Stanowisko BCC wobec konieczności autokorekty projektu budżetu państwa na 2009 r,
w świetle negatywnego wpływu szoków zewnętrznych na gospodarkę Polski.
W ocenie BCC rozwój sytuacji na rynkach światowych będzie zmierzał w kierunku recesji w
Stanach Zjednoczonych i większości krajów Unii Europejskiej. W świetle tej oceny,
konieczna jest już teraz korekta wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez rząd
przy planowaniu budżetu państwa na 2009 r. oraz korekta samego budżteu. Możliwości
takiej słusznie nie wykluczył zresztą także minister finansów przy okazji prezentacji projektu
budżetu w Sejmie w dniu 9-tym pażdziernika 2008r..

Według wcześniejszych szacunków BCC, dochody budżetowe w obecnym projekcie zostały
zawyżone na kwotę ok. 5 mld zł. Niekorzystny rozwój sytuacji gospodarczej na świecie
powoduje konieczność korekty prognozowanego wzrostu naszego PKB nawet do poziomu 33,5%. Oznacza to potrzebę korekty dochodów (razem z szacowanymi wcześniej 5 mld zł) na
łączną sumę 15 mld zł.

BCC stoi na stanowisku, że ta nowa sytuacja nie powinna być powodem zwiększenia deficytu
budżetu panstwa i potrzeb pożyczkowych rządu powyżej dotychczsowych poziomów.
Obniżyłoby to wiarygodność Polski i zwiększyło koszty obsługi długu publicznego.
Konieczna natomiast jest korekta wydatków na sumę 15 mld zł.

W sprawach polityki prywatyzacyjnej za błąd rządu należy uznać brak działań w odniesieniu
do zatrzymania prywatyzacji w rb KGHM, PKO BP, ORLEN i PZU. Nakazem chwili staje
się szybkie zakończenie negocjacji z EUREKO. Głębokie spadki indeksów giełdowych akcji
w r.b. stwarzają szansę znacznego wzrostu cen tych i innych spółek publicznych w roku
przyszłym. Trzeba zatem być gotowym do

podjęcia decyzji o sprzedaży części akcji tych

spółek, traktowanych dotychczas z niejasnych powodów jako strategiczne. Rząd mógłby
także uzyskać dodatkowe środki ze sprzedaży zasobów Agencji Mienia Wojskowego, Agencji
Rynku Rolnego czy terenów należących do PKP.

Dotychczas część analityków uważało założenie inflacji na poziomie 2,9% za rezerwę
dochodów budżetowych, bo przypuszczali, że inflacja będzie w rzeczywistości wyższa. Ale
duże spadki cen surowców oraz żywności na rynkach światowych mogą oznaczać, iż inflacja
średnioroczna może być nawet niższa niż 2,9%. Jeśli nie można

liczyć na dodatkowe

wpływy do budżetu z tytułu wyższej (niż prognozowana) inflacji, to tym bardziej potrzebna
jest korekta budżetu w proponowanej przez nas wysokości około 15 mld zł po stronie
zarówno dochodów jaki wydatków.
W świetle powyższych uwarunkowań, BCC uważa autopoprawkę rządu do projektu budżetu
państwa na 2009 r. za krok konieczny

