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Polska wychodzi z
procedury nadmiernego deficytu
Komisja przyjęła jednocześnie zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące ich polityki gospodarczej w latach 2015–2016, w których wezwała do podjęcia działań na poziomie krajowym
sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i stymulujących wzrost gospodarczy.

deficyt w 2014 r. wyniósł mniej niż 3 proc. PKB
(2,7 proc. w 2015 r.). W związku z tym Komisja
uznała, że Polska spełnia kryterium deficytu określone w pakcie stabilności i wzrostu.

Komisja Europejska
ogłasza plan budowy
Jednolitego Rynku
Cyfrowego
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Komisja Europejska opublikowała 6 maja Komunikat: strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla
Europy (A Digital Single Market Strategy for Europe), w którym przedstawione zostały inicjatywy mające na celu uczynienie z Unii Europejskiej
zintegrowanego cyfrowo obszaru gospodarczego,
zdolnego do konkurowania na globalnym rynku
cyfrowym. O pracach nad strategią oraz zaangażowaniu Polski w prace informowaliśmy regularnie poprzez naszą stronę internetową.
Strategia obejmuje trzy filary, na które składa się
obszerna lista działań, a do najważniejszych należą:

W przypadku Polski deficyt nominalny wyniósł w
2014 r. 3,2 proc. PKB, przekraczając tym samym
wartość referencyjną wynoszącą 3 proc. PKB. W
2014 r. wciąż odczuwane były skutki reformy systemu emerytalnego z 1999 r., mimo że ustawą z
grudnia 2013 r. reforma ta została wycofana. Przy
uwzględnieniu kosztów netto reformy z 1999 r.

1.

Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych:

•

ułatwienia dla transgranicznego handlu i
usług elektronicznych;

•

eliminacja problemu nieuzasadnionego geo-blokowania;

•

unowocześnienie prawa autorskiego celem
ułatwienia dostępu do treści;
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•

uproszczenie rozliczeń VAT na potrzeby handlu elektronicznego.

2. Stworzenie odpowiednich warunków dla
rozwoju sieci i usług cyfrowych:
•

dokonanie przeglądu ram prawnych dla telekomunikacji celem dostosowania regulacji
prawnych do zachodzących zmian technologicznych i rynkowych;

•

przegląd dyrektywy audiowizualnej celem dostosowania przepisów prawa do realiów jednolitego i cyfrowego rynku;

•

przeprowadzenie analizy roli pełnionej przez
tzw. platformy internetowe oraz podjęcie
prac na rzecz usprawnienia mechanizmów
pozwalających na usuwanie z sieci Internet
bezprawnych treści;

•

wzmocnienie europejskich zasad i przepisów
za zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych;

3. Rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej
i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu:
•

nacisk na rozwój gospodarki opartej na
przetwarzaniu dużych zbiorów danych (Big
Data) oraz stworzenie warunków dla rozwoju
technologii przetwarzania w chmurze (cloud
computing) i Internetu Rzeczy(Internet of
Things);

•

wsparcie dla standaryzacji w sektorze ICT, celem zapewnienia interoperacyjności nowych
technologii,

•

rozwój interoperacyjnych e-usług administracji publicznej oraz rozwój kompetencji cyfrowych obywateli na potrzeby rynku pracy;

•

dostęp do cyfrowych rynków państw trzecich
dla przedsiębiorców z Europy.

Komunikat KE jest do pobrania pod poniższym
tekstem, natomiast więcej informacji można znaleźć na stronach KEkliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego
serwisu (niestety w chwili obecnej Komunikat dostępny jest tylko w wersji angielskiej).
Niebawem poinformujemy o dalszych działaniach
i planach związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, a w międzyczasie przypominamy, że 11
maja odbędą się warsztaty na temat Jednolitego
Rynku Cyfrowego, a 14 maja odbędzie się konferencja „Europejski rynek cyfrowy - umiejętności,
gospodarka, praca” (Warszawa, Centrum Nauki
Kopernik), gdzie Jednolity Rynek Cyfrowy będzie
tematem przewodnim, a gościem specjalnym będzie Andrus Ansip – wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej. Dodatkowe informacje o konferencji
i organizatorach można znaleźć na stronie: www.
rynekcyfrowy.pl kliknięcie spowoduje opuszczenie
tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu
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Dokumenty
A Digital Single Market Strategy for Europe 06.05.2015 (pdf 172.62 KB)
Komunikat Komisji Europejskiej - strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy (pdf 367.35
KB)
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Ponad 3,6 tys. imigrantów w Polsce?
Komisja Europejska
zaproponowała plan
podziału uchodźców
między kraje UE
Polska może być zmuszona do przyjęcia ponad
3,6 tys. imigrantów. Tego chce Komisja Europejska, która przedstawiła najnowsze propozycje podziału uchodźców między unijne kraje. Chodzi o
tysiące uciekinierów, którzy nielegalnie dostali się
do Europy przepływając Morze Śródziemne oraz
przebywających obecnie w obozach poza UE, których objąłby program przesiedleń.
Komisja Europejska zaproponowała w środę rozmieszczenie w krajach UE 40 tys. uchodźców, którzy docierają przez Morze Śródziemne do Włoch
i Grecji. Do Polski miałoby trafić 2659 osób.
Zaproponowane przez KE działania mają odciążyć kraje na południu UE, które przyjmują dziesiątki tysięcy uciekinierów z Afryki i Bliskiego
Wschodu. KE chce, by pozostałe państwa Unii
przejęły w ciągu dwóch lat 24 tys. imigrantów od
Włochów oraz 16 tys. od Greków. System obejmie tych imigrantów, którzy faktycznie potrzebują
ochrony międzynarodowej i mogą liczyć na status
uchodźcy, czyli uciekinierów z Syrii i Erytrei.
Uchodźcy mieliby być rozmieszczani w poszczególnych krajach UE według klucza opartego przede
wszystkim na wielkości PKB oraz liczbie ludności,
a także poziomie bezrobocia oraz liczbie już przyjętych uchodźców w ciągu minionych pięciu lat.
Według tych kryteriów Polska ma przyjąć 6,65 proc.

Polska: przyjmowanie powinno być dobrowolne
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KE proponuje także, by oprócz przejęcia 40 tys.
imigrantów od Włoch i Grecji kraje Unii zobowiązały się również do przesiedlenia w ciągu dwóch
lat 20 tys. uchodźców przebywających obecnie w
obozach poza UE, głównie Syryjczyków. W ramach
tych przesiedleń do Polski miałyby trafić 962 osoby.
Propozycja rozmieszczenia imigrantów wymaga
zgody kwalifikowanej większości w Radzie UE.
Wśród krajów unijnych pomysł ten już wzbudził
sporo kontrowersji. Zwolennikami obowiązkowych kwot imigracyjnych są – obok Włochów i
Greków – m.in. Niemcy. Polska uważa, że przyjmowanie uchodźców powinno być dobrowolne.
Przeciwne propozycji KE są też m.in. Węgry.

NEW

Obwód zamknięty
Komisja Europejska uważa, że przejście od gospodarki linearnej opartej na modelu „produkcja
– zużycie – wyrzucenie” do gospodarki o obiegu
zamkniętym, w którym odpady, jeśli powstają, są
surowcem, będzie wspierać konkurencyjność i
przyczyni się do ochrony środowiska.
Przyszły pakiet Komisji Europejskiej dotyczący
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, który
poprzedzają rozpoczęte w czwartek konsultacje
publiczne, obejmie nie tylko zmienioną propozycję w sprawie zarządzania odpadami.
Ma odnieść się do całego cyklu życia produktów,
począwszy od pozyskiwania surowców, poprzez
inteligentne planowanie, proces produkcji, wybo-
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ry konsumenckie, ponowne wykorzystanie i naprawę, po gospodarowanie odpadami i recykling.
Dlatego wiele będzie zależeć od innowacyjności.
Jeszcze czas
Warufakis: mamy miesiąc na porozumienie się z
wierzycielami
Termin na osiągnięcie porozumienia przez Grecję z jej wierzycielami upływa 30 cz... ZOBACZ
WIĘCEJ »
Odpowiedzi zainteresowanych stron (w konsultacji mogą brać udział zarówno osoby prywatne,
jaki i instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.) mają pomóc KE w przygotowaniu
nowych propozycji do końca 2015 roku.
Gospodarka o obiegu zamkniętym ma minimalizować marnotrawstwo i zapewniać racjonalne
wykorzystanie zasobów. To element unijnej odpowiedzi na rosnącą konkurencję w walce o kurczące się zasoby; koncentracja surowców poza UE
uzależnia przemysł i społeczeństwo europejskie
od importu.
- (...) Musimy wykorzystywać nasze zasoby w
sposób bardziej inteligentny, projektować nasze
produkty mając na uwadze ich ponowne użycie
i recykling oraz określać ambitne cele w zakresie
recyklingu i zmniejszenia ilości odpadów - powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans
Timmermans otwierając konsultacje publiczne.
- Przejście do bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści wszystkim zainteresowanym i zapewnić
Europie nową przewagę konkurencyjną. Chcemy
przedstawić kompleksowy plan działań obejmujący zachęty zarówno dla konsumentów, jak i
przedsiębiorstw do efektywniejszego korzystania
z zasobów - dodał wiceprzewodniczący KE Jyrki
Katainen.

Projekt i zastrzeżenia
Na początku tego roku KE wycofała przedstawiony zaledwie w 2014 roku projekt zaostrzenia przepisów dotyczących odpadów, co wywołało protesty wśród organizacji proekologicznych, a także wśród wielu europosłów. KE motywowała to
chęcią przedstawienia bardziej ambitnego prawa
w tej dziedzinie. Projekt dyrektywy przewidywał
m.in. znaczne zwiększenie poziomu recyklingu
dla odpadów komunalnych czy zwiększenie ponownego użycia opakowań.
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Przyszłość gospodarki to inteligentny
recykling. KE stawia
coraz ambitniejsze
cele
Rewolucja w zielonych certyfikatach. Będą jak
ekskluzywny towar
Komisja Europejska planuje zmiany w zasadach
przyznawania darmowych pozwoleń na... ZOBACZ WIĘCEJ »
W opublikowanej przez Komisję Europejską ankiecie można znaleźć pytania dotyczące m.in.
trwałości, składu i biodegradowalności produktów, możliwości ich naprawy itp.
KE pyta także respondentów o kategorie produktów, które ich zdaniem powinny mieć pierwszeństwo w przechodzeniu do gospodarki o obiegu
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zamkniętym, np. sprzęt AGD, elektronika, samochody, czy może tekstylia, meble, urządzenia
przemysłowe. Biorący udział w konsultacjach
mają wskazać także, która grupa produktów powinna mieć priorytetowe znaczenie z punktu widzenia bardziej zrównoważonej konsumpcji.
Są także pytania o bariery dla rynku surowców
wtórnych w UE i o to, które z tych surowców powinny mieć pierwszeństwo w recyklingu - szkło,
plastik, papier, a może metal, drewno, kamienie,
czy piasek. Respondenci są proszeni o wskazanie
sektorów szczególnie ważnych dla gospodarki o
obiegu zamkniętym.
Przygotowaniem propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, które KE ma przedstawić pod koniec roku, zajmuje się zespół pod
przewodnictwem Timmermansa odpowiedzialnego m.in. za lepsze stanowienie prawa, Katainena
odpowiedzialnego za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, komisarza Karmenu Velli
odpowiedzialnego za środowisko oraz komisarz
Elżbiety Bieńkowskiejodpowiedzialnej za rynek
wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa.
Elementem konsultacji będzie konferencja z
udziałem zainteresowanych stron w Brukseli 25
czerwca. Konsultacje publiczne KE potrwają do
20 sierpnia.
Z kolei polskie Ministerstwo Gospodarki, chcąc
wypracować wspólne stanowisko, także ogłosiło
w tym tygodniu swoje konsultacje, które potrwają
do 15 czerwca. Materiały są dostępne na stronach
resortu.

Komisja Europejska
wszczęła postępowanie wobec Niemiec w
sprawie przepisów
o płacy minimalnej
(MiLoG)
Jak poinformowała Komisja Europejska na swojej
stronie internetowej w dniu 19 maja br. wszczęła
oficjalne postępowanie przeciwko Niemcom
w związku z przyjęciem przepisów o płacy minimalnej (MiLoG) i środków administracyjnych
związanych z ich stosowaniem.
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Oznacza to, że Komisja Europejska podzieliła argumenty, m.in. strony polskiej – o czym informowało również polskie Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju.
Zastrzeżenia Komisji w szczególności budzi egzekwowanie przepisów MiLoG do „niektórych
operacji transportu międzynarodowego” (a
konkretnie przeciwko stosowaniu MiLoG w odniesieniu do kierowców z zagranicznych firm).
Otwarte pozostaje więc pytanie czy chodzi tu
wyłącznie o tranzyt (w odniesieniu do którego
przepisy MiLoG zostały już przecież tymczasowo
zawieszone) czy także o transport międzynarodowy (czyli transport z i do Niemiec).
Wspomniane oświadczenie KE milczy jednak na
temat kabotażu, co do którego stosowanie przepisów MiLoG budziło dotychczas najmniej kontrowersji, wiec najprawdopodobniej obowiązywanie MiLoG w tym zakresie zostanie utrzymane.
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Postępowanie to ogranicza się jak na razie do
wstępnego upomnienia – a strona niemiecka musi
się do niego ustosunkować w terminie dwóch
miesięcy.
Dopiero po zapoznaniu się z tym stanowiskiem
Komisja Europejska – o ile uzna to za uzasadnione – może podjąć ewentualne działania zmierzające do skierowania przeciwko Niemcom skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja Europejska
docenia polski program
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został nominowany do finałowej listy kandydatów prestiżowej nagrody „Sustainable
Energy Europe Awards”. Komisja Europejska doceniła innowacyjny system finansowania inwestycji
w rozproszone, odnawialne źródła energii.
Komisja Europejska wybrała tegorocznych finalistów do uzyskania jednej z najważniejszych
europejskich nagród w sektorze zrównoważonej
energii: „Sustainable Energy Europe Awards” (EUSEW Awards). Przyznawana w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii nagroda
obejmuje rywalizację w trzech kategoriach: Energia odnawialna, Efektywność energetyczna, Miasta, wspólnoty i regiony.
W tegorocznej, dziesiątej edycji EUSEW Awards,
wpłynęło aż z 373 zgłoszeń z całej Europy. W

każdej kategorii Komisja Europejska wybrała po
trzech finalistów. W kategorii Energia odnawialna
obok Cooperative Energy Hub z Wielkiej Brytanii
oraz niemieckiej WECF (Women in Europe for a
Common Future) został nominowany Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisja Europejska wskazała na sukces programu NFOŚiGW dopłat do zakupu i instalacji
kolektorów słonecznych, którego efekty przekroczyły najśmielsze oczekiwania.
„Innowacyjny system finansowania pomógł przynieść energię słoneczną do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w sektorze odnawialnej
energii w całej Polsce. Kluczem do sukcesu tej
inicjatywy było myślenie na poziomie lokalnym.”
– oceniła Komisja Europejska.
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W ramach programu NFOŚiGW, w całej Polsce
zainstalowano ponad 67 tys. kolektorów, z czego
ok. 60 proc. zastąpiło stare źródła ciepła, opalane węglem. Działalność NFOŚiGW wpisuje
się tym samym w europejską strategię przejścia
od gospodarki opartej na paliwach kopalnych do
gospodarki, która obejmuje czyste technologie i
odnawialne źródła.
Wręczenie nagród „Sustainable Energy Europe
Awards” odbędzie się 16 czerwca 2015 r., podczas
Sustainable Energy Week, w Komisji Europejskiej
w Brukseli. Podczas tej ceremonii zostanie pokazany krótki film oparty na wywiadzie, udzielonym
przez Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzatę Skuchę, o działalności Funduszu i wspieraniu przez
niego rozwoju energii odnawialnej.
Sustainable Energy Europe Awards Competition
organizowane jest przez Komisję Europejską od
2006 roku. Celem jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk, inspirowanie nowych pomysłów i
budowanie współpracy dla osiągnięcia celów energetycznych i klimatycznych UE. O nagrodę mogą
się starać prywatne firmy, instytucje publiczne,
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agencje energetyczne, organizacje pozarządowe,
spółdzielnie, izby gospodarcze, stowarzyszenia
przemysłu i konsumentów, media, instytucje akademickie i ośrodki badawczo – naukowe.
Lista finalistów dostępna jest na stronie internetowej dedykowanej Sustainable Energy Week:
www.eusew.eu/images/2015/awards/awards2015categories_2.pdf
www.eusew.eu/awards-competition/about-awards-competition

Powodem wzrostu będzie jednak nie wzrost demograficzny w państwach Wspólnoty, a migracja
do Unii.

maj 2015

W Polsce populacja spadnie o 5 mln osób - w
2060 roku nasz kraj ma zamieszkiwać 33,2 mln
osób. Społeczeństwo będzie się gwałtownie starzeć. Obecnie odsetek osób po 65. roku życia w
Polsce wynosi 14,5 proc. W 2060 roku seniorzy
będą stanowić już dokładnie 1/3 społeczeństwa.
Spadnie także liczba osób w wieku produkcyjnym. Obecnie jest to 70,5 proc. społeczeństwa.
Za 45 lat będzie to tylko 54,1 proc.
Z powodu zmian demograficznych wzrosną wydatki związane z coraz wyższym wiekiem ludności. Obecnie wynoszą one 20,9 proc. PKB. W
2060 roku będzie to już 22,2 proc.

NEW

Komisja Europejska
alarmuje: Polska wymiera. Do 2060 roku
będzie nas mniej o 5
mln
UPOMNIENIE KE DLA
POLSKI
Pełen raport

Komisja Europejska opublikowała alarmujący raport dotyczący demografii Polski. Do 2060 roku
populacja naszego kraju skurczy się o ponad 5
mln osób, a o 16,4 p.p. zmniejszy się odsetek
osób w wieku produkcyjnym. Ponadto o 18,5 p.p.
wzrośnie odsetek osób po 65. roku życia.
Odniesieniem dla analizy przygotowanej przez
dyrekcję ds. gospodarczych Komisji Europejskiej
jest rok 2013. Populacja Polski wynosiła wtedy
38,5 mln osób.
Populacja wzrośnie, ale nie w Polsce

Według danych zawartych w raporcie KE populacja Unii Europejskiej do Unii Europejskiej do
2060 roku wzrośnie z 507 mln osób do 523 mln.

Prawa autorskie, ochrona środowiska, usługi finansowe i sprawy wewnętrzne. W tych czterech
dziedzinach - według Komisji Europejskiej - Polska
nie dopełniła obowiązku wdrożenia odpowiednich
unijnych przepisów. Dziś Bruksela przesłała do
rządu w Warszawie uzasadnione opinie w tych
sprawach.
W pierwszej kwestii chodzi o niewdrożenie dyrektywy o tzw. utworach osieroconych. Chodzi
o książki, gazety czy filmy, które są chronione
prawami autorskimi, ale których twórcy nie są
znani lub trudno ich odszukać. Polska - tak jak
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inne kraje - miała wprowadzić w życie przepisy w
tej sprawie do końca października zeszłego roku.
Bruksela uznała także, że nasz kraj właściwie nie
wdrożył unijnej dyrektywy dotyczącej ryzyka powodziowego oraz przepisów w sprawie naprawy
i likwidacji banków. Te ostatnie określają zasady
i procedury, które państwa członkowskie muszą
przyjąć, by złagodzić skutki wynikające z problemów lub upadłości banków dla ich klientów.
Ponadto Komisja Europejska wezwała Polskę do
przestrzegania zasad wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa dokumentów.
We wszystkich tych kwestiach rząd w Warszawie ma dwa miesiące na zastosowanie się do
unijnych zaleceń. Jeśli tak się nie stanie, Komisja
może przekazać sprawę do unijnego Trybunału
Sprawiedliwości.

11.05.15

Komisja postuluje
ograniczenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw
z tytułu różnych
reżimów VAT, a także
wprowadzenie jednolitego progu VAT.

Komisja Europejska 6 maja przedstawiła strategię
stworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Bariery istniejące w e-handlu powodują, że obywatele
tracą możliwość nabywania dobrych towarów i
korzystania z dobrych usług, bowiem jedynie 15
proc. z nich dokonuje zakupów internetowych w
innym państwie Unii Europejskiej. Jednocześnie
spółki internetowe i przedsiębiorstwa typu start-up nie mogą w pełni wykorzystać możliwości
wzrostu, które dają im technologie cyfrowe. Jedynie 7 proc. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną - poinformowała Komisja Europejska.
Celem jednolitego rynku cyfrowego jest zniesienie
ograniczeń regulacyjnych i ostateczne przekształcenie 28 rynków krajowych w jedną całość.
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Wśród proponowanych przez Komisję rozwiązań jest wprowadzenie przepisów ułatwiających
transgraniczny handel elektroniczny. Obejmuje to
zharmonizowane przepisy UE dotyczące umów i
ochrony konsumentów podczas zakupów online.
Konsumenci będą mogli korzystać z szerszego
zakresu praw i ofert, podczas gdy prowadzenie
sprzedaży w innych krajach europejskich stanie
się prostsze dla przedsiębiorców - czytamy w komunikacie.
Ograniczenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT - to
kolejny cel przedstawionej przez Komisję strategii.
Chodzi o to, aby podmioty sprzedające towary
fizyczne za granicę mogły również skorzystać z
jednej rejestracji elektronicznej i płatności. Jednocześnie wprowadzenie jednolitego progu VAT
pomoże mniejszym przedsiębiorstwom typu start-up prowadzącym sprzedaż online.
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Komisja Europejska
nieznacznie podnosi
prognozy dla polskiej
gospodarki na 2015
Polska gospodarka będzie rozwijała się w tym roku
w tempie 3,3 proc., a w 2016 r. - 3,4 proc. - przewiduje KE w swoich prognozach ekonomicznych.
To nieco lepsze szacunki niż te zaprezentowane
zimą, gdy wskazywano, że nasze PKB urośnie w
tym roku o 3,2 proc.
Według wtorkowych prognoz KE Polska ma być
4. najszybciej rozwijającym się gospodarczo krajem w UE w tym roku, po Irlandii i Malcie, których
PKB ma urosnąć o 3,6 proc., oraz Luksemburgu
(3,4 proc.). Pozytywnie na nasz kraj wpływać też
będzie poprawiająca się sytuacja w strefie euro,
której prognozę na ten rok podwyższono z 1,3
proc. do 1,5 proc.
„Spodziewamy się, że wśród największych państw
członkowskich wzrost gospodarczy w 2015 r. ma
być powyżej średniej unijnej, która wynosi 1,8
proc. W Polsce będzie to 3,3 proc., w Hiszpanii
2,8 proc., a w Wielkiej Brytanii 2,6 proc.” - mówił
prezentując wyniki unijny komisarz. ds. ekonomicznych i finansowych Pierre Moscovici.

zeszłym roku w tempie 3,4 proc. W lutym szacowano, że było to 3,3 proc. Poprawa wyników
nastąpiła mimo niekorzystnej sytuacji za naszą
wschodnią granicą, czyli konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Naszej gospodarce sprzyjał wzrost inwestycji, który wyniósł w zeszłym roku 9,2 proc.
Więcej wydawały głównie firmy chcące zwiększać swoje zdolności produkcyjne.
Analitycy Komisji Europejskiej zwrócili też uwagę
na wyższe dochody gospodarstw domowych oraz
wzrost zatrudnienia, co przekłada się na wspierającą wzrost gospodarczy konsumpcję prywatną.
Realny wzrost dochodów wynikający m.in. z niskiej inflacji i korzystnej sytuacji na rynku pracy
ma się dalej utrzymywać. Poziom bezrobocia liczony metodologią unijną ma spaść z 9 proc. w
2014 r. do 7,9 proc. w 2016 r.
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Rosnąć mają inwestycje, m.in. dzięki niskim
kosztom ich finansowania (stopy procentowe w
Polsce są obecnie na najniższym historycznie
poziomie), a także programom rządowym nakierowanym na rynek nieruchomości. Ograniczenie
absorbcji funduszy UE w związku z przejściem na
nowy wieloletni budżet UE przyczyni się jednak
do osłabienia tej dynamiki, zwłaszcza w 2016.
Komisja szacuje, że wzrost inwestycji w naszym
kraju wyniesie w tym roku 6,9 proc., a w przyszłym 5 proc. Dla porównania: w strefie euro
wskaźniki te wynoszą odpowiednio 1,7 proc. oraz
4 proc.

W raporcie Komisji podkreślono, że wzrost w Polsce w horyzoncie najbliższych dwóch lat będzie
mocny dzięki solidnemu popytowi wewnętrznemu
wzmacnianemu przez poprawę sytuacji na rynku pracy i działalności inwestycyjnej. Tegoroczną prognozę wzrostu podniesiono w stosunku
do lutego o 0,1 pkt proc. do 3,3 proc., natomiast
przyszłoroczną pozostawiono bez zmian.

Poprawiać ma się też sytuacja finansów Polski. O
ile deficyt sektora finansów publicznych w 2014
r. wyniósł 3,2 proc. PKB, to w tym roku ma wynieść 2,8 proc. PKB, a w 2016 r. 2,6 proc. PKB.
Takie wyniki oznaczałyby zdjęcie z naszego kraju
unijnej procedury nadmiernego deficytu i większy
oddech w finansach (m.in. możliwość podniesienia płac w sektorze budżetowym).

Według KE Polska gospodarka rozwijała się w

Moscovici nie chciał jednak powiedzieć, czy KE
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może zdecydować się na taki krok już wkrótce.
Przyznał, że Komisja rozmawia z naszym rządem
na ten temat, a podejmując decyzje, uwzględni
własne, majowe prognozy ekonomiczne. KE ma
przedstawić rekomendacje dla państw członkowskich w połowie miesiąca.
W kwietniu minister finansów Mateusz Szczurek
poinformował, że nasz rząd oczekuje, iż KE już w
tym roku zdejmie z Polski procedurę nadmiernego
deficytu. W ocenie polskich władz, deficyt finansów publicznych w zeszłym roku skorygowany
o koszty systemowej reformy emerytalnej, które
Polska ponosiła przez pierwsze siedem miesięcy
2014 roku, jest mniejszy od 3 proc. PKB, czyli
obowiązującego w UE referencyjnego pułapu.
„Poddajemy ten punkt ocenie, może on mieć
istotny wpływ na decyzję” - powiedział Moscovici
pytany o to, czy KE zgadza się z polskimi szacunkami wpływu transferów do OFE na zeszłoroczny
deficyt.

ściowo zrównoważą oszczędności w innych sferach, jak trwające częściowe zamrożenie pensji w
sektorze publicznym” - napisano w prognozie.
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Analitycy KE zwrócili uwagę, że restrukturyzacja
sektora górniczego stanowi ryzyko dla ich prognozy, gdyż koszty mogą się okazać wyższe niż
obecnie szacowane.
KE szacuje, że poziom długu publicznego w 2015
r. i 2016 r. będzie nieznacznie powyżej 50 proc.
PKB.
Zgodnie z danymi Komisji inflacja w naszym kraju w tym roku ma wynieść -0,4 proc. W lutym
przewidywano, że deflacja będzie płytsza i sięgnie -0,2 proc. W 2016 r. ma powrócić wzrost cen
do poziomu 1,1 proc.

NEW

Komisja wskazuje w prognozie, że poprawa stanu finansów publicznych w dużej mierze wynika
z odwrócenia reformy emerytalnej. „Po stronie
wydatków, wyższa indeksacja niskich emerytur
i koszty restrukturyzacji sektora górniczego czę-
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