
 

 

 

Stanowisko Rady Pracodawców RP 

w sprawie projektu budżetu państwa na 2021 r. 
  

 

W 2020 r. w polską gospodarkę uderzył największy kryzys po transformacji gospodarczej. W ciągu 

ostatnich 30 lat polska gospodarka nie doświadczała recesji, co najwyżej spowolnienie wzrostu PKB. 

Na skutek kryzysu COVID-19, polski PKB tylko w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. zmniejszył się o 

ponad 9%. Statystycznie poziom PKB cofnął się do rozmiarów notowanych w 2017 r. Czyli w kilka 

miesięcy nastąpiła utrata poziomu PKB, do którego dochodziliśmy przez ostatnie 3 lata znakomitej 

globalnej koniunktury. To pokazuje rozmiar i specyfikę obecnego kryzysu. 

Oczywiście odmrożenie gospodarki spowoduje, że dużo szybciej odbudujemy PKB, jednak nie nastąpi 

to jeszcze w 2021 r. Według prognozy budżetowej PKB w 2021 r. będzie jeszcze niższy o ok. 1% 

w porównaniu do sytuacji przed kryzysowej. Inwestycje sektora rynkowego będę mniejsze o ponad 

13%, zatrudnienie mniejsze o ponad 330 tys. osób, liczba bezrobotnych będzie wyższa o prawie 370 

tys. osób. 

Nie ulega więc wątpliwości, że budżet na 2021 r. będzie realizowany w bardzo trudnej sytuacji 

makroekonomicznej. Ponadto przyjęte założenia nie uwzględniają wielu czynników ryzyka po 

stronie negatywnej. Czynnikiem ryzyka jest druga fala epidemii i wzrost liczby zachorowań w okresie 

jesienno-zimowym, co może skutkować kolejnymi obostrzeniami w działalności gospodarczej. 

Kolejnym ryzykiem jest ewentualny głębszy kryzys u naszych partnerów handlowych i ryzyko 

perturbacji na światowych rynkach finansowych. Nawet jeżeli te ryzyka się nie zmaterializują, to 

stanowią one istotny czynnik niepewności w decyzjach ekonomicznych, niepewność ta szybko nie 

ustąpi. 

Przyjęte założenie o silnym odbiciu wzrostu gospodarczego w 2021 r. o 4% r/r przy jednoczesnym 

spowolnieniu inflacji do 1,8% r/r mieści się w przedziale prognoz rynkowych, jednak nie jest to 

prognoza ostrożna. Przy tak dużej niepewności budżet powinien bazować na bardziej ostrożnych 

założeniach, które są bliższe dolnym przedziałom prognoz rynkowych. Mimo słabnącego popytu 

inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. W wielu segmentach gospodarki nadal 

ograniczenia podażowe wywołują presję inflacyjną. Dodatkowo silny wzrost płacy minimalnej wraz z 

nowymi podatkami i opłatami będzie oddziaływał w kierunku wzrostu inflacji. Wzrost gospodarczy 

zakłada odbicie w inwestycjach firm co w warunkach dużej niepewności, słabych wyników 

finansowych i nowych podatków dla firm jest zbyt optymistycznym założeniem. 

Negatywnie należy ocenić wprowadzenie nowych podatków i opłat. Z ekonomicznego punktu 

widzenia są to podatki, które obciążają firmy i gospodarstwa domowe. Rząd planuje wprowadzić 

m.in. opłatę mocową, tzw. podatek cukrowy oraz podatek od handlu detalicznego. Łącznie te podatki 

obciążą dodatkowo konsumentów i firmy na kwotę ok. 0,5% PKB (ok. 11 mld zł). Ponadto już po 

przekazaniu projektu ustawy budżetowej ogłoszono plany objęcia podatkiem CIT spółek 

komandytowych oraz pojawiły się informacje, że trwają prace nad objęciem składkami 

ubezpieczeniowymi wszystkich dochodów z umów zlecenia. To łączenie kolejne ok. 5 mld zł. 



W ocenie projektu budżetu na 2021 r. nie można pominąć sytuacji budżetowej w 2020 r. Zgodnie 

z projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r., deficyt budżetu państwa z poziomu 

zrównoważonego rośnie do poziomu prawie 110 mld zł. A deficyt całego sektora finansów 

publicznych z ok. 30 mld zł do ponad 270 mld zł. 

Niestety mimo tak ogromnej zmiany, nowelizacja budżetu na 2020 r. nie został skonsultowana z 

Radą Dialogu Społecznego, ponadto zakres informacyjny nowelizacji jest bardzo wybiórczy. Z kolei 

projekt budżetu na 2021 r. też nie zwiera szczegółowych informacji o roku 2020 r. To rzutuje 

negatywnie na przejrzystość finansów publicznych i merytoryczne konsultacje w ramach procesu 

budżetowego. Apelujemy, aby w przyszłości każda nowelizacja budżetu była konsultowana z RDS. 

Apelujemy o odpowiednie zmiany ustawowe w tym zakresie, które będą gwarantowały konieczność 

konsultacji nowelizacji ustaw budżetowych w przyszłości. Proces budżetowy jest procesem ciągłym i 

sekwencyjnym. Nie da się w pełni analizować kolejnego budżetu bez kontekstu i zmian w budżecie 

poprzednim. 

Mimo wygaśnięcia programów pomocowych finanse publiczne pozostaną mocno niezbilansowane. 

Deficyt finansów publicznych wyniesie ok. 140 mld zł, tj. 6% PKB. Dług sektora instytucji rządowych 

i samorządowych przekroczy 1,5 biliona zł, tj. prawie 65% PKB. 

Mimo optymistycznych założeń co do „odbicia” w gospodarce dochody podatkowe w relacji do PKB w 

2021 r. będą mniejsze o 0,5 pp. PKB niż przed kryzysem. Zmniejszanie luki VAT zostało zahamowane, a 

nawet może ona wzrosnąć. Rząd w latach 2020 i 2021 nie zapisał po stronie dochodów żadnych 

efektów uszczelniania VAT. Kryzys unaocznił, że systemowe uszczelnianie podatków nie jest trwałe i 

może zostać zahamowane, co osłabia wydolność średnioterminową finansów publicznych. 

Obraz finansów publicznych nie jest więc pozytywny. Ten stan pogłębia również brak przejrzystości 

w finansach publicznych oraz zmiany w regułach fiskalnych wprowadzane w bardzo 

nietransparentny sposób, poprawkami sejmowymi, w ustawach niezwiązanych z finansami 

publicznymi (ustawa o pracownikach delegowanych). Bardzo negatywnie należy ocenić też 

przesuwanie zadłużenia poza definicję konstytucyjną oraz publiczne sugestie zniesienia 

konstytucyjnych progów zadłużenia. Skala różnicy jest ogromna i podważa wiarygodność finansów 

publicznych. Docelowo należy zlikwidować te rozbieżności definicyjne. 

Negatywnie należy ocenić planowane zmiany systemowe w funduszu pracy. Po raz kolejny 

pomniejszana jest składka przeznaczona na statutowe zadania tego funduszu, a tak ważny obszar, który 

powinien być zarządzany w partnerstwie z organizacjami pracodawców i pracowników został 

zawłaszczony przez administrację i kompletnie zdewastowany, zamiast służyć wzrostowi wskaźników 

zatrudnienia, kształcenia ustawicznego i ochrony miejsc pracy, realizuje  inne cele. 

W 2021 r. polskie finanse publiczne zamkną się bardzo wysokim deficytem i długiem publicznym. 

Niepokój pracodawców budzi to jak rząd zamierza redukować nadmierny deficyt finansów 

publicznych. Jaka będzie ścieżka konsolidacji deficytu i długu. Czy planowane są zwiększenia 

podatków, składek, danin i innych opłat publicznych?. Jakie są planowane dostosowania po stronie 

wydatkowej. Rząd jak najszybciej powinien przedstawić swoją strategię w tym zakresie i podjąć 

dialog ze stroną społeczną.  

 


