Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.

KOMENTARZ

Prognoza wzrostu PKB w drugim
półroczu to 1,7%
Trzeba zakładać wzrost PKB w 2013 r. w okolicy 1%, może nawet 0%, oraz wzrost
stopy bezrobocia o około 2 pp., do blisko 15% pod koniec roku. Oznacza to znaczne
pogorszenie sytuacji materialnej dla około 2% rodzin i utrzymanie bez poprawy tej
sytuacji dla pozostałych 98% rodzin. W takiej sytuacji, tym bardziej trzeba zabiegać o
działania liberalizujące rynek pracy, ograniczające przywileje w transferach socjalnych
i zmniejszające koszt biurokracji dla przedsiębiorców. W obszarze finansów
publicznych powraca nietknięta dotąd kwestia ogromnego udziału wydatków
sztywnych, paraliżujących możliwości elastycznego reagowania na spadki dochodów
budżetowych – pisze główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.
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Wyniki gospodarcze podane przez GUS w odniesieniu do II-go kwartału były z grubsza
zgodne z naszymi oczekiwaniami. Od kilku miesięcy obserwujemy bowiem znaczne
spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej, eksportu, zatrudnienia, a wręcz
spadku w budownictwie i dochodach realnych gospodarstw domowych. W tej sytuacji
(niewielki) spadek popytu wewnętrznego nie powinien być niespodzianką. Na początku roku
prognozowałem tempo wzrostu w bieżącym roku na poziomie 2,5%. Przy wzroście w I kw. o
3,5%, oznaczało to prognozę spadku średniego tempa w kwartałach II-IV do poziomu 2,2%.
Teraz obniżam nieco prognozę na rok bieżący, z 2,5 % na 2,3%, co oznacza prognozę
wzrostu PKB w drugiej połowie roku na poziomie 1,7%.
Kluczowe pytania na teraz, szczególnie w kontekście budżetu państwa na 2013 r. i
oczekiwanego wystąpienia w tej sprawie premiera Tuska, są następujące:
1. Czy spowolnienie wzrostu będzie kontynuowane w 2013 r. i jakiego wzrostu (spadku)
PKB oczekiwać?

2. Czy zapowiedziane przez rząd rok temu dość drastyczne zmniejszenie inwestycji
publicznych w roku przyszłym i w latach 2014 – 2015, to właściwa polityka w sytuacji
tak dużego spowolnienia wzrostu, może nawet niewielkiej recesji?
3. Czy zapowiedziane prze premiera Tuska w jego expose, w listopadzie ub. r.,
zmniejszenie deficytu sektora publicznego do 1% PKB w 2015 r. wymaga korekty?
4. Jeśli nie wymaga korekty ścieżka zmniejszania deficytu, to jak rząd proponuje
urealnić sposoby utrzymania finansów publicznych na takiej ścieżce?
We wszystkich tych sprawach należy mieć opinię i politykę realistyczną, także taką, która
bierze pod uwagę interes długofalowy kraju, a nie tylko, czy głównie, krótkoterminowy
interes polityczny rządu i rządzącej koalicji. Trzeba zakładać wzrost PKB w 2013 r. w
okolicy 1%, może nawet 0%, oraz wzrost stopy bezrobocia o około 2 pp., do blisko
15% pod koniec roku. Oznacza to znaczne pogorszenie sytuacji materialnej dla około
2% rodzin i utrzymanie bez poprawy tej sytuacji dla pozostałych 98% rodzin.
W takiej sytuacji, tym bardziej trzeba zabiegać o działania liberalizujące rynek pracy,
ograniczające przywileje w transferach socjalnych i zmniejszające koszt biurokracji
dla przedsiębiorców. W obszarze finansów publicznych powraca nietknięta dotąd kwestia
ogromnego udziału wydatków sztywnych, paraliżujących możliwości elastycznego
reagowania na spadki dochodów budżetowych.
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Gospodarczy Gabinet Cieni BCC został powołany 2 kwietnia 2012 r. Jego celem jest wsparcie działań rządu
służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju
przedsiębiorczości. To rząd gospodarczych fachowców będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień
zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka. Wielu z nich piastowało w przeszłości również funkcje publiczne.
Celem Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC nie jest pusta krytyka działań rządu, ale ich konstruktywne
recenzowanie, a przede wszystkim rekomendowanie zmian sprzyjających rozwojowi naszego kraju, wzrostowi
gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm, a także walce z bezrobociem i szarą strefą. Naszym priorytetem
jest przejrzyste i przyjazne prawo, likwidowanie barier stających przed przedsiębiorcami.
http://www.bcc.org.pl/Gospodarczy-Gabinet-Cieni.4241.0.html
Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.
Zrzesza 2500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje,
instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe,
koncerny wydawnicze itd.
Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC
koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby
miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Związek Pracodawców BCC jest członkiem Komisji Trójstronnej.
Członkowie Klubu, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski.
Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.
Więcej: http://www.bcc.org.pl Kontakty prasowe: http://www.bcc.org.pl/Eksperci.244.0.html

