
 

 

Warszawa, 11 grudnia 2020 r. 

 

STANOWISKO POLSKIEJ RADY BIZNESU 

w sprawie przyjęcia budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 

 

Polska Rada Biznesu z ulgą i zadowoleniem przyjęła decyzję polskiego rządu o akceptacji budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2021–2027. To decyzja zgodna z polską racją stanu, pokazująca, 
że jesteśmy nieodłączną częścią Europejskiej Wspólnoty, a współpraca z innymi krajami 
członkowskimi to nasz cel strategiczny. Uchwalenie potężnych programów pomocowych daje 
nadzieję na szybsze zażegnanie obecnego kryzysu gospodarczego. 

Poparcie przez Polskę unijnej perspektywy finansowej to ważny gest solidarności wobec innych 
krajów członkowskich dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, a przede wszystkim realne 
wsparcie dla milionów Polaków. Decyzja nie mogła być inna. Odrzucenie budżetu UE 
pozbawiłoby Polskę środków, które są dzisiaj niezbędne do wyjścia z kryzysu. W ramach 
uchwalonego właśnie Funduszu Odbudowy – ogromnego zastrzyku finansowego służącego 
ożywieniu unijnej gospodarki – do Polski już w ciągu najbliższych dwóch lat może popłynąć od 19 
do nawet 23 mld euro (zależnie od realnego spadku PKB w bieżącym okresie). Jako beneficjenci 
programu, możemy ponadto liczyć na 34 mld euro korzystnie oprocentowanych pożyczek. 
Dla polskiego społeczeństwa będzie to konkretna pomoc, pozwalająca uchronić firmy przed 
niewypłacalnością i bankructwem, utrzymać miejsca pracy branżach najbardziej dotkniętych 
kryzysem, a także zasilić budżety samorządów, które z powodu kryzysu już teraz liczą straty 
w setkach milionów złotych. 

Uchwalenie budżetu UE oznacza również, że Polska będzie nadal korzystać z unijnych 
programów, które zapewniają rozwój kluczowych obszarów życia społecznego i gospodarczego: 
Horyzont Europa (badania naukowe, innowacje), UE Dla Zdrowia, Fundusz Na Rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (modernizacja sieci energetycznych), LIFE+ (ochrona środowiska), Erasmus+ 
(wymiana akademicka), Kreatywna Europa (kultura i sztuka), Europejski Fundusz Obrony (wojsko) 
i Fundusz Zarządzania Granicami (wzmocnienie zewnętrznych granic UE). To fundusze, które 
pozwalają wyrównać różnice między Polską a bardziej rozwiniętymi krajami UE, a w konsekwencji 
zwiększyć pozycję konkurencyjną polskich specjalistów, przedsiębiorstw i całej gospodarki 
na rynkach międzynarodowych. 

Unijny szczyt zaowocował też przyjęciem ram dla polityki klimatyczno-energetycznej, co ma 
istotną wagę dla krajów takich jak Polska, która ma najdroższy prąd i jeden najniższych zasobów 
wodnych w Europie. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału odnawialnej 
energii i poprawa efektywności energetycznej to główne priorytety unijnej polityki, których 
realizacja uplasuje kraje członkowskie, w tym Polskę, w czołówce państw walczących o czystą 
planetę i ekologiczną gospodarkę.  

Przyjęcie budżetu w obecnym kształcie to wreszcie nadzieja dla Polaków i sygnał dla innych 
państw, że Polska podziela jednak europejskie wartości i opowiada się po stronie demokracji 
i rządów prawa. Ma to szczególne znaczenie zarówno dla naszego wizerunku, jak i dla gospodarki. 



 

 

Stwarza lepsze pole do działania polskim przedsiębiorcom, dla których praworządność to 
podstawa przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, tak niezbędnych w obecnych trudnych 
czasach. Jest też szansą na utrzymanie wiarygodności w oczach inwestorów zagranicznych, którzy 
oczekują przewidywalnej legislacji i gwarancji bezstronności wymiaru sprawiedliwości. 
Pokazaniem, że jesteśmy stabilnym partnerem, z którym można bezpiecznie robić interesy. A to 
dla przedsiębiorców jest najważniejsze. 

Wyrażamy nadzieję, że rząd będzie w pełni respektować postanowienia grudniowego szczytu 
i zadba o utrzymanie jak najlepszych relacji z Unią Europejską. Zgodna polityka unijna jest dzisiaj 
gwarantem bezpieczeństwa i pozycji każdego kraju członkowskiego w coraz bardziej 
zglobalizowanym świecie. Konflikty skazują nas wszystkich na marginalizację. 


