładaną restrykcyjną
warunkowość wypłat z FO,

pojawi się jeszcze w tym roku, jednak obecnie większość spodziewa się wpływu na gospodarkę dopiero

•

scenariusz pesymistyczny: KPO zostanie uru-

w 2022 r. Również NBP zmienił założenia dotyczące

chomiony w drugiej połowie 2023 r., w związku

realizacji KPO w poszczególnych latach i w listopado-

z czym nie zwiększy stopy wzrostu PKB do 2023 r.

wej projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego zakłada,
że w tym roku Polska nie wykorzysta już środków

Na potrzeby analizy przyjęto założenie, że dynamika

z Funduszu Odbudowy (FO): „W projekcji listopa-

realnego PKB w latach 2021-2023 będzie kształtować

dowej przyjmujemy ścieżkę wykorzystania środków

się zgodnie z uzasadnieniem do ustawy budżetowej

z RRF nieco opóźnioną względem poprzedniej rundy.

na 2022 r., która jest podstawą dla scenariusza pesy-

W latach 2021-2023 zakładamy obecnie wykorzysta-

mistycznego, gdyż MF nie uwzględnił w nim wpływu

nie 38,4 mld zł (37% całej alokacji), wobec 41,1 mld

KPO48. Założono także, że Polska ma cały czas dostęp

zł w lipcu (40% alokacji)”43. Jeszcze w marcu br. NBP

do innych funduszy UE, które napływają w sposób

zakładał wykorzystanie 5 mld zł, a w lipcu – około

niezakłócony.

2,5 mld zł .
44

Brak akceptacji KPO do połowy listopada sprawia, że
prawdopodobnie zawyżony jest szacowany wcześniej
pozytywny wpływ na PKB w 2022 r. W lecie NBP45 oraz
MF (w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2022 r.)
szacowały, że realizacja KPO zwiększy stopę wzrostu
PKB o 0,4 pkt proc. w latach 2022–202446. Według
ekonomistów Citi Handlowego, napięcia w relacjach
z UE i opóźnienie napływu środków z FO przyczynią
się do obniżenia tempa wzrostu PKB w tym roku o 0,1
pkt proc. oraz o 0,2–0,3 pkt proc. w 2022 r.47.

43
44
45
46
47
48

https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_listopad_2021.pdf.
https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_lipiec_2021.pdf.
https://www.wnp.pl/finanse/nbp-realizacja-kpo-doda-do-wzrostu-pkb-po-0-4-pkt-proc-w-2022-i
-2023-r,481229.html.
Uzasadnienie do ustawy budżetowej na 2022 r., https://www.gov.pl/attachment/014077bb-d0ef-40f0-9ac6
-455d410c2afb.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ekonomisci-Citi-obnizyli-prognoze-wzrostu-PKB-Polski-8207344.html.
Uzasadnienie do ustawy budżetowej na 2022 r., https://www.gov.pl/attachment/014077bb-d0ef-40f0-9ac6
-455d410c2afb.
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Tabela 3. Wpływ scenariuszy dotyczących KPO na poziom PKB w Polsce w porównaniu
z hipotetycznym scenariuszem uruchomienia KPO w połowie 2021 r. (mld zł)
Zmiana PKB w mld

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Scenariusz bazowy: KPO
zostanie uruchomiony
z opóźnieniem w pierwszej połowie 2022 r.

-2,327

-7,324

-12,740

Scenariusz pesymistyczny: KPO zostanie
uruchomiony w drugiej
połowie 2023 r.

-2,327

-12,206

-22,918

Źródło: Opracowanie własne

Z analizy wynika, że opóźnienie startu KPO

do I połowy 2022 r. wraz z restrykcyjnymi wa-

Przykładem kompleksowej analizy opartej na

modelu, gdzie założono odcięcie Polski nie tylko

runkami wypłat będzie skutkować niższym

od FO, ale także funduszy strukturalnych jest

r. oraz o 12,7 mld zł w 2023 roku w porówna-

Wynika z niej, że polska gospodarka odno-

PKB o 2,3 mld zł w 2021 r., o 7,3 mld zł w 2022

niu z hipotetycznym scenariuszem uruchomienia KPO w połowie 2021 r. W przypadku

analiza Mateusza Urbana z Oxford Economics49.
towałaby aż o 1,1 pkt proc. niższy wzrost PKB

w 2022 r. (spadek z 4,7% do 3,6%) oraz o 0,3 pkt

scenariusza braku realizacji KPO do drugiej

proc. niższy w 2023 r.

o 12,2 mld zł, z kolei w 2023 r. – o 22,9 mld zł

Opóźnienie KPO poprzez obniżenie wzrostu PKB

Oszacowanie dla scenariusza pesymistyczne-

państwa. W zależności od scenariusza, w 2022 r.

połowy 2023 r., w 2022 r. PKB będzie niższy

w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym.

go należy interpretować z dużą ostrożnością,
gdyż w rzeczywistości możliwe jest wystąpienie

różnych dodatkowych następstw, które będą
negatywnie wpływać na perspektywy wzrostu

PKB, np. silne osłabienie złotego, wzrost rentow-

ności obligacji, istotne pogorszenie nastrojów
w sektorze przedsiębiorstw.
49
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zmniejszy także dochody podatkowe budżetu

budżet straci od blisko 1,2 do 2 mld zł wpływów

z podatków, a w kolejnym roku efekt będzie

większy i wyniesie od 2 do 3,7 mld zł utraconych

dochodów podatkowych50. Należy podkreślić, że

negatywne skutki dla całego sektora finansów

publicznych będą większe, gdyż obniżą się także

http://blog.oxfordeconomics.com/content/poland-quantifying-the-costs-of-a-prolonged-clash-withthe-eu?utm_campaign=Content&utm_content=184427879&utm_medium=social&utm_source=		
linkedin&hss_channel=lcp-723345.
W analizie wykorzystano prognozy MF z uzasadnienia dla budżetu państwa na 2022 r., zgodnie z którymi relacja
dochodów podatkowych budżetu państwa do PKB wyniesie w 2021 r. 16,6%, a w 2022 r. – 16,2%. Dla 2023 r.
przyjęto założenie, że relacja nie zmieni się względem poprzedniego roku.

Tabela 4. Wpływ scenariuszy dotyczących KPO na poziom dochodów podatkowych budżetu

państwa w porównaniu z hipotetycznym scenariuszem uruchomienia KPO w połowie 2021 r (mld zł)
Zmiana dochodów podatkowych budżetu państwa w mld zł

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Scenariusz bazowy: KPO zostanie uruchomiony z opóźnieniem
w pierwszej połowie 2022 r.

-0,386

-1,187

-2,064

Scenariusz pesymistyczny: KPO
zostanie uruchomiony
w drugiej połowie 2023 r.

-0,386

-1,977

-3,713

Źródło: Opracowanie własne
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dochody samorządów oraz wpływy do państwowych funduszy celowych, na czele z FUS i NFZ.

Z powodu zmian podatkowych od 2022 r. (tzw.

Zgodnie z badaniami NBP przyjęto założenie,
że osłabienie się nominalnego efektywnego
kursu polskiej waluty o 1% skutkuje wzrostem

inflacji CPI o 0,06–0,08 pkt proc.51. Następnie

Polski Ład) szczególnie wrażliwe na ubytki do-

oszacowano, że spadek nominalnego efek-

ka niepewność związana ze sporami z instytu-

zowanym okresie 3,98%52. Analiza wpływu na

negatywnie na dochody podatkowe (poprzez

jednego roku ze względu na wysoką niepew-

chodów budżetowych będą samorządy. Wysocjami UE będzie w ich przypadku oddziaływać

niższy wzrost PKB) oraz możliwości finansowania projektów ze względu na zamrożenie

tywnego kursu walutowego wyniósł w analiinflację została przeprowadzona dla okresu

ność dotyczącą sytuacji makroekonomicznej,

szczególnie kształtowania się kursu złotego.

środków z KPO.

Analogicznie, jak w przypadku analizy wpływu

Wpływ na inflację

zmodyfikowane:

na PKB, zdefiniowano scenariusze, choć nieco

Opóźnienie KPO oddziałuje również na wzrost

•

cen w Polsce poprzez wpływ na kurs walutoi usług z importu i w systemie płynnego kursu

potrzeby oszacowania wpływu przyjęto zało-

KPO został uruchomiony do połowy 2021 r.

i obserwowane w rzeczywistości osłabie-

wy. Słabszy złoty oznacza wyższy koszt dóbr
to dostosowanie zachodzi bardzo szybko. Na

scenariusz referencyjny (hipotetyczny):

nie złotego nie wystąpiło, co pozwoliłoby

•

żenie, że całość obserwowanego osłabienia

obniżyć ścieżkę inflacji,

scenariusz bazowy: KPO zostanie urucho-

miony z opóźnieniem w pierwszej połowie 2022 r., dzięki poprawie relacji mię-

polskiej waluty względem euro i dolara od 12

dzy Polską a instytucjami UE, w związku

z niepewności związanej ze stanem relacji z UE.

z tego powodu,

listopada 2020 r. do 12 listopada 2021 r. wynika

Uzasadnieniem dla tego założenia jest fakt, że
korona czeska nie osłabiła się do dolara w tym

okresie, z kolei wyraźnie – o 4,6% – umocniła
się względem euro.

51
52

z czym złoty nie będzie się dalej osłabiał

•

scenariusz pesymistyczny: KPO nie zostanie

uruchomiony w 2022 r., w związku z czym

złoty będzie się dalej osłabiał i nominalny

efektywny kurs spadnie na koniec 2022 r.
o 8% w porównaniu z połową listopada 2020 r.

https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms337.pdf.
Dla uproszczenia przyjęto koszyk składający z dwóch walut, z wagą 80% dla euro i 20% dla dolara.

Tabela 5. Scenariusze dotyczące inflacji CPI w Polsce w najbliższych kwartałach w zależności
od terminu uruchomienia KPO w porównaniu z hipotetycznym scenariuszem uruchomienia
KPO w połowie 2021 r. (% r/r)

2021 Q4

2022 Q1

2022 Q2

2022 Q3

Inflacja z KPO w 2021 (scenariusz
referencyjny – hipotetyczny)

6,7

7,0

6,4

5,5

Inflacja bez KPO do I połowy
2022 (scenariusz neutralny)

7,0

7,3

6,7

5,8

Inflacja bez KPO do końca 2022
(scenariusz pesymistyczny)

7,0

7,4

6,9

6,1

Źródło: Opracowanie własne dla scenariusza odniesienia i pesymistycznego, scenariusz neutralny oparty
jest na listopadowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przez NBP, która zakłada uruchomienie KPO
w 2022 r.; https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html.
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Z analizy wynika, że osłabienie złotego

Pozostałe możliwe koszty

ło 0,3 pkt proc. wyższą inflację w porówna-

Dalsze następstwa różnych ścieżek inflacji

KPO został zaakceptowany w połowie 2021 r.

ki stóp procentowych NBP (z powodu wyższej

2022 r. inflacja będzie wyższa w pierwszym

(lub redukcję innych wydatków publicznych

dwóch kwartałach o 0,5 pkt proc.

publicznych), jeśli podjęta zostałaby decyzja

w ostatnich tygodniach przełoży się na oko-

niu z hipotetycznym scenariuszem, gdyby

W przypadku braku akceptacji KPO do końca
kwartale 2022 r. o 0,4 pkt proc., a w kolejnych

Dla gospodarstw domowych wyższa inflacja

oznacza konieczność zwiększenia wydatków na

dobra i usługi lub ograniczenia bądź zmiany

struktury konsumpcji. Zakładając, że Polacy
będą chcieli kupować dokładnie te same dobra

i usługi co w 2020 r. (a więc nie będą szukać

i PKB mogą obejmować m.in. większe podwyżinflacji) oraz zwiększenie obciążeń fiskalnych

bądź też wzrost deficytu sektora finansów

o skompensowaniu luki związanej z opóźnieniem napływu funduszy UE.

Różne możliwe scenariusze dotyczące KPO

mogą również w istotny sposób oddziaływać

na to, jak będą finansowane wydatki publiczne w latach 2022–2023, zarówno na szczeblu

tańszych zamienników bądź oszczędzać na

centralnym, jak i samorządowym. Niedobór

wać, ile więcej będą musieli wydać. Według MF,

skutkować nie tylko wzrostem emisji obligacji

wydatkach konsumpcyjnych) można oszaco- – choćby krótkotrwały – środków z UE może
realna dynamika konsumpcji w 2021 r. wyniesie

(przy wyższym oprocentowaniu wskutek w/w

i danych o wielkości konsumpcji prywatnej

wizorycznych rozwiązań, których efektem bę-

5,7% w ujęciu rocznym. Z powyższych założeń

wynika, że:

•

z powodu opóźnienia w uruchomieniu KPO

dzie dalszy spadek przejrzystości w finansach
publicznych oraz ryzyko pogorszenia jakości

(scenariusz bazowy) Polacy będą musieli

alokacji środków publicznych.

czterech kwartałach, jeśli chcą kupić te

W przypadku samorządów można spodziewać

jeśli do końca 2022 r. nie zostanie urucho-

cyjnych, gdyż mają one mniejsze możliwości

polscy konsumenci będą musieli wydać

dżetem państwa. W efekcie, opóźni się reali-

kwartałach, jeśli chcą kupić ten sam „ko-

zmian strukturalnych, jak np. transformacji

wydać o 3,8 mld zł więcej w najbliższych

•

powodów), ale także tworzeniem różnych pro-

same dobra i usługi co w 2020 r.,

miony KPO (scenariusz pesymistyczny)
o 5,7 mld zł więcej w najbliższych czterech
szyk” dóbr i usług, co w 2020 r.

Niestety z powodu wyższej inflacji, która jest

spowodowana różnymi czynnikami, koszt zakupu tego samego „koszyka”, co w 2020 r. będzie

się głównie wstrzymywania projektów inwesty-

zwiększania zadłużenia w porównaniu z buzacja projektów, których celem jest wspieranie

energetycznej i cyfrowej, bądź też zwiększanie
jakości życia. Szczególnie niekorzystne będą

konsekwencje opóźnień w realizacji inwestycji,
które przyczyniłyby się do ograniczenia kosztów

polityki energetyczno-klimatycznej w obecnej

w najbliższych kwartałach znacznie wyższy,

dekadzie.

dowej projekcji NBP, średnioroczna inflacja CPI

wyniesie w 2021 r. 4,9%, a kolejnym roku – 5,8%.

Niepewność dotycząca kosztów
niepewności

(łączny) wzrost cen konsumpcyjnych w latach

Wszelkie oszacowania kosztów podwyższo-

niezależnie od scenariusza. Według listopa-

Jeśli te prognozy sprawdzą się, to skumulowany
2020-2022 wyniesie 11%.

Warsaw Enterprise Institute
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Polski z instytucjami UE są obarczone sporą

z dużym zakumulowanym kapitałem w sze-

niepewność jest tym większa, im gorszy jest

pozycję w globalnych łańcuchach tworze-

niepewnością. Można przypuszczać, że ta

stan tych relacji, czyli im bardziej prawdopo-

rokim znaczeniu tego pojęcia i mające silną
nia wartości. Choć brytyjska gospodarka nie

dobny staje się scenariusz polexitu. Wynika to

załamała się z powodu brexitu, to w latach

politycznych i społecznych, ale także dyna-

tempie, a w długim okresie koszty wyjścia z UE

nie tylko z trudności w prognozowaniu zjawisk
miki procesów ekonomicznych, które mogą

znacznie „przyspieszyć” w pewnym momencie

i wywołać różne nieoczekiwane skutki. Wielkość

kosztów będzie zależeć również od czasu trwa-

2017-2019 rozwijała się w rozczarowującym

są szacowane na dwukrotność kosztów pan-

demii COVID-19 w tym kraju53. Do tego, brexit
był realizowany w okresie dobrej koniunktury

w gospodarce światowej, co pozwoliło amorty-

nia podwyższonej niepewności, gdyż niektóre

zować ten szok, a Polsce osiągnąć dynamiczny

opóźnieniem lub są trudne do mierzenia.

że najbliższe lata będą trudniejsze zarówno

procesy gospodarcze reagują ze znacznym

W kontekście scenariusza polexitu nie istnieją odpowiednie punkty odniesienia, gdyż

Wielka Brytania jest krajem w zupełnie innej
sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej, niż

Polska. Jest to dawne światowe mocarstwo
53

wzrost gospodarczy. Wszystko na to wskazuje,

dla polskiej, jak i brytyjskiej gospodarki i mogą
odsłonić niewidoczne dzisiaj konsekwencje

czy to brexitu, czy napięć w relacjach z UE.

W rezultacie, koszt niepewności będzie większy,

a nie mniejszy.

https://www.bbc.com/news/business-59070020.
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Wnioski
•

Polacy postrzegają napięte relacje z in-

kowe budżetu państwa. W zależności od

stytucjami UE jako najpoważniejszy pro-

scenariusza, w 2022 r. fiskus straci od bli-

opublikowanego 9 listopada br. przez RMF

a w kolejnym roku koszt wyniesie od 2 do 3,7

blem dla państwa – tak wynika z sondażu

sko 1,2 do 2 mld zł wpływów z podatków,

FM i „Dziennik Gazetę Prawną”. Badania

mld zł utraconych dochodów podatkowych.

sondażowe wskazują, że rosnąca liczba

Należy podkreślić, że negatywne skutki dla

Polaków uważa polexit za realny scenariusz.

całego sektora finansów publicznych będą

42% ankietowanych w sondażu dla RMF FM

i państwowe fundusze celowe, do których

W październiku br. taką opinię wyraziło aż

•

większe, bo obejmuje on także samorządy

i „Dziennika Gazety Prawnej”.

W przeciwieństwie do ogółu Polaków, obec- •
nie rynek finansowy uważa polexit za bar-

12 miesięcy przełoży się na około 0,3 pkt

wniosek z obserwowanych procesów na

potetycznym scenariuszem, gdyby KPO

proc. wyższą inflację w porównaniu z hi-

dzo mało prawdopodobny scenariusz. To
rynku finansowym, zwłaszcza kursu złotego

został zaakceptowany w połowie 2021 r.

i wyceny polskich obligacji rządowych oraz

W przypadku braku akceptacji KPO do

akcji. Również dostępne dane dotyczą-

końca 2022 r. inflacja będzie wyższa

ce nastrojów i aktywności inwestycyjnej

w pierwszym kwartale 2022 r. o 0,4 pkt proc.,

w sektorze przedsiębiorstw nie pozwalają

obronić hipotezy, że uczestnicy życia gospodarczego uważają polexit za scenariusz

•

o istotnym prawdopodobieństwie.

a w kolejnych dwóch kwartałach o 0,5
•

Bez wątpienia jednak niepewność związa-

Z powodu opóźnienia w uruchomieniu KPO

(scenariusz bazowy) Polacy będą musieli
wydać więcej o 3,8 mld zł w najbliższych

czterech kwartałach, jeśli chcą kupić te

na gospodarkę. W krótkim terminie bezpo-

końca 2022 r. nie zostanie uruchomiony

same dobra i usługi, co w 2020 r. Jeśli do

średnim i najważniejszym skutkiem sporu

KPO (scenariusz pesymistyczny) polscy

jest wstrzymanie akceptacji Krajowego

konsumenci będą musieli wydać więcej

Planu Odbudowy (KPO). To z kolei przekłada

o 5,7 mld zł w najbliższych czterech kwar-

niższy oczekiwany wzrost gospodarczy

dóbr i usług, co w 2020 r.

się na słabnięcie złotego, wyższą inflację,
w najbliższych kwartałach, a także rosnącą

rentowność obligacji skarbowych.

Opóźnienie KPO do pierwszej połowy 2022
r. w Polsce będzie skutkować niższym PKB

o 2,3 mld zł w 2021 r, o 7,3 mld zł w 2022 r.
oraz o 12,7 mld zł w 2023 roku w porównaniu

tałach, jeśli chcą kupić ten sam „koszyk”

•

W kontekście konsekwencji scenariusza

polexitu nie istnieją odpowiednie punkty odniesienia, gdyż Wielka Brytania jest

krajem w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej, niż Polska. Jest

to dawne światowe mocarstwo z dużym

z hipotetycznym scenariuszem urucho-

zakumulowanym kapitałem w szerokim

scenariusza braku realizacji KPO do drugiej

realizowany w okresie dobrej koniunktury

mienia KPO w połowie 2021 r. W przypadku

połowy 2023 r., w 2022 r. PKB będzie niższy

o 12,2 mld zł, z kolei w 2023 r. o 22,9 mld zł

w porównaniu ze scenariuszem referen-

•

pkt proc.

na ze stanem relacji Polski z instytucjami

UE oddziałuje w sposób istotny i negatywny

•

wpływy także zależą od PKB.

Osłabienie złotego w okresie ostatnich

cyjnym (akceptacji KPO do połowy 2021 r.).

Z powodu niepewności w relacjach Polska-UE obniżą się także dochody podat-
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znaczeniu tego pojęcia. Co więcej, brexit był
w gospodarce światowej. Wszystko na to

wskazuje, że najbliższe lata będą trudniej-

sze zarówno dla polskiej, jak i brytyjskiej

gospodarki, przez co koszt niepewności
będzie większy, a nie mniejszy.
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Informacje o raporcie
Raport opiera się na informacjach i danych, które były dostępne w trakcie analizy tj. do dnia

17 listopada 2021 r. Ze względu na ograniczone ramy tej analizy nie obejmuje ona wszystkich

istotnych efektów w średnim i długim okresie związanych ze stanem relacji z instytucjami UE.

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie

stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Raport nie może służyć

jako podstawa do dokonywania inwestycji w jakiekolwiek aktywa, w tym papiery wartościowe,

w związku z czym autor nie odpowiada za skutki jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie
informacji lub opinii zawartych w tym raporcie.
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