
DECYZJA RADY

z dnia 8 lipca 2008 r.

uchylająca decyzję 2005/183/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

(2008/622/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 104 ust. 12,

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Rady 2005/183/WE (1), przyjętą na zalecenie
Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, stwierdzono
istnienie nadmiernego deficytu w Polsce. Rada stwier
dziła, że deficyt sektora instytucji rządowych
i samorządowych wyniósł 4,1 % PKB w 2003 r., prze
kraczając określoną w Traktacie wartość odniesienia
wynoszącą 3 % PKB, natomiast zadłużenie brutto sektora
instytucji rządowych i samorządowych osiągnęło poziom
45,4 % PKB, poniżej określonej w Traktacie wartości
odniesienia wynoszącej 60 % PKB. W swojej decyzji
Rada stwierdziła, że wysokość deficytu oraz zadłużenia
trzeba będzie skorygować w górę, jeśli otwarte fundusze
emerytalne zostaną wyłączone z sektora budżetowego
zgodnie z decyzją Eurostatu w sprawie klasyfikacji kapi
tałowych systemów rent i emerytur (2).

(2) W dniu 5 lipca 2004 r., zgodnie z art. 104 ust. 7 Trak
tatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspie
szenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (3),
na podstawie zalecenia Komisji Rada skierowała do
Polski zalecenie zlikwidowania nadmiernego deficytu naj
później do końca 2007 r. Zalecenie to podano do
publicznej wiadomości.

(3) Dnia 28 listopada 2006 r. Rada uznała, na podstawie
art. 104 ust. 8 i w oparciu o zalecenie Komisji, że dzia

łania podjęte dotychczas przez władze Polski są niewys
tarczające (4). W dniu 27 lutego 2007 r. Rada w oparciu
o zalecenie Komisji przyjęła nowe zalecenie zgodnie
z art. 104 ust. 7., w którym potwierdziła termin korekty
deficytu do roku 2007. Zalecenie to podano do
publicznej wiadomości.

(4) Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu decyzja Rady
w sprawie istnienia nadmiernego deficytu powinna zostać
uchylona, jeżeli w ocenie Rady nadmierny deficyt
w danym państwie członkowskim został skorygowany.

(5) Zgodnie z Protokołem w sprawie procedury nadmier
nego deficytu załączonym do Traktatu Komisja dostarcza
danych służących do zastosowania procedury. W ramach
stosowania tego protokołu państwa członkowskie przed
kładają dane na temat deficytu i długu sektora instytucji
rządowych i samorządowych oraz inne związane z tym
zmienne dwa razy w roku, mianowicie do dnia
1 kwietnia oraz do dnia 1 października, zgodnie z art.
4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listo
pada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie
procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (5).

(6) Na podstawie danych dostarczonych przez Komisję
(Eurostat) zgodnie z art. 8g ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 3605/93 po przekazaniu przez Polskę powiadomienia
w terminie do dnia 1 kwietnia 2008 r. oraz w oparciu
o prognozę służb Komisji z wiosny 2008 r., uzasadnione
są następujące wnioski:

— deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych
zmniejszył się z 3,8 % PKB w 2006 r. do 2,0 % PKB
w 2007 r., tj. poniżej wartości odniesienia dla defi
cytu wynoszącej 3 % PKB. Dla porównania,
w zaktualizowanej wersji programu konwergencji
z listopada 2006 r. przyjęto wartość docelową wyno
szącą 3,4 % PKB;
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— do osiągnięcia w roku 2007 deficytu na poziomie
dużo niższym od wartości docelowej przyczynił się
wzrost realnego PKB, który był dużo wyższy niż
zakładano w programie konwergencji z listopada
2006 r. Ponadto w stosunku do PKB niższe były
wydatki władz publicznych na świadczenia socjalne
(ze względu na brak indeksacji w 2007 r.), dotacje,
inwestycje oraz wynagrodzenia pracowników.
Ogółem łączne wydatki były o 1,5 punktu procento
wego niższe niż prognozowano w programie
konwergencji z listopada 2006 r. Poprawa salda
strukturalnego (tj. salda dostosowanego cyklicznie
bez środków jednorazowych i innych środków
tymczasowych) szacowana jest na 1½ punktu procen
towego PKB w 2007 r.;

— w obliczu niższego tempa wzrostu PKB
w porównaniu z 2007 r. prognoza Komisji
z wiosny 2008 r. przewiduje, że deficyt w 2008 r.
wzrośnie do 2,5 % PKB, ale utrzyma się poniżej
wartości odniesienia, przede wszystkim na skutek
obniżenia składek na zabezpieczenia społeczne,
wprowadzenia ulg w podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz zwiększenia świadczeń socjal
nych i inwestycji. Poziom ten odpowiada oficjalnej
wartości docelowej deficytu określonej w aktualizacji
programu konwergencji z marca 2008 r. Prognoza
z wiosny 2008 r. przewiduje, że przy założeniu
kontynuacji obecnej polityki w roku 2009 deficyt
utrzyma się zasadniczo na tym samym poziomie.
Oznacza to, że wskaźnik deficytu obniżono do
poziomu poniżej wartości odniesienia wynoszącej
3 % PKB w sposób wiarygodny i trwały;

— zgodnie z prognozami saldo strukturalne ma jednak
ulec niewielkiemu pogorszeniu o ¼ punktu procen
towego PKB w 2008 r. i, przy założeniu kontynuacji
obecnej polityki, o około ⅓ punktu procentowego
w 2009 r. W tym kontekście należy wspomnieć
o konieczności dokonania postępów w realizacji śred
niookresowego celu budżetowego, jakim

w przypadku Polski jest deficyt strukturalny na
poziomie 1 % PKB;

— zadłużenie sektora instytucji rządowych
i samorządowych obniżyło się z 47,6 % PKB
w 2006 r. do 45,2 % w 2007 r. Prognoza
z wiosny 2008 r. przewiduje utrzymanie się wskaź
nika zadłużenia na poziomie znacznie poniżej progu
60 % PKB i jego dalszy spadek do około 44 % PKB
do końca 2009 r.

(7) W ocenie Rady Polska skorygowała nadmierny deficyt,
należy zatem uchylić decyzję 2005/183/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z całościowej oceny wynika, że nadmierny deficyt w Polsce
został skorygowany.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się decyzję 2005/183/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2008 r.

W imieniu Rady
C. LAGARDE

Przewodniczący
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