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Prof. zw. dr hab. Marian Noga                           Wrocław, 3 grudnia 2020 roku 

TEAM EUROPE 

 

 

Ekspertyza dotycząca Funduszu Odbudowy UE [FO UE – 

angielska nazwa funduszu NEXT GENERATION - NG] 

 

Po wielu zmianach i dyskusjach w lipcu bieżącego roku ustalono, że ten fundusz 

wyniesie: 

• 390 mld euro na bezzwrotne granty 

• 360 mld euro na niskooprocentowane pożyczki 

• Razem 750 mld euro 

Wszystkie te środki mają być przeznaczone na szereg programów i funduszy, np. 

• Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności [Recovery and 

Resilience Facility – RRF] 

• Fundusz Sprawiedliwej Transformacji [JTF] 

• Fundusz Ochrony Ludności przed Ryzykiem i Skutkami Klęsk 

Żywiołowych 

• Fundusz Badań Naukowych „Europe Horizon” 

• Fundusze Związane z Polityką Spójności , np. REACT – EU 

• Europejski Fundusz Rolny działający m.in. na rzecz Rozwoju Obszarów 

wiejskich 

• I wiele, wiele innych. 

• W lipcu przyznano Polsce: 23 mld euro na granty i 34 mld euro na 

pożyczki, czyli razem 57 mld euro [x 4,5złotych= 256,5 mld złotych] 

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić że: 
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i. Te pieniądze powinny być wydane w ciągu dwóch lat na cele 

mieszczące się w celach w/w funduszy europejskich. Jest to tak szeroka 

gama celów, że „opowiadanie” przez rządzących, ze np. nie można 

przeznaczyć tych środków na budowę dróg można ”między bajki 

włożyć”. Natomiast w pierwszej kolejności środki z FO UE mogą i 

powinny iść na służbę zdrowia w Polsce , jej cyfryzacje i cyfryzację 

całej gospodarki narodowej. 

ii. Dotychczasowe pożyczki Europejskiego Banku Centralnego LTRO 1 i 

LTRO 2 opiewały na okrągła sumę 1 biliona euro [uwaga tyle wynosi 7 

letni budżet UE] ; w transzy LTRO 1 skorzystało z tych pożyczek 522 

banki a w LTRO 2 aż 800 banków; pożyczki te przewidziano na 3 lata i 

były oprocentowane poniżej 1 % w skali rocznej. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo ,że teraz będzie podobnie albo wręcz będzie 

częściowe lub całkowite zwolnienie ze spłaty tych pożyczek 

iii. Opowiadanie prze rządzących w Polsce, że możemy się  bez nich obejść 

jest bałamutne urąga zdrowemu rozsądkowi, bowiem: 

a. W ciągu dwóch lat otrzymamy 256,5 mld złotych a zapłacimy w tym 

czasie do budżetu 0,98% PKB, co obliczono według obowiązującego 

prawa unijnego na lata 2021-2027. Jeżeli w 2019 roku PKB wyniósł 

2 biliony 288 mld złotych to : 

2 bln 288 mld złotych x 0,98% x 2 lata =44,85 miliarda złotych 

b.  Rachunek strat Polski z wyeliminowania się z FO UE przedstawia się 

następująco; 

256.5 mld złotych minus 44,85 mld złotych= 211,65 mld złotych 

 

Stworzenie takiego funduszu bez Polski i Węgier , na bazie unijnego 

prawa o wzmocnionej współpracy już jest analizowane w Brukseli i nie 

nastręcza żadnych kłopotów, ponieważ tzw. czwarte źródło składki do 

Unii jest precyzyjnie liczone, jako określony procent PKB[ np. dla 
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Polski 0,98% PKB] i musi być przez każde państwo wpłacone. A ten 

fundusz właśnie  z tych środków pochodzi. Jeżeli tutaj jest jakiś 

problem , to jest to problem prawny a nie ekonomiczny. 

 

 


