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PRYWATYZACJA W ROZSYPCE
Rząd ma problemy z realizacją zaplanowanych na bieżący rok przychodów z
prywatyzacji. Ministerstwo Skarbu Państwa przyznaje - nie uda się zdobyć 12 mld
złotych. Obiecuje za to, ponad dwa razy tyle w roku przyszłym. - Mamy poważne
wątpliwość, czy resort poradzi sobie z realizacją planu przyszłorocznego, który mówi
o przychodach z tytułu prywatyzacji w wysokości co najmniej 28,5 mld zł – mówi
ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Piotr Rogowiecki.
Jeżeli obawy KPP się spełnią, bardzo realne stanie się przekroczenie drugiego progu
ostrożnościowego, przewidzianego w ustawie o finansach publicznych. W takiej sytuacji na
kolejny rok Rada Ministrów uchwali projekt ustawy budżetowej, w którym :
• nie przewiduje się deficytu budżetu państwa
• nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej,
• waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć inflacji
W opinii Konfederacji, oznacza to niepokoje społeczne oraz gwałtowne cięcie wydatków, co
może wpłynąć na rozwój kraju. - KPP wielokrotnie wskazywała, że potrzebne są nam
reformy, które zmniejszą zakres wydatków sztywnych, co pozwoli na bardziej elastyczne
zarządzanie środkami publicznymi oraz na konieczność ograniczania wydatków – mówi Piotr
Rogowiecki.
Ministerstwo Skarbu Państwa ma jednak plan B. Środków do budżetu mają dostarczyć
dywidendy od państwowych spółek. Zdaniem KPP, jest to zły pomysł. - Jego realizacja
pozbawi te przedsiębiorstwa środków na inwestycje, bez których nie ma szans na rozwój –
tłumaczy Piotr Rogowiecki.
Zdaniem ekspertów KPP, rząd powinien zrobić wszystko, aby uzyskać maksymalnie duże
środki z prywatyzacji. - Potrzebne są reformy systemowe, które spowodują, że poziom
zadłużenia państwa zacznie się zmniejszać. Bez tego, co kilka lat, będziemy stawać przed
dzisiejszymi zagrożeniami – mówi Piotr Rogowiecki.

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce.
Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln
pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja
jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej
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Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce
forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom
wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy,
rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i
oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).
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