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Szanowny Panie Dyrektorze,
w imieniu przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, w związku przesłaniem do
zaopiniowania pocztą elektroniczną Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej,
Rady i Europejskiego Banku Centralnego (COM(2017)822 final), uprzejmie przedstawiam następującą
opinię.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że Komunikat stanowi część pakietu inicjatyw mających na
celu pogłębienie europejskiej unii gospodarczej i walutowej (s. 2). W związku z tym, Komisja szczególną
uwagę poświęca wspieraniu państw członkowskich strefy euro w reagowaniu na zmieniającą się sytuację
gospodarczą i stabilizowaniu ich gospodarek (s. 5). Państwa pozostające poza strefą euro nie zostały
wprost wymienione. Można zatem przypuszczać, że w razie wystąpienia trudności, państwa pozostające
poza strefą euro nie będą mogły liczyć na wsparcie porównywalne do wsparcia, jakie będzie udzielane
państwo strefy euro. Wyraźnie zatem widać, że pogłębienie strefy euro nie pozostanie bez wpływu na
państwa członkowskie, które nie należą do strefy euro.
Równocześnie, zdaniem Komisji, jedną z czterech głównych funkcji unijnych finansów po roku 2020 r.
będzie ustanowienie specjalnego instrumentu wsparcia konwergencji państw członkowskich w drodze do
przyjęcia euro. Już latach 2018-2020 Komisja zamierza utworzyć specjalny plan wspierania reform
strukturalnych, który po 2020 r. będzie przekształcony w odrębny instrument. Ponieważ trudno
spodziewać się zwiększenia ogólnego budżetu UE, środki na ten cel nie pozostaną bez wpływu na
finansowanie celów, z których m.in. teraz korzysta Polska.
Komisja Europejska w komentowanym Komunikacie jednoznacznie przestawia podejście, zgodnie z którym
silny nacisk położony będzie na reformy w państwach członkowskich (s. 9 in.). Już w latach 2018-2020
części rezerwy z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w wysokości 300 mln. euro, będzie skierowana
właśnie na realizację reform w państwach członkowskich (s. 10). Także w tym aspekcie Komisja wspomina
o reformach zmierzających do przyjęcia euro. Skoro te właśnie reformy wspomina, najpewniej przypisuje
im także priorytetowe znaczenie,. Po 2020 r. takie podejście będzie zapewne tylko wzmocnione.
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W Komunikacie podkreślono, że „wszystkie państwa członkowskie – z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego
Królestwa – są prawnie zobowiązane do ostatecznego dołączenia do strefy euro”. W związku z tym, na
okres po 2020 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie specjalnego instrumentu konwergencji (s. 12),
który będzie służył przyjmowaniu waluty euro przez państwa członkowskie, które dotąd tego nie zrobiły (z
wyjątkiem Danii).
Odrębną inicjatywą będzie mechanizm stabilizujący (s. 6 i s. 16 i n.). Pewne elementy tego mechanizmu
mogą okazać się bardzo istotne dla Polski. Z naszego punktu widzenia szczególne znaczenie mają bowiem
inwestycje. Zgodnie z Komunikatem, jednym z celów tworzonego mechanizmu stabilizującego będzie
wsparcie poziomów inwestycji, a więc mechanizm pomocy w razie wystąpienia znacznych trudności
gospodarczych (tzw. wstrząsów asymetrycznych). Wprawdzie Komisja zastrzega, że mechanizm powinien
być otwarty na państwa nie należące do strefy euro, to nie powinno być wątpliwości, że głównymi
adresatami będą państwa strefy euro.
Podsumowując, Komunikat Komisji pozwala uznać, że dostęp do finansowania ze źródeł europejskich,
nawet jeżeli nie będzie to wprost i wyraźnie wypowiedziane, będzie jednak powiązany z
przeprowadzaniem reform oraz wysiłków na drodze do przyjęcia euro. W związku tym, w ocenie Federacji
Przedsiębiorców Polskich, Rząd RP powinien przedstawić do końca 2018 r. program wejścia Polski do strefy
euro. Przygotowanie programu z pewnością poprawi pozycję w negocjacjach dotyczących podziału
funduszy unijnych i ułatwi dostęp do finansowania z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, a
następnie z funduszy, które go zastąpią.
Należy się spodziewać, że istotna część funduszy unijnych nadal będzie kierowana na inwestycje. W
związku z tym należy wykorzystać wszelkie możliwości, które zwiększą szanse na uzyskanie
finansowania inwestycji w Polsce z tych źródeł. Przedstawienie programu wejścia do strefy euro z
pewnością jest jednym działań, które będzie miało szczególne znaczenie, i to nie tylko w przypadku, gdy
finansowanie inwestycji ze środków unijnych zostałoby w jakikolwiek sposób formalnie powiązane z
reformami na rzecz przyjęcia wspólnej waluty.
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