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Porządek posiedzenia: 1. Wpływ działań antykryzysowych w Unii Europejskiej i inicjatyw Komisji
Europejskiej na sytuację gospodarczą w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Grzegorz Banaś, Stanisław Bisztyga, Witold Idczak,
Stanisław Iwan, Stanisław Jurcewicz, Stanisław Kogut, Antoni Motyczka,
Władysław Ortyl, Andrzej Owczarek, Jacek Swakoń, Marek Trzciński.

− senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych:  Grzegorz
Banaś, Piotr Gruszczyński, Stanisław Karczewski, Antoni Motyczka, Henryk
Woźniak.

− senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Edmund Wittbrodt,
Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej, Piotr Głowski, Stanisław Iwan, Maciej Klima,
Norbert Krajczy, Tomasz Misiak, Janusz Rachoń, Mariusz Witczak, Grzegorz
Wojciechowski.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Gospodarki:

− podsekretarz stanu Grażyna Henclewska,
− dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Aneta Piątkowska,

− Ministerstwo Finansów:
− podsekretarz stanu Ludwik Kotecki,
− dyrektor Departamentu Unii Europejskiej Patryk Łoszewski,
− naczelnik wydziału w Departamencie Unii Europejskiej Tomasz

Skórzewski,
− Urząd Komitetu Integracji Europejskiej:

− podsekretarz stanu Maciej Szponar,
− starszy specjalista w Departamencie Polityki Integracyjnej Patryk

Toporowski,
− Narodowy Bank Polski:

− doradca prezesa Wojciech Kwaśniak,
− Zespół Doradców Premiera:

− doradca premiera Maciej Duszczyk.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt omówił sytuację

ekonomiczną Polski wobec pogłębiającego się kryzysu światowego. Poruszył również kwestie
związane z planowanym przystąpieniem Polski do strefy euro.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska zauważyła, iż ogólnoświatowy
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kryzys najszybciej dał się odczuć w Polsce w sektorze motoryzacyjnym. Komisja Europejska
przedstawiła plan działań naprawczych w okresie kryzysu, asygnując na ten cel kwotę ok. 200 mld
euro. Głównym celem jest ożywienie popytu w gospodarce i zmniejszenie negatywnych skutków
społecznych wywołanych kryzysem. Podjęto interwencyjną akcję kredytową przeznaczając 42 mld
euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, infrastrukturę lądową i sektor energetyczny.
Pomoc ma obejmować również doradztwo dla bankrutujących przedsiębiorstw w zakresie
restrukturyzacji i udzielanie im pomocy publicznej do określonej kwoty. W związku z tym planuje się
zmiany w zakresie przepisów dot. pomocy publicznej. Ministerstwo Gospodarki uruchomiło już
program pomocy i pożyczek dla małych firm borykających się z uzyskaniem kredytu obrotowego na
bieżącą działalność. Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała program łatwiejszego finansowania
dla niektórych sektorów gospodarki a zwłaszcza: zbrojeniowego, motoryzacyjnego i przemysłu
lekkiego. Wypracowywane są instrumenty w zakresie wspierania innowacyjności przedsiębiorstw.
Pakiet antykryzysowy był też przedmiotem prac w ramach Komisji Trójstronnej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki stwierdził, iż w odpowiedzi na kryzys
finansowy Komisja Europejska wypracowała ramy regulacyjne sektora finansowego, oparte na
propozycjach zawartych w raporcie grupy de Larosiere'a. Celem tych propozycji odnoszących się
zarówno do sfery makroekonomicznej jak i mikroekonomicznej jest uczynienie rynków i instytucji
finansowych bardziej bezpiecznymi dla inwestorów.  W Polsce zmiany regulacyjne sektora
finansowego wprowadzane są w ramach ustaw: o Komitecie Stabilności Finansowej, o udzielaniu
wsparcia przez Skarb Państwa instytucjom finansowym, o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz o Banku Gospodarstwa Krajowego. Plan stabilności i rozwoju ma za
zadanie zmniejszenie oddziaływania kryzysu na sferę realną poprzez zwiększenie popytu
inwestycyjnego. Wymaga to przeprowadzenia zmian w ustawach podatkowych. Skarb Państwa
powiększył indeks przypadków i sytuacji, w których udziela poręczeń dla małych i średnich
przedsiębiorstw. W wyniku prac Komisji Trójstronnej wypracowano kompromis w sprawie zmian
ustawowych dot. m.in. urlopów postojowych, refundacji kosztów szkoleń itd.
Sytuacja makroekonomiczna Polski wymaga przeprowadzenia nowelizacji budżetu w 2009 - może to
nastąpić jeszcze w lipcu br. Deficyt budżetowy szacowany jest na kwotę 37 mld.  zł. Mimo, iż rząd nie
planuje w chwili obecnej podwyżki podatków, to zmuszony jest do poszukania oszczędności
budżetowych.

Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Wojciech Kwaśniak zauważył, iż w obecnej sytuacji
ryzyko związane z udzielaniem kredytów dla przedsiębiorstw jest zwiększone. Bank centralny
wywiera nacisk aby zysk wypracowany przez banki w okresie koniunktury został zatrzymany w
całości w sektorze bankowym jako podstawa jego stabilności i prowadzenia dalszej działalności
inwestycyjnej. Wypłaty dywidend są w tej sytuacji oceniane negatywnie.  Przewiduje się, iż banki pod
presją zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego w sferze gospodarczej będą działały jeszcze bardziej
ostrożnie, żądając wręcz wsparcia publicznego.
W trakcie dyskusji senatorowie poruszyli następujące kwestie:
− dochody z dywidend i prywatyzacji,
− równoważne traktowanie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych na rynku

polskim,
− relacje między bankami a klientami,
− działania Komisji Europejskiej wobec Polski związane z bankowością,
− finansowanie sektora bankowego,
− prognozy wzrostu PKB,
− protekcjonizm innych krajów wobec rodzimych przedsiębiorstw a naruszenie zasad konkurowania

na rynku UE,
− problemy związane z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej w Polsce,
− zależność gospodarki polskiej od rynku światowego,
− podziały w UE wynikłe z sytuacji światowego kryzysu ekonomicznego,

Na pytania zadawane przez senatorów odpowiadała podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki, Członek
Zespołu Doradców Premiera Maciej Duszczyk oraz  Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego
Wojciech Kwaśniak.
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Sporządzono w Biurze Prac Senackich

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.


