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oraz mechanizmu ostrzegania 

Bruksela, 28 listopada 2012 

 
W poniższym sprawozdaniu omówione zostały dwie powiązane ze sobą kwestie: 
1. Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. 
2. Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania 
 
 
1. Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r.: w kierunku ożywienia 

gospodarczego 
 
W dniu 28 listopada br. Komisja Europejska przyjęła roczną analizę wzrostu 
gospodarczego na 2013 r. określającą pięć priorytetów mających na celu wsparcie 
państw członkowskich w wyjściu z kryzysu i przywróceniu wzrostu gospodarczego. 
Roczna analiza wzrostu gospodarczego otwiera europejski semestr na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej, aby zagwarantować, że państwa członkowskie 
dostosują plany budżetowe i gospodarcze do celów paktu stabilności i wzrostu oraz 
strategii „Europa 2020”. 
 
Wypowiadając się na temat priorytetów, José Manuel Barroso, przewodniczący 
Komisji Europejskiej, powiedział: „Istotne jest, aby nie odchodzić od naszej strategii 
inteligentnej konsolidacji fiskalnej i reform gospodarczych i ukierunkowanych 
inwestycji. Jest to jedyny sposób odbudowania zaufania i stworzenia trwałego wzrostu 
gospodarczego. Rozumiem, że reformy te są trudne, bolesne i mogą mieć społeczne 
konsekwencje, dlatego też Komisja dokłada starań, aby odnowa gospodarcza 
obejmowała tworzenie jak największej ilości miejsc pracy. Roczna analiza wzrostu 
gospodarczego wspiera państwa członkowskie za pomocą wytycznych polityki 
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gwarantując, że ciężar reform rozdzielony jest sprawiedliwie oraz że najbardziej 
podatni na zagrożenia będą chronieni.”  
 
Główne przesłanie rocznej analizy wzrostu gospodarczego w tym roku stanowi, że 
chociaż polityka UE zaczyna przynosić owoce – deficyt ulega zmniejszeniu, napięcia 
na rynkach finansowych zostają złagodzone i widoczne są oznaki, że konkurencyjność 
ulega poprawie w niektórych państwach członkowskich – kontynuowanie reform jest 
niezbędne aby osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy i zwiększyć zatrudnienie. 
Dlatego też Komisja uważa, że pięć priorytetów nakreślonych w zeszłorocznej analizie 
wzrostu gospodarczego jest nadal aktualnych. Są one następujące:  
• realizacja zróżnicowanej i inteligentnej konsolidacji fiskalnej;  
• przywrócenie normalnego kredytowania gospodarki;  
• promowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności dziś i w przyszłości;  
• walka z bezrobociem i społecznymi konsekwencjami kryzysu;  
• oraz modernizacja administracji publicznej. 
 
Każdy z pięciu priorytetów koncentruje się na zapewnianiu wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, ze szczególnym naciskiem na sprawiedliwe zasady. 
Nie istnieje jedna uniwersalna recepta na pobudzanie wzrostu i tworzenia miejsc pracy, 
ale istnieją wspólne cele i zakres reform, które należy uwzględnić. Ukierunkowane 
wsparcie dla badań naukowych w sektorze publicznym i prywatnym, wydajniejsze 
systemy edukacji i szkoleń, które podniosą ogólny poziom umiejętności, oraz 
uproszczony system prawny dla przedsiębiorstw - wszystkie te środki mogą wesprzeć 
pobudzanie konkurencyjności i wynikającego z niej wzrostu. Jednolity rynek i dalszy 
rozwój sektorów sieciowych (transport, energia i infrastruktura internetowa) oferują 
możliwości rozwoju przedsiębiorstw oraz korzyści dla konsumentów wynikające z 
lepszych usług i produktów.  
 
Przyjęcie Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia przez szefów 
państw i przedstawicieli rządów podczas czerwcowych obrad Rady Europejskiej 
w 2012 r. powinno zwiększyć wysiłki UE i państw członkowskich zmierzające do 
wykorzystania dostępnych narzędzi napędzających wzrost gospodarczy – 
począwszy od wdrożenia aktów o jednolitym rynku do bardziej ukierunkowanego 
wykorzystania funduszy strukturalnych. Komisja zaproponowała niedawno strategię na 
rzecz poprawy funkcjonowania rynków energii, jak również środki na rzecz 
wzmocnionej polityki przemysłowej. Ponadto ustalenie ogólnego porozumienia w 
sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020 będzie miało 
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podstawowe znaczenie dla przywrócenia wzrostu i konkurencyjności w Europie oraz 
dla osiągnięcia naszych celów strategii „Europa 2020”. 
 
Roczna analiza wzrostu gospodarczego wykazuje, że sytuacja na rynku pracy 
wymaga pilnej reakcji. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba bezrobotnych osób 
zwiększyła się o 2 miliony i obecnie już ponad 25 milionów osób pozostaje bez 
pracy. Długotrwałe bezrobocie osiągnęło niepokojący poziom, a sytuacja młodych 
ludzi uległa w wielu państwach drastycznemu pogorszeniu. Roczna analiza wzrostu 
gospodarczego wyznacza priorytety odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu, 
zwiększania szanse na zatrudnienie oraz propaguje integrację społeczną. W obliczu 
zwiększającej się liczby osób poszukujących pracy państwa członkowskie powinny 
zasilić publiczne służby zatrudnienia oraz zintensyfikować „aktywną politykę rynku 
pracy”, w tym pomoc dla osób poszukujących pracy, przyuczanie do zawodu, wsparcie 
dla przedsiębiorców i jakościowych staży.  
 
Sytuacji młodzieży jest szczególnie niepokojąca, a bezrobocie wśród młodzieży 
sięga w wielu krajach 50%. Komisja powołała zespoły działania, aby wesprzeć osiem 
państwa członkowskich mających najwyższy wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży w 
przekierowaniu funduszy UE na szkolenia zawodowe oraz programy wsparcia. Roczną 
analiza wzrostu gospodarczego wzywa również państwa członkowskie do stworzenia 
„gwarancji dla młodzieży”, zgodnie z którą każda osoba w wieku poniżej 25 lat 
otrzyma ofertę pracy, dalsze kształcenie lub staż w ciągu czterech miesięcy od 
zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Komisja przedstawi pełen tekst 
wniosku w sprawie gwarancji dla młodzieży w ramach pakietu w sprawie zatrudnienia 
młodzieży w dniu 5 grudnia. 
 
Roczna analiza wzrostu gospodarczego kładzie nacisk na ochronę najbardziej 
narażonych grup społecznych. Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie 
społeczne powinny zostać zmniejszone, w szczególności dla osób o niższych 
dochodach, a reformy powinny doprowadzić do uproszczenia prawa pracy i rozwoju 
elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy, jak również do zapewnienia, że 
zmiany płac będą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Ponadto potrzebne są 
dalsze wysiłki w celu zapewnienia skuteczności systemów zabezpieczenia społecznego 
i rozwoju dalszych strategii aktywnego włączenia, aby przeciwdziałać skutkom 
kryzysu gospodarczego.  
 
Wraz z roczną strategią wzrostu gospodarczego Komisja publikuje drugie 
sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania w zakresie 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej. W rocznej analizie wzrostu 
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gospodarczego przedstawiono wstępne założenia polityk gospodarczych państw 
członkowskich (z wyłączeniem państw objętych programem UE-MFW) w zestawieniu 
z tabelami wyników obejmujących 11 wskaźników, które koncentrują się na sytuacji w 
zakresie konkurencyjności, zadłużenia, cen aktywów, dostosowania i powiązania z 
sektorem finansowym. Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. przedstawia 
dowody na to, że zakłócenia równowagi makroekonomicznej są korygowane. Deficyt 
rachunków bieżących ulega zmniejszeniu w państwach o największych zakłóceniach 
zewnętrznych, wspierany przez stopniową poprawę wyników eksportu i korzyści 
wynikające z konkurencyjności, a także bieżącą korektę na rynku mieszkaniowym. W 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. wzywa się do przeprowadzenia 
pogłębionych analiz sytuacji związanej z narastaniem i likwidowaniem zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w 14 państwach członkowskich UE: Belgii, Bułgarii, 
Danii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, na Cyprze, Węgrzech, Malcie, w 
Niderlandach, Słowenii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. Dopiero 
po ukończeniu szczegółowych przeglądów wiosną przyszłego roku Komisja oceni, czy 
istnieją zakłócenia równowagi lub nadmierne zakłócenia równowagi oraz przedstawi 
odpowiednie zalecenia polityczne. 
 
Komisja publikuje również swoje pierwsze sprawozdanie roczne w sprawie 
integracji jednolitego rynku, który monitoruje funkcjonowanie jednolitego rynku w 
ramach europejskiego semestru. Do rocznej analizy wzrostu gospodarczego załączono 
sprawozdanie makroekonomiczne, które zawiera przegląd sytuacji gospodarczej, 
jak również projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, w którym dokonano 
analizy zatrudnienia i sytuacji społecznej w Europie. Wszystkie sprawozdania 
dostarczają Komisji ważne informacje i analizy w ramach przygotowań do wydania 
zaleceń dla poszczególnych krajów, które opublikowane zostaną wiosną przyszłego 
roku.  
 
• Dalsze działania: 
 
W nadchodzących tygodniach i miesiącach w poszczególnych składach Rady 
omówiona zostanie roczna analiza wzrostu gospodarczego. Na marcowym posiedzeniu 
Rady Europejskiej przedłożone zostanie sprawozdanie, tak aby mogła ona przyjąć 
odpowiednie wytyczne dla państw członkowskich. Wytyczne te powinny zostać 
włączone do krajowych planów budżetowych i gospodarczych państw członkowskich, 
które przesyłane zostaną do Komisji w kwietniu. Po przeanalizowaniu tych 
programów, oraz z uwzględnieniem priorytetów rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego, Komisja wyda zalecenia dla poszczególnych krajów w maju, tak aby 
mogły zostać zatwierdzone w czerwcu przez Radę Europejską. Państwa członkowskie 
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powinny następnie uwzględnić te wytyczne polityczne w ich rocznych planach 
budżetowych i prawodawstwie sektorowym.  
 
• Kontekst: 
 
Roczna analiza wzrostu gospodarczego określa, jakie zdaniem Komisji powinny być 
ogólne priorytety gospodarcze i społeczne na nadchodzący rok. Daje ona państwom 
członkowskim wytyczne polityczne do zwiększenia wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia zgodne z długoterminową strategią UE na rzecz wzrostu - „Europa 2020”. 
Otwiera ona europejski semestr stanowiący kalendarz UE dla celów koordynacji 
polityki budżetowej i gospodarczej, podczas którego działania krajowe poddawane są 
przeglądowi i zatwierdzone na szczeblu UE w celu zapewnienia, że państwa 
członkowskie zmierzają w tym samym kierunku. Roczna analiza wzrostu 
gospodarczego ma zastosowanie do całej UE, lecz zostanie przełożona na zalecenia dla 
poszczególnych krajów w dalszej części semestru europejskiego. Niniejsza analiza 
wzrostu gospodarczego jest trzecią z kolei, ponieważ europejski semestr został 
wprowadzony w 2010 r. 
 
 
2. Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania: 

Wspieranie dostosowań makroekonomicznych w UE 
 
W dniu 28 listopada br. Komisja Europejska rozpoczęła drugi roczny cykl 
procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej wraz z 
opublikowaniem sprawozdania na 2013 r. przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania. W sprawozdaniu tym wzywa się do przeprowadzenia 
pogłębionych analiz sytuacji związanej z narastaniem i likwidowaniem zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w 14 państwach członkowskich UE: Belgii, 
Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, na Cyprze, na Węgrzech, na 
Malcie, w Niderlandach, Słowenii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. 
 
Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i 
walutowych, stwierdził: „UE przechodzi przez trudny proces likwidowania zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej, które narastały przez całe dziesięciolecie 
poprzedzające kryzys. Wiele już zostało zrobione i reformy przynoszą już rezultaty. 
Ale proces przywracania równowagi nie został jeszcze zakończony i będzie 
kształtować krajobraz gospodarczy w nadchodzących latach. Poprzez procedurę 
dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Komisja przekazuje państwom 
członkowskich wytyczne w celu zapewnienia przyjęcia odpowiednich środków 
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politycznych mających na celu wyeliminowanie zakłóceń równowagi oraz 
stworzenia podstaw dla trwałego wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy.”.  
 
Analiza zawarta w sprawozdaniu jest oparta na tabeli jedenastu wskaźników 
makroekonomicznych, które koncentrują się na sytuacji w zakresie 
konkurencyjności, zadłużenia, cen aktywów, dostosowań i powiązań z sektorem 
finansowym. Biorąc tę tabelę za punkt wyjściowy, Komisja ocenia sytuację 
makroekonomiczną, korzystając przy tym z dodatkowych informacji i wskaźników, 
a także uwzględniając w należyty sposób sytuację krajową. W sprawozdaniu 
Komisja określa państwa członkowskie, których sytuacja makroekonomiczna 
wymaga dodatkowej kontroli w formie pogłębionej analizy, której wynik nie jest 
przesądzony. Dopiero po takich pogłębionych analizach wiosną przyszłego roku 
Komisja stwierdzi, czy występują zakłócenia lub nadmierne zakłócenia, oraz 
zaproponuje odpowiednie zalecenia polityczne.  
 
Sprawozdanie przedstawia dowody potwierdzające, że korekta zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej jest w toku. W państwach o największej nierównowadze 
zewnętrznej deficyty na rachunkach obrotów bieżących zmniejszają się, czemu 
towarzyszy także stopniowa poprawa wyników eksportowych i korzyści 
wynikających z konkurencyjności. Dokonuje się także korekta na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych. Jednakże, proces przywracania równowagi, który 
jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu w 
perspektywie długoterminowej, będzie długotrwały. W perspektywie 
krótkoterminowej nadal będzie miał on wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie 
w niektórych państwach. Dokonywane dostosowania wynikają zarówno z 
czynników koniunkturalnych, jak i strukturalnych, choć w większości państw 
wydaje się dominować korekta mająca swoje źródło w dostosowaniach o charakterze 
strukturalnym. Równolegle z korektą w państwach członkowskich o znacznym 
deficycie na rachunku obrotów bieżących w niektórych państwach członkowskich 
odnotowujących nadwyżkę na tymże rachunku dochodziło do jej spadku, choć w 
wolniejszym tempie. Rosnąca waga popytu krajowego wśród czynników wzrostu 
gospodarczego w państwach odnotowujących nadwyżkę oraz stosunkowo 
dynamicznie rosnące w nich wynagrodzenia pozwalają liczyć na coraz większy w 
najbliższych latach wkład tych państw w przywrócenie równowagi 
makroekonomicznej. 
 
14 państw członkowskich, w przypadku których Komisja dokona pogłębionej 
analizy, stoi w obliczu różnych wyzwań i potencjalnych zagrożeń. W odniesieniu 
do dwunastu z nich przeprowadzona już została dogłębna analiza w ramach 
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procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej w 2012 r. i 
stwierdzono wówczas zakłócenia równowagi o różnym charakterze i skali. 
Wspomniane państwa otrzymały wytyczne polityczne w zaleceniach dla 
poszczególnych państw w ramach europejskiego semestru w maju bieżącego roku. 
Komisja uważa, że warto byłoby ponownie przeanalizować potencjalne zagrożenia i 
postępy związane z likwidowaniem zakłóceń równowagi w tych państwach 
członkowskich. W przypadku Malty i Niderlandów pogłębiona analiza w ramach 
procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej zostanie 
przeprowadzona po raz pierwszy.  
 
Państwa członkowskie, które są objęte nadzorem w ramach realizacji programów 
dostosowań gospodarczych wspieranych finansowo ze środków publicznych, nie są 
oceniane w ramach sprawozdania. Dotyczy to Irlandii, Grecji, Portugalii oraz 
Rumunii. Takie podejście pozwala uniknąć powielania procedur i obowiązków w 
zakresie sprawozdawczości i jest zgodne z tym, co przewidziano w przedstawionym 
przez Komisję pakiecie dwóch wniosków, które koncentrują się na mechanizmach 
nadzoru w strefie euro. W sprawozdaniu została natomiast ujęta Hiszpania, 
ponieważ uzyskane przez nią finansowanie ze środków publicznych jest 
charakterystyczne dla operacji dokapitalizowania banków. Omówiono także sytuację 
Cypru i Węgier w związku z faktem, że nie zakończyły się jeszcze negocjacje w 
sprawie pomocy finansowej. 
 
• Kolejne działania 
 
Wnioski zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w ramach mechanizmu 
ostrzegania zostaną omówione w ramach Eurogrupy i Rady do Spraw 
Gospodarczych i Finansowych. Komisja przekazuje również sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu. 
 
Pogłębione analizy dla poszczególnych państw zostaną przygotowane przez Komisję 
i mają zostać opublikowane wiosną w ramach europejskiego semestru. 
 
• Kontekst 
 
Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej została 
wprowadzona w pakiecie sześciu wniosków ustawodawczych, które weszły w życie 
w dniu 13 grudnia 2011 r. w celu wzmocnienia nadzoru budżetowego i 
makroekonomicznego w UE. Nadzór w ramach procedury dotyczącej zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej stanowi część „europejskiego semestru”, który 
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zapewnia całościową i wybiegającą w przyszłość koordynację polityki gospodarczej 
UE. 
 
Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej ma funkcje 
zapobiegawczą i naprawczą. Funkcja zapobiegawcza pozwala Komisji i Radzie na 
przyjmowanie zaleceń na wczesnym etapie, zanim zakłócenia równowagi staną się 
nadmierne. W poważniejszych przypadkach w ramach funkcji naprawczej następują 
zastosowanie i uruchomienie procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia 
równowagi. Aby zagwarantować wyegzekwowanie tej procedury, na państwa 
członkowskie należące do strefy euro mogą zostać nałożone sankcje finansowe. 
 
• Dokumenty 
 
Sprawozdania na 2013 r. przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania 
COM (2012) 751 (w jęz. polskim): 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0751:FIN:PL:PDF 
 
Załącznik z danymi statystycznymi (w języku angielskim): 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mecha
nism_report_2013_stannex_en.pdf 
 
Roczna analiza wzrostu na 2013 r. COM (2012) 750 (w jęz. polskim): 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_pl.pdf 
 
Załącznik do rocznej analizy - sprawozdanie makroekonomiczne (w jęz. 
polskim): http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_mer_pl.pdf 
 
Załącznik do rocznej analizy - projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu 
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Table 1: The MIP scoreboard 2001 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2001 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE 4.2 na -3.9 na 6.2 2.9 15.7 180 107 7.3 4.1 

BG -5.2 -27.1 11.5 0.4 9.5 na 15.7 48 66 na 6.6 

CZ -4.0 -10.0 6.5 17.1 10.0 na -3.2 60 24 8.4 0.8 

DK 2.2 -16.6 -3.5 -1.9 7.2 3.4 20.2 177 50 4.7 6.5 

DE -1.0 8.7 -8.8 -5.3 1.5 na 4.8 133 59 8.2 3.0 

EE -4.9 -48.3 2.6 48.7 11.3 na 20.0 81 5 12.5 13.3 

IE -0.3 -15.2 -2.2 64.0 8.0 3.7 na 150 35 4.6 na 

EL -6.2 -46.5 -5.2 72.5 na 11.4 10.9 65 104 11.3 0.8 

ES -3.6 -35.6 -2.1 2.7 8.1 6.2 18.7 133 56 11.8 6.9 

FR 1.8 -2.0 -7.7 -10.5 4.8 5.8 10.4 124 57 9.2 5.2 

IT 0.4 -5.8 -5.7 -18.5 4.8 5.4 8.4 87 108 10.0 -3.0 

CY -3.5 na -3.5 -2.1 6.2 na 11.9 164 61 na 8.0 

LV -7.1 -37.6 13.3 14.9 -1.4 -1.0 8.9 50 14 13.6 20.2 

LT -7.1 -34.4 16.0 25.6 -17.0 21.0 2.1 29 23 16.1 17.8 

LU 10.1 na -1.6 26.0 10.0 11.8 na na 6 2.2 na 

HU -7.5 -66.3 12.2 65.0 31.1 na 10.3 67 53 6.2 6.5 

MT -6.4 13.6 -0.6 -4.0 na 2.7 na na 61 na na 

NL 2.8 -13.4 0.0 -8.1 9.4 6.4 13.7 191 51 3.0 8.1 

AT -1.1 -25.6 -5.0 -3.8 0.4 na 7.9 127 67 3.7 5.3 

PL -5.5 -29.5 20.0 20.3 16.4 na 3.9 43 38 15.9 12.5 

PT -9.8 -47.5 -0.3 -6.5 11.0 1.9 21.9 184 54 4.7 6.2 

RO -4.4 -25.0 -1.1 21.5 na na 7.0 30 26 6.5 53.1 

SI -1.9 -2.2 -2.5 -6.2 22.2 na na 64 27 6.8 na 

SK -5.8 -18.4 9.6 21.4 16.8 na 4.3 49 49 18.3 9.3 

FI 7.2 -82.2 -4.7 -4.9 5.0 -3.7 2.1 125 43 9.7 8.3 

SE 4.4 -25.0 -12.0 -11.6 9.3 5.6 14.8 203 55 6.1 5.9 

UK -2.4 -13.4 -2.3 -2.4 8.6 7.1 15.8 157 38 5.4 5.1 
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Table 2: The MIP scoreboard 2002 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2002 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 

Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE 4.0 36.6 -1.9 na 7.1 5.2 8.9 180 103 7.0 -3.9 

BG -4.4 -25.3 15.4 11.7 11.3 na 5.5 48 52 18.0 7.9 

CZ -5.0 -15.5 20.6 33.0 14.3 na 4.3 61 27 8.0 8.6 

DK 2.3 -16.4 -1.1 12.6 8.4 1.9 12.7 176 50 4.5 6.3 

DE 0.1 5.1 -5.8 4.2 1.6 na 4.4 136 61 8.2 -0.5 

EE -7.1 -54.1 4.0 23.7 11.1 na 22.1 90 6 12.2 24.5 

IE -0.7 -17.9 4.5 60.0 8.8 5.1 24.0 161 32 4.2 8.8 

EL -7.2 -52.9 -3.5 55.0 na 11.0 7.7 68 102 10.7 0.2 

ES -3.7 -41.6 1.0 6.9 9.4 12.6 16.6 140 53 11.2 4.6 

FR 1.3 3.0 -3.9 -7.8 7.0 7.1 4.7 124 59 8.5 1.6 

IT -0.1 -12.4 -2.0 -14.2 7.0 6.5 6.4 90 105 9.2 3.9 

CY -4.1 10.6 0.8 1.7 9.6 na 14.7 174 65 4.1 -4.6 

LV -6.4 -41.3 5.1 13.9 -4.9 71.7 9.8 54 14 13.1 24.7 

LT -5.2 -32.6 15.2 23.3 -16.6 9.9 3.7 30 22 15.9 15.9 

LU 10.8 100.4 0.1 26.7 11.6 7.9 na na 6 2.2 na 

HU -7.2 -65.2 20.5 43.0 34.2 na 15.3 71 56 5.8 5.7 

MT -4.6 34.6 1.8 9.4 na 6.4 na na 59 7.3 na 

NL 2.4 -24.3 3.2 -3.8 13.2 3.3 12.2 195 51 2.9 0.3 

AT 0.4 -20.1 -3.2 6.6 0.6 na 5.2 127 66 3.8 0.7 

PL -4.0 -34.9 19.0 22.9 8.9 na 0.9 49 42 18.1 1.7 

PT -9.6 -54.6 2.3 1.4 11.9 -2.1 12.1 188 57 4.9 2.6 

RO -4.1 -21.2 14.6 39.9 138.7 na 8.8 34 25 6.9 42.8 

SI -0.5 0.1 0.2 5.4 24.0 na 8.6 67 28 6.4 24.3 

SK -6.5 -16.2 15.8 25.7 17.1 na 8.0 53 43 19.1 0.4 

FI 8.2 -36.8 -1.4 -0.6 5.1 3.7 5.4 127 42 9.3 3.3 

SE 4.6 -22.0 -7.6 -7.7 11.1 4.7 -4.2 211 53 5.8 -3.3 
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UK -2.1 -11.2 -2.0 -6.6 7.2 15.3 18.5 168 38 5.2 -0.6 
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Table 3: The MIP scoreboard 2003 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2003 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE 3.8 36.6 5.2 na 7.8 5.4 20.2 194 98 7.4 9.3 

BG -4.4 -26.3 14.3 30.2 11.5 na 14.3 58 44 17.2 22.1 

CZ -5.5 -19.6 14.9 23.1 14.8 na -3.5 56 29 7.7 5.8 

DK 3.0 -12.1 8.1 10.8 10.3 1.9 5.4 178 47 4.8 9.0 

DE 1.3 6.6 5.0 2.4 2.0 na 0.3 136 64 8.8 3.5 

EE -9.0 -65.9 9.3 19.4 13.4 na 21.4 98 6 11.0 13.4 

IE -0.5 -20.0 17.5 26.6 11.7 11.7 9.5 154 31 4.3 25.4 

EL -6.8 -58.9 9.0 51.0 11.4 2.0 10.7 72 97 10.2 8.6 

ES -3.6 -45.2 8.8 5.8 9.3 14.0 17.1 148 49 11.1 15.5 

FR 1.1 -4.2 6.5 -13.1 7.6 9.6 3.8 124 63 8.5 6.4 

IT -0.3 -13.6 8.8 -13.4 10.7 7.4 7.0 93 104 8.6 11.6 

CY -3.1 4.3 8.1 -0.7 17.1 na 6.8 170 70 4.0 8.9 

LV -7.5 -43.8 -7.1 10.1 2.1 21.6 14.3 62 15 12.4 23.6 

LT -5.5 -33.1 6.7 37.3 -0.8 19.9 7.8 36 21 14.5 31.6 

LU 9.1 140.3 4.5 17.2 10.4 8.8 na na 6 2.8 na 

HU -7.0 -78.1 20.1 43.0 27.4 na 18.3 85 59 5.6 19.8 

MT -1.5 39.6 5.9 -3.4 16.5 12.4 na na 68 7.6 na 

NL 3.6 -1.7 10.9 -2.3 12.8 1.3 10.2 203 52 3.3 9.4 

AT 1.2 -14.3 3.1 2.6 2.6 na 6.8 129 65 4.0 6.6 

PL -2.8 -41.7 -4.6 21.7 0.7 na 2.4 48 47 19.3 17.1 

PT -8.3 -57.5 9.6 -2.6 11.3 -1.7 9.2 193 59 5.8 9.6 

RO -4.9 -27.1 -1.6 58.8 75.2 na 8.0 36 22 6.9 28.0 

SI 0.1 -5.9 5.3 3.4 20.6 na 8.7 71 27 6.4 12.6 

SK -7.4 -24.5 17.8 41.2 11.3 na 3.9 49 42 18.7 6.8 

FI 7.2 -26.4 7.7 -6.4 5.3 7.0 8.9 134 45 9.1 13.3 

SE 5.5 -20.0 0.3 -8.1 5.9 4.9 0.4 207 52 6.1 10.4 

UK -1.8 -10.3 -7.6 -11.2 6.5 13.8 17.7 173 39 5.0 13.8 
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Table 4: The MIP scoreboard 2004 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2004 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE 3.7 28.4 5.3 na 2.7 6.1 3.9 188 94 8.0 15.3 

BG -4.7 -30.1 10.9 51.5 5.2 na 19.5 74 37 14.7 36.6 

CZ -5.4 -28.2 8.5 44.1 12.7 na 5.8 57 29 7.8 5.8 

DK 3.0 -5.3 6.8 -1.2 6.0 7.6 19.3 186 45 5.2 10.9 

DE 2.9 10.7 6.4 5.8 1.1 na -2.0 131 66 9.7 3.6 

EE -11.1 -86.5 6.9 36.5 15.1 na 27.1 111 5 10.0 34.3 

IE -0.5 -17.9 17.6 12.6 10.2 9.8 25.3 171 30 4.5 20.4 

EL -6.3 -67.0 9.5 21.6 14.3 -0.5 11.9 79 99 10.2 9.0 

ES -4.0 -51.9 9.7 2.5 8.5 13.4 21.8 160 46 11.2 15.1 

FR 0.7 -4.7 8.1 -12.3 6.2 12.9 6.8 127 65 8.8 10.0 

IT -0.5 -15.8 9.9 -7.4 9.8 7.1 8.3 98 103 8.3 7.2 

CY -3.7 14.1 8.1 -6.1 17.1 na 10.8 168 71 4.2 18.1 

LV -9.3 -52.3 -6.9 29.8 10.5 -3.4 18.1 75 15 11.8 35.6 

LT -6.5 -34.4 4.2 72.8 6.2 15.0 10.0 42 19 12.5 25.1 

LU 10.2 113.1 5.8 16.4 4.8 11.3 na na 6 3.8 na 

HU -7.8 -85.4 17.7 33.7 19.8 na 12.8 86 60 5.8 16.7 

MT -2.2 40.1 7.4 -15.2 8.9 17.7 na 178 72 7.5 na 

NL 5.3 3.7 7.2 -2.4 7.6 3.2 7.0 205 52 4.1 6.0 

AT 2.2 -17.3 3.8 5.2 1.1 na 4.0 128 65 4.5 11.3 

PL -3.5 -41.6 -16.2 55.1 -7.5 na 2.1 43 46 19.6 15.2 

PT -7.7 -64.1 8.2 -2.7 8.2 -1.9 9.9 193 62 6.8 2.8 

RO -5.9 -26.4 -1.4 71.7 24.5 na 9.2 36 19 7.4 62.9 

SI -0.8 -7.8 4.6 16.4 14.6 7.3 9.6 75 27 6.5 11.5 

SK -7.2 -31.0 26.8 61.5 11.2 na 3.1 49 42 18.3 7.7 

FI 6.5 -10.0 5.7 -1.9 1.5 7.7 9.2 137 44 9.0 14.6 

SE 6.1 -25.0 10.3 -6.6 -0.3 8.6 7.5 184 50 6.6 11.9 

UK -1.8 -18.4 -1.6 -12.1 5.4 9.8 18.6 183 41 4.9 30.0 
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Table 5: The MIP scoreboard 2005 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2005 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE 2.9 33.5 4.9 na 1.8 9.8 3.3 185 92 8.3 15.7 

BG -7.8 -44.1 8.9 41.0 9.5 27.9 21.9 91 28 12.0 34.3 

CZ -4.0 -26.9 3.5 42.1 5.3 0.0 3.3 57 28 8.0 11.3 

DK 3.6 3.9 4.2 3.8 4.9 15.8 24.9 202 38 5.2 21.1 

DE 3.9 21.0 4.8 11.3 -0.5 na -0.9 128 69 10.5 5.6 

EE -10.9 -85.2 6.9 41.7 15.1 27.6 26.8 122 5 9.2 23.4 

IE -1.4 -24.5 12.0 5.9 13.7 9.9 24.8 193 27 4.5 35.3 

EL -6.7 -77.3 6.8 6.3 8.3 12.0 15.0 90 101 10.0 16.8 

ES -5.4 -55.6 7.9 5.5 8.8 10.0 27.8 177 43 10.5 24.6 

FR 0.2 1.1 6.0 -9.5 4.9 13.2 9.0 132 67 9.2 15.1 

IT -0.7 -16.8 6.9 -5.2 8.7 5.2 9.4 104 106 8.1 12.1 

CY -4.4 20.3 6.7 -2.3 13.6 na 46.7 204 69 4.8 37.8 

LV -11.2 -59.6 -4.4 43.5 29.2 23.1 26.4 95 13 10.7 41.0 

LT -7.1 -42.6 1.0 77.7 10.6 48.7 15.5 53 18 10.7 48.9 

LU 10.5 127.8 6.6 17.4 4.8 8.1 na na 6 4.5 na 

HU -7.8 -94.4 9.2 30.9 13.3 na 17.4 102 62 6.3 21.1 

MT -5.9 36.9 5.6 -21.6 7.5 6.9 11.9 181 70 7.4 27.9 

NL 6.9 -2.6 3.3 1.7 2.3 1.8 14.6 211 52 4.8 14.8 

AT 2.0 -21.7 2.7 12.7 2.2 na 7.7 132 64 4.8 16.5 

PL -3.4 -42.5 -1.5 48.2 -5.1 na 4.5 44 47 18.8 19.4 

PT -8.4 -66.9 5.3 -3.7 8.6 -0.5 13.7 200 68 7.7 9.8 

RO -7.6 -29.5 16.3 64.6 52.3 na 12.0 42 16 7.3 46.7 

SI -1.7 -11.0 1.7 27.0 9.7 13.1 13.6 85 27 6.5 17.7 

SK -7.4 -38.7 27.3 57.0 11.0 na 7.9 51 34 17.5 19.1 

FI 4.8 -15.3 2.5 -6.1 2.9 7.2 8.2 142 42 8.7 13.6 

SE 6.8 -20.7 3.9 -5.0 -0.5 7.8 14.9 192 50 7.2 14.9 

UK -2.1 -20.0 -2.9 -10.7 5.9 2.9 18.0 194 42 4.8 19.1 



 

9 

Table 6: The MIP scoreboard 2006 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2006 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE 2.3 29.4 1.5 na 2.8 5.6 17.8 193 88 8.4 11.0 

BG -11.9 -58.0 11.3 42.4 11.1 12.2 20.5 100 22 10.4 51.9 

CZ -2.7 -32.3 11.5 26.6 2.6 5.3 7.2 61 28 7.8 3.6 

DK 3.4 -0.2 -0.5 -3.0 4.9 21.8 24.6 215 32 4.7 10.1 

DE 5.3 27.9 0.1 3.6 -3.4 -1.4 0.9 124 68 10.7 4.8 

EE -12.2 -73.9 6.5 37.8 19.6 42.1 40.3 150 4 7.8 15.1 

IE -2.5 -5.3 3.4 -12.5 12.9 12.2 34.5 217 25 4.4 20.4 

EL -8.3 -85.4 2.5 -4.8 5.5 9.3 16.9 98 108 9.8 14.2 

ES -7.2 -65.8 4.3 -3.2 9.2 11.8 37.0 200 40 9.5 19.0 

FR -0.2 1.1 0.8 -16.0 4.7 9.7 10.7 137 64 9.3 15.0 

IT -0.9 -22.2 1.1 -12.5 6.5 3.2 10.9 110 106 7.5 10.5 

CY -6.0 38.3 1.3 -17.9 4.6 8.8 10.4 200 65 5.0 29.6 

LV -16.0 -69.9 4.8 32.0 42.9 9.2 43.0 122 11 9.3 47.8 

LT -8.4 -48.9 0.9 50.4 20.7 34.8 19.0 65 18 8.4 32.5 

LU 11.3 131.6 4.0 19.6 4.8 3.7 14.1 161 7 4.7 na 

HU -7.6 -102.8 3.0 16.9 9.3 1.6 18.0 111 66 6.9 18.0 

MT -8.2 28.0 4.0 -9.5 5.2 18.6 17.1 194 64 7.1 14.3 

NL 8.1 3.2 -1.1 -4.4 0.4 2.0 12.7 213 47 4.9 12.1 

AT 2.4 -20.5 -0.4 1.3 1.8 1.9 7.2 144 62 5.0 10.0 

PL -3.8 -45.7 13.7 37.5 -2.9 35.0 10.0 52 48 16.9 24.3 

PT -9.8 -78.8 1.4 -5.4 5.5 -1.0 16.5 209 69 8.2 11.3 

RO -9.1 -36.2 29.4 51.2 32.1 46.0 22.7 68 12 7.5 35.3 

SI -2.3 -17.1 -0.7 17.6 6.2 14.2 13.9 91 26 6.3 13.8 

SK -8.1 -46.8 19.5 59.4 8.5 11.5 9.4 55 31 16.1 -7.5 

FI 4.6 -13.8 -2.5 -7.0 2.5 5.5 13.2 147 40 8.3 12.2 

SE 7.3 -13.0 -2.5 -1.3 -1.2 11.3 10.7 193 45 7.4 12.0 

UK -2.7 -28.9 3.1 -11.0 7.0 3.5 21.0 206 43 5.0 11.4 
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Table 7: The MIP scoreboard 2007 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2007 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE 1.9 28.9 1.5 -10.3 5.7 4.4 20.9 203 84 8.1 12.1 

BG -18.1 -81.1 12.1 43.4 19.0 18.3 39.9 132 17 8.6 29.3 

CZ -2.4 -38.7 14.0 25.8 2.3 15.8 8.7 66 28 6.8 15.5 

DK 2.9 -5.8 0.1 -8.7 9.4 1.4 18.7 224 27 4.2 10.5 

DE 6.3 26.5 0.6 2.0 -3.7 -3.6 3.6 122 65 10.1 5.9 

EE -13.8 -72.0 9.5 39.3 32.9 11.8 32.2 159 4 6.1 27.8 

IE -4.1 -19.6 4.1 -15.7 12.8 4.1 25.0 224 25 4.5 10.3 

EL -11.2 -96.1 1.9 3.8 5.9 1.9 17.0 108 107 9.0 22.1 

ES -8.8 -78.1 4.2 -3.2 11.0 6.4 27.0 215 36 8.6 16.9 

FR -0.7 -1.5 0.2 -18.0 5.4 4.4 12.6 143 64 9.0 13.1 

IT -1.2 -24.5 0.7 -9.3 6.1 2.6 13.1 118 103 6.9 0.5 

CY -8.2 11.7 0.2 -11.2 3.8 8.2 38.8 221 59 4.7 22.8 

LV -19.2 -74.7 11.1 45.7 71.4 24.0 36.6 128 9 7.8 36.7 

LT -10.7 -55.8 4.5 30.7 24.5 25.7 27.2 82 17 6.1 34.3 

LU 10.7 95.5 3.3 28.2 5.2 2.4 33.4 205 7 4.5 15.1 

HU -7.3 -105.1 8.0 20.8 11.3 -2.0 22.0 126 67 7.3 13.4 

MT -8.3 18.1 3.2 -12.1 3.7 18.7 4.6 192 62 6.9 22.3 

NL 7.8 -6.0 -1.0 -2.7 1.8 3.1 9.2 211 45 4.4 16.3 

AT 2.8 -18.2 -0.3 0.7 3.5 1.6 15.5 152 60 4.8 9.4 

PL -4.1 -50.1 18.7 42.2 1.9 45.2 12.0 59 45 13.8 18.9 

PT -10.4 -87.9 1.5 -5.5 5.7 -1.6 24.6 223 68 8.7 9.9 

RO -10.8 -47.1 37.6 42.8 47.5 44.5 34.3 107 13 6.9 35.2 

SI -3.0 -21.8 1.0 18.7 5.2 17.4 23.5 106 23 5.8 28.5 

SK -7.2 -46.2 19.4 74.4 6.2 25.7 10.3 64 30 13.7 24.8 

FI 3.9 -27.9 -1.4 -5.1 3.1 3.6 15.1 151 35 7.6 10.5 

SE 8.1 -1.5 -2.6 0.0 3.9 11.2 23.3 210 40 7.0 8.1 

UK -2.8 -22.9 1.2 -18.6 7.2 8.2 19.6 206 44 5.2 16.7 
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Table 8: The MIP scoreboard 2008 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2008 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE 0.8 39.7 4.4 -14.0 8.8 0.8 22.2 217 89 7.6 -6.9 

BG -22.0 -98.4 20.3 33.1 26.7 16.7 41.1 155 14 7.1 -3.5 

CZ -2.8 -40.1 24.4 22.0 6.5 7.4 8.6 73 29 5.6 6.6 

DK 2.4 -5.1 3.2 -8.2 13.6 -7.7 18.1 237 33 3.7 6.4 

DE 6.6 25.4 2.4 -5.3 -0.6 -0.3 3.0 124 67 8.8 1.9 

EE -13.5 -76.7 15.1 22.7 46.7 -16.2 13.0 164 5 5.3 8.0 

IE -4.9 -76.2 8.0 -21.2 14.8 -8.4 36.4 279 45 5.1 6.5 

EL -13.6 -76.8 4.0 1.1 6.6 0.3 16.5 119 113 8.3 4.6 

ES -9.5 -79.3 6.2 -13.6 13.4 -4.9 12.3 221 40 9.4 4.7 

FR -1.1 -12.9 2.7 -21.5 6.8 -2.0 9.1 150 68 8.5 2.5 

IT -1.9 -24.1 3.2 -16.3 8.3 -0.4 6.7 122 106 6.5 -2.7 

CY -11.5 -15.1 3.1 -14.9 4.0 1.2 38.3 242 49 4.2 15.0 

LV -19.4 -79.0 24.0 41.1 79.4 -13.0 14.3 132 20 7.3 7.8 

LT -12.7 -51.6 12.3 39.9 29.6 -1.4 9.4 82 16 5.3 3.7 

LU 8.6 100.1 4.0 15.6 12.5 -0.5 -37.6 221 14 4.6 -11.8 

HU -7.3 -106.0 9.3 13.9 13.1 -4.0 29.2 156 73 7.5 14.6 

MT -7.0 2.7 7.0 -10.8 8.1 7.5 18.1 201 62 6.5 10.0 

NL 6.8 4.2 0.7 -9.4 5.4 1.0 7.5 211 59 3.7 -0.6 

AT 3.7 -16.9 1.0 -5.6 6.1 -1.0 6.6 157 64 4.3 11.8 

PL -5.5 -56.3 16.1 39.2 9.2 -4.8 12.1 72 47 10.2 7.1 

PT -11.1 -96.2 2.7 -13.3 5.6 1.4 21.8 240 72 8.7 5.4 

RO -11.8 -53.4 10.6 41.6 48.6 -19.0 27.9 115 13 6.5 11.7 

SI -4.5 -35.7 4.2 11.1 10.3 1.5 18.3 117 22 5.1 6.6 

SK -6.4 -57.4 26.0 52.1 6.7 12.8 12.4 69 28 11.4 8.9 

FI 3.7 -9.7 2.4 -5.6 7.7 -2.5 20.5 169 34 7.0 16.4 

SE 8.9 -10.5 -0.9 -8.6 6.9 -1.8 20.3 237 39 6.5 10.8 

UK -2.4 -7.0 -10.4 -24.2 8.5 -4.2 11.9 221 52 5.4 47.5 
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Table 9: The MIP scoreboard 2009 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2009 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE -0.3 54.2 4.2 -10.7 10.8 0.6 8.5 229 96 7.5 -5.0 

BG -19.1 -101.8 18.6 18.3 38.5 -21.6 19.1 175 15 6.5 0.9 

CZ -2.9 -46.0 13.7 10.1 8.4 -4.5 1.0 76 34 5.5 2.1 

DK 2.5 4.4 5.7 -5.1 17.7 -13.3 -2.1 251 41 4.4 0.7 

DE 6.5 33.8 3.2 -4.6 7.2 0.8 1.8 131 75 8.0 -1.1 

EE -7.2 -81.9 13.7 9.8 36.2 -36.4 2.6 175 7 8.0 -10.8 

IE -4.5 -93.0 5.3 -5.3 6.7 -12.9 2.4 311 65 7.6 2.8 

EL -13.6 -89.6 5.1 -13.9 14.5 0.4 3.8 123 130 8.5 10.2 

ES -8.1 -93.7 5.0 -7.1 11.4 -5.7 -3.0 227 54 12.6 3.8 

FR -1.4 -9.4 2.9 -10.0 8.8 -6.5 -1.8 157 79 8.6 0.2 

IT -2.0 -25.3 3.9 -17.9 10.5 -0.3 1.3 128 116 6.9 5.7 

CY -12.7 -30.4 3.7 -9.0 7.0 -7.2 15.5 262 59 4.4 18.8 

LV -9.0 -82.7 23.7 31.7 42.0 -39.3 -6.1 147 37 10.9 -8.1 

LT -7.9 -57.3 16.9 22.4 15.9 -32.9 -11.5 88 29 8.0 -3.7 

LU 7.5 85.7 4.1 10.6 19.3 -2.8 176.3 373 15 4.7 6.1 

HU -4.9 -117.2 8.0 6.6 14.0 -9.8 5.4 171 80 8.4 8.2 

MT -6.3 13.6 5.9 11.2 10.1 -6.7 11.3 213 68 6.5 -0.4 

NL 5.4 16.7 2.8 -6.3 10.2 -3.8 6.3 226 61 3.5 6.1 

AT 3.7 -8.0 2.1 -8.4 10.2 0.9 -3.5 158 69 4.3 -1.7 

PL -5.5 -58.8 -3.8 27.9 12.8 -5.2 3.9 72 51 8.3 9.6 

PT -11.2 -110.4 1.3 -9.3 8.0 2.8 7.5 252 83 9.3 9.5 

RO -9.7 -62.2 -4.9 32.7 45.7 -26.3 7.9 123 24 6.4 14.4 

SI -3.9 -39.6 5.7 6.0 18.4 -10.4 4.1 127 35 5.0 7.4 

SK -4.7 -66.7 27.1 39.8 10.9 -12.8 2.8 74 36 11.0 -5.0 

FI 2.9 0.0 5.3 -14.9 16.9 0.0 -1.3 179 44 7.2 6.5 

SE 8.3 -9.3 -8.3 -15.1 12.1 0.6 4.8 249 43 6.9 6.1 

UK -1.8 -21.0 -19.9 -21.1 11.1 -9.1 -12.1 220 68 6.2 -17.3 
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Table 10: The MIP scoreboard 2010 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2010 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE -0.3 64.4 1.4 -14.1 8.0 0.2 13.7 232 96 7.7 -2.0 

BG -11.2 -95.4 10.9 14.9 33.9 -12.3 0.1 170 16 7.5 -2.4 

CZ -2.8 -48.2 12.8 10.2 5.7 -2.0 2.1 77 38 6.1 2.8 

DK 4.1 10.1 0.9 -15.0 11.0 0.1 5.6 244 43 5.6 8.0 

DE 6.1 34.9 -2.9 -7.2 6.8 -1.0 3.1 127 83 7.5 0.1 

EE -0.9 -72.8 6.2 -0.8 9.1 3.0 -4.4 149 7 12.0 -10.1 

IE -2.3 -88.9 -4.9 -12.7 -4.1 -10.5 0.3 315 92 10.6 6.2 

EL -12.1 -98.4 4.1 -20.0 11.5 -6.5 0.7 125 148 9.9 8.5 

ES -6.3 -88.9 0.8 -10.6 4.9 -3.9 1.4 227 62 16.5 -2.2 

FR -1.5 -7.8 -1.2 -13.4 7.7 4.0 1.8 159 82 9.0 3.0 

IT -2.8 -24.0 -0.9 -19.2 8.1 -1.5 3.8 129 119 7.6 1.7 

CY -12.1 -35.6 1.7 -19.4 7.2 -7.7 23.7 278 61 5.2 -6.0 

LV -0.5 -80.3 8.7 13.9 -0.3 -9.3 -8.7 140 45 15.3 -0.1 

LT -3.0 -55.4 9.4 13.7 1.2 -8.7 -5.6 80 38 12.5 0.0 

LU 6.9 96.6 2.0 -0.6 19.2 2.5 7.3 345 19 4.9 12.4 

HU -2.2 -112.8 -0.3 1.4 6.4 -6.4 -21.6 154 82 9.7 3.2 

MT -5.8 7.4 0.7 19.4 8.2 -2.0 6.8 209 68 6.6 18.5 

NL 5.7 22.6 -0.9 -8.2 7.6 -2.8 3.3 225 63 3.8 6.8 

AT 3.7 -8.1 -1.3 -14.8 8.9 -1.3 6.8 164 72 4.3 -1.7 

PL -5.2 -65.4 -0.5 20.1 11.3 -6.2 3.6 74 55 8.3 13.3 

PT -11.2 -107.3 -2.2 -8.6 5.1 0.2 4.5 250 94 10.4 10.0 

RO -6.7 -63.8 -10.0 21.2 36.5 -14.5 1.7 76 31 6.6 4.4 

SI -2.5 -42.8 2.4 -4.5 15.9 -1.3 1.8 128 39 5.9 -3.4 

SK -4.2 -63.2 11.8 31.3 9.4 -4.9 3.3 73 41 12.1 2.2 

FI 2.0 11.8 0.2 -19.9 14.4 4.1 6.9 183 49 7.7 18.9 

SE 7.5 -7.4 -2.6 -11.9 5.1 6.7 2.8 233 40 7.6 2.1 

UK -2.1 -23.8 -19.7 -23.1 10.0 3.5 1.9 209 79 7.0 7.9 
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Table 11: The MIP scoreboard 2011 

  External imbalances and competitiveness Internal imbalances 

Year 2011 

3 year average of 

Current Account 

Balance as % of 
GDP  

Net Interna- 

tional Invest- 

ment Position 

as % of GDP 

% Change (3 
years) of Real 

Effective 

Exchange Rate 

with HICP 

deflators 

% Change (5 years) 
in Export Market 

Shares 

 % Change  
(3 years) in 

Nominal ULC 

% y-o-y change in 
deflated House 

Prices 

Private Sector 

Credit Flow as % 

of GDP 

Private Sector 

Debt as % of GDP 

General 

Government Debt 

as % of GDP 

 Unemployment 

rate - 3 year 

average 

% y-o-y 
Change in 

Total Financial 

Sector 

Liabilities, 
non-

consolidated  

Thresholds -4/+6% -35% ±5% & ±11% -6% +9%  & +12% +6%  15% 160% 60% 10% 16.5% 

BE -0.3 65.7 -0.5 -10.2 6.2 -0.1 11.6 236 98 7.8 4.7 

BG -3.4 -85.6 3.1 17.2 20.3 -9.0 -6.7 146 16 9.4 5.6 

CZ -3.0 -49.3 0.3 8.4 3.3 0.0 2.5 78 41 6.9 3.8 

DK 5.0 24.5 -1.7 -16.9 4.7 -4.9 -2.2 238 47 7.0 4.7 

DE 5.9 32.6 -3.9 -8.4 5.9 1.4 4.8 128 81 6.9 2.1 

EE 2.8 -57.8 0.8 11.1 -6.2 3.3 6.8 133 6 14.4 -4.4 

IE 0.0 -96.0 -9.1 -12.2 -12.8 -15.2 4.0 310 106 13.3 -0.6 

EL -10.4 -86.1 3.1 -18.7 4.1 -5.1 -5.5 125 171 13.2 -3.4 

ES -4.3 -91.7 -1.3 -7.6 -2.1 -10.0 -4.1 218 69 19.9 3.7 

FR -1.6 -15.9 -3.2 -11.2 6.0 3.8 4.0 160 86 9.6 7.3 

IT -2.9 -20.6 -2.1 -18.4 4.4 -2.0 2.6 129 121 8.2 3.8 

CY -8.4 -71.3 -0.9 -16.4 8.8 -8.5 16.1 288 71 6.6 -0.2 

LV 3.1 -73.3 -0.6 23.6 -15.0 4.9 -2.5 125 42 18.1 -4.5 

LT 0.0 -52.6 3.6 25.2 -8.4 2.4 -0.8 70 39 15.6 8.9 

LU 7.5 107.8 0.8 -10.1 12.5 1.5 2.5 326 18 4.8 11.3 

HU 0.6 -105.9 -3.3 -2.8 3.7 -4.1 6.4 167 81 10.7 -2.6 

MT -4.3 5.7 -3.0 11.7 5.8 -2.3 2.2 210 71 6.8 1.4 

NL 7.5 35.5 -1.6 -8.2 5.8 -4.0 0.7 225 66 4.2 7.2 

AT 2.2 -2.3 -1.0 -12.7 5.9 -8.0 4.1 161 72 4.4 -0.3 

PL -4.6 -63.5 -10.9 12.8 4.3 -5.7 7.1 80 56 9.2 4.4 

PT -9.1 -105.0 -1.9 -9.5 0.9 -3.6 -3.2 249 108 11.9 -0.7 

RO -4.3 -62.5 -2.4 22.8 12.9 -18.9 1.8 72 33 7.2 4.3 

SI -0.4 -41.2 -0.3 -6.1 8.3 1.0 1.9 128 47 7.1 -1.3 

SK -2.1 -64.4 4.3 20.9 4.4 -5.6 3.3 76 43 13.4 1.2 

FI 0.6 13.1 -1.3 -22.9 9.1 -0.3 4.6 179 49 8.1 30.8 

SE 6.6 -8.3 3.9 -11.6 1.2 1.0 6.3 232 38 8.1 3.6 

UK -2.2 -17.3 -7.1 -24.2 8.1 -5.4 1.0 205 85 7.8 8.5 
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Table 12: The MIP scoreboard for Belgium 

  
Belgium Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% 4.2 4.0 3.8 3.7 2.9 2.3 1.9 0.8 -0.3 -0.3 -0.3 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% na 36.6 36.6 28.4 33.5 29.4 28.9 39.7 54.2 64.4 65.7 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -3.9 -1.9 5.2 5.3 4.9 1.5 1.5 4.4 4.2 1.4 -0.5 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% na na na na na na -10.3 -14.0 -10.7 -14.1 -10.2 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 6.2 7.1 7.8 2.7 1.8 2.8 5.7 8.8 10.8 8.0 6.2 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  2.9 5.2 5.4 6.1 9.8 5.6 4.4 0.8 0.6 0.2 -0.1 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 15.7 8.9 20.2 3.9 3.3 17.8 20.9 22.2 8.5 13.7 11.6 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 180 180 194 188 185 193 203 217 229 232 236 

General Government Debt as % of GDP 60% 107 103 98 94 92 88 84 89 96 96 98 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 7.3 7.0 7.4 8.0 8.3 8.4 8.1 7.6 7.5 7.7 7.8 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 4.1 -3.9 9.3 15.3 15.7 11.0 12.1 -6.9 -5.0 -2.0 4.7 
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Table 13: The MIP scoreboard for Bulgaria 

  
Bulgaria Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -5.2 -4.4 -4.4 -4.7 -7.8 -11.9 -18.1 -22.0 -19.1 -11.2 -3.4 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -27.1 -25.3 -26.3 -30.1 -44.1 -58.0 -81.1 -98.4 -101.8 -95.4 -85.6 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 11.5 15.4 14.3 10.9 8.9 11.3 12.1 20.3 18.6 10.9 3.1 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 0.4 11.7 30.2 51.5 41.0 42.4 43.4 33.1 18.3 14.9 17.2 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 9.5 11.3 11.5 5.2 9.5 11.1 19.0 26.7 38.5 33.9 20.3 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na 27.9 12.2 18.3 16.7 -21.6 -12.3 -9.0 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 15.7 5.5 14.3 19.5 21.9 20.5 39.9 41.1 19.1 0.1 -6.7 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 48 48 58 74 91 100 132 155 175 170 146 

General Government Debt as % of GDP 60% 66 52 44 37 28 22 17 14 15 16 16 

 Unemployment rate - 3 year average 10% na 18.0 17.2 14.7 12.0 10.4 8.6 7.1 6.5 7.5 9.4 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 6.6 7.9 22.1 36.6 34.3 51.9 29.3 -3.5 0.9 -2.4 5.6 
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Table 14: The MIP scoreboard for the Czech Republic 

  
Czech Republic Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -4.0 -5.0 -5.5 -5.4 -4.0 -2.7 -2.4 -2.8 -2.9 -2.8 -3.0 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -10.0 -15.5 -19.6 -28.2 -26.9 -32.3 -38.7 -40.1 -46.0 -48.2 -49.3 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 6.5 20.6 14.9 8.5 3.5 11.5 14.0 24.4 13.7 12.8 0.3 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 17.1 33.0 23.1 44.1 42.1 26.6 25.8 22.0 10.1 10.2 8.4 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 10.0 14.3 14.8 12.7 5.3 2.6 2.3 6.5 8.4 5.7 3.3 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na 0.0 5.3 15.8 7.4 -4.5 -2.0 0.0 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% -3.2 4.3 -3.5 5.8 3.3 7.2 8.7 8.6 1.0 2.1 2.5 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 60 61 56 57 57 61 66 73 76 77 78 

General Government Debt as % of GDP 60% 24 27 29 29 28 28 28 29 34 38 41 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 8.4 8.0 7.7 7.8 8.0 7.8 6.8 5.6 5.5 6.1 6.9 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 0.8 8.6 5.8 5.8 11.3 3.6 15.5 6.6 2.1 2.8 3.8 
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Table 15: The MIP scoreboard for Denmark 

  
Denmark Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% 2.2 2.3 3.0 3.0 3.6 3.4 2.9 2.4 2.5 4.1 5.0 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -16.6 -16.4 -12.1 -5.3 3.9 -0.2 -5.8 -5.1 4.4 10.1 24.5 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -3.5 -1.1 8.1 6.8 4.2 -0.5 0.1 3.2 5.7 0.9 -1.7 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -1.9 12.6 10.8 -1.2 3.8 -3.0 -8.7 -8.2 -5.1 -15.0 -16.9 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 7.2 8.4 10.3 6.0 4.9 4.9 9.4 13.6 17.7 11.0 4.7 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  3.4 1.9 1.9 7.6 15.8 21.8 1.4 -7.7 -13.3 0.1 -4.9 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 20.2 12.7 5.4 19.3 24.9 24.6 18.7 18.1 -2.1 5.6 -2.2 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 177 176 178 186 202 215 224 237 251 244 238 

General Government Debt as % of GDP 60% 50 50 47 45 38 32 27 33 41 43 47 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 4.7 4.5 4.8 5.2 5.2 4.7 4.2 3.7 4.4 5.6 7.0 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 6.5 6.3 9.0 10.9 21.1 10.1 10.5 6.4 0.7 8.0 4.7 
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Table 16: The MIP scoreboard for Germany 

  
Germany Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -1.0 0.1 1.3 2.9 3.9 5.3 6.3 6.6 6.5 6.1 5.9 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% 8.7 5.1 6.6 10.7 21.0 27.9 26.5 25.4 33.8 34.9 32.6 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -8.8 -5.8 5.0 6.4 4.8 0.1 0.6 2.4 3.2 -2.9 -3.9 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -5.3 4.2 2.4 5.8 11.3 3.6 2.0 -5.3 -4.6 -7.2 -8.4 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 1.5 1.6 2.0 1.1 -0.5 -3.4 -3.7 -0.6 7.2 6.8 5.9 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na na -1.4 -3.6 -0.3 0.8 -1.0 1.4 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 4.8 4.4 0.3 -2.0 -0.9 0.9 3.6 3.0 1.8 3.1 4.8 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 133 136 136 131 128 124 122 124 131 127 128 

General Government Debt as % of GDP 60% 59 61 64 66 69 68 65 67 75 83 81 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 8.2 8.2 8.8 9.7 10.5 10.7 10.1 8.8 8.0 7.5 6.9 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 3.0 -0.5 3.5 3.6 5.6 4.8 5.9 1.9 -1.1 0.1 2.1 
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Table 17: The MIP scoreboard for Estonia 

  
Estonia Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -4.9 -7.1 -9.0 -11.1 -10.9 -12.2 -13.8 -13.5 -7.2 -0.9 2.8 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -48.3 -54.1 -65.9 -86.5 -85.2 -73.9 -72.0 -76.7 -81.9 -72.8 -57.8 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 2.6 4.0 9.3 6.9 6.9 6.5 9.5 15.1 13.7 6.2 0.8 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 48.7 23.7 19.4 36.5 41.7 37.8 39.3 22.7 9.8 -0.8 11.1 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 11.3 11.1 13.4 15.1 15.1 19.6 32.9 46.7 36.2 9.1 -6.2 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na 27.6 42.1 11.8 -16.2 -36.4 3.0 3.3 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 20.0 22.1 21.4 27.1 26.8 40.3 32.2 13.0 2.6 -4.4 6.8 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 81 90 98 111 122 150 159 164 175 149 133 

General Government Debt as % of GDP 60% 5 6 6 5 5 4 4 5 7 7 6 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 12.5 12.2 11.0 10.0 9.2 7.8 6.1 5.3 8.0 12.0 14.4 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 13.3 24.5 13.4 34.3 23.4 15.1 27.8 8.0 -10.8 -10.1 -4.4 
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Table 18: The MIP scoreboard for Ireland 

  
Ireland Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -0.3 -0.7 -0.5 -0.5 -1.4 -2.5 -4.1 -4.9 -4.5 -2.3 0.0 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -15.2 -17.9 -20.0 -17.9 -24.5 -5.3 -19.6 -76.2 -93.0 -88.9 -96.0 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -2.2 4.5 17.5 17.6 12.0 3.4 4.1 8.0 5.3 -4.9 -9.1 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 64.0 60.0 26.6 12.6 5.9 -12.5 -15.7 -21.2 -5.3 -12.7 -12.2 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 8.0 8.8 11.7 10.2 13.7 12.9 12.8 14.8 6.7 -4.1 -12.8 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  3.7 5.1 11.7 9.8 9.9 12.2 4.1 -8.4 -12.9 -10.5 -15.2 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% na 24.0 9.5 25.3 24.8 34.5 25.0 36.4 2.4 0.3 4.0 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 150 161 154 171 193 217 224 279 311 315 310 

General Government Debt as % of GDP 60% 35 32 31 30 27 25 25 45 65 92 106 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 4.6 4.2 4.3 4.5 4.5 4.4 4.5 5.1 7.6 10.6 13.3 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% na 8.8 25.4 20.4 35.3 20.4 10.3 6.5 2.8 6.2 -0.6 
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Table 19: The MIP scoreboard for Greece 

  
Greece Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -6.2 -7.2 -6.8 -6.3 -6.7 -8.3 -11.2 -13.6 -13.6 -12.1 -10.4 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -46.5 -52.9 -58.9 -67.0 -77.3 -85.4 -96.1 -76.8 -89.6 -98.4 -86.1 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -5.2 -3.5 9.0 9.5 6.8 2.5 1.9 4.0 5.1 4.1 3.1 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 72.5 55.0 51.0 21.6 6.3 -4.8 3.8 1.1 -13.9 -20.0 -18.7 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% na na 11.4 14.3 8.3 5.5 5.9 6.6 14.5 11.5 4.1 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  11.4 11.0 2.0 -0.5 12.0 9.3 1.9 0.3 0.4 -6.5 -5.1 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 10.9 7.7 10.7 11.9 15.0 16.9 17.0 16.5 3.8 0.7 -5.5 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 65 68 72 79 90 98 108 119 123 125 125 

General Government Debt as % of GDP 60% 104 102 97 99 101 108 107 113 130 148 171 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 11.3 10.7 10.2 10.2 10.0 9.8 9.0 8.3 8.5 9.9 13.2 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 0.8 0.2 8.6 9.0 16.8 14.2 22.1 4.6 10.2 8.5 -3.4 
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Table 20: The MIP scoreboard for Spain 

  
Spain Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -3.6 -3.7 -3.6 -4.0 -5.4 -7.2 -8.8 -9.5 -8.1 -6.3 -4.3 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -35.6 -41.6 -45.2 -51.9 -55.6 -65.8 -78.1 -79.3 -93.7 -88.9 -91.7 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -2.1 1.0 8.8 9.7 7.9 4.3 4.2 6.2 5.0 0.8 -1.3 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 2.7 6.9 5.8 2.5 5.5 -3.2 -3.2 -13.6 -7.1 -10.6 -7.6 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 8.1 9.4 9.3 8.5 8.8 9.2 11.0 13.4 11.4 4.9 -2.1 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  6.2 12.6 14.0 13.4 10.0 11.8 6.4 -4.9 -5.7 -3.9 -10.0 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 18.7 16.6 17.1 21.8 27.8 37.0 27.0 12.3 -3.0 1.4 -4.1 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 133 140 148 160 177 200 215 221 227 227 218 

General Government Debt as % of GDP 60% 56 53 49 46 43 40 36 40 54 62 69 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 11.8 11.2 11.1 11.2 10.5 9.5 8.6 9.4 12.6 16.5 19.9 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 6.9 4.6 15.5 15.1 24.6 19.0 16.9 4.7 3.8 -2.2 3.7 
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Table 21: The MIP scoreboard for France 

  
France Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% 1.8 1.3 1.1 0.7 0.2 -0.2 -0.7 -1.1 -1.4 -1.5 -1.6 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -2.0 3.0 -4.2 -4.7 1.1 1.1 -1.5 -12.9 -9.4 -7.8 -15.9 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -7.7 -3.9 6.5 8.1 6.0 0.8 0.2 2.7 2.9 -1.2 -3.2 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -10.5 -7.8 -13.1 -12.3 -9.5 -16.0 -18.0 -21.5 -10.0 -13.4 -11.2 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 4.8 7.0 7.6 6.2 4.9 4.7 5.4 6.8 8.8 7.7 6.0 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  5.8 7.1 9.6 12.9 13.2 9.7 4.4 -2.0 -6.5 4.0 3.8 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 10.4 4.7 3.8 6.8 9.0 10.7 12.6 9.1 -1.8 1.8 4.0 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 124 124 124 127 132 137 143 150 157 159 160 

General Government Debt as % of GDP 60% 57 59 63 65 67 64 64 68 79 82 86 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 9.2 8.5 8.5 8.8 9.2 9.3 9.0 8.5 8.6 9.0 9.6 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 5.2 1.6 6.4 10.0 15.1 15.0 13.1 2.5 0.2 3.0 7.3 
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Table 22: The MIP scoreboard for Italy 

  
Italy Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% 0.4 -0.1 -0.3 -0.5 -0.7 -0.9 -1.2 -1.9 -2.0 -2.8 -2.9 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -5.8 -12.4 -13.6 -15.8 -16.8 -22.2 -24.5 -24.1 -25.3 -24.0 -20.6 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -5.7 -2.0 8.8 9.9 6.9 1.1 0.7 3.2 3.9 -0.9 -2.1 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -18.5 -14.2 -13.4 -7.4 -5.2 -12.5 -9.3 -16.3 -17.9 -19.2 -18.4 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 4.8 7.0 10.7 9.8 8.7 6.5 6.1 8.3 10.5 8.1 4.4 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  5.4 6.5 7.4 7.1 5.2 3.2 2.6 -0.4 -0.3 -1.5 -2.0 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 8.4 6.4 7.0 8.3 9.4 10.9 13.1 6.7 1.3 3.8 2.6 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 87 90 93 98 104 110 118 122 128 129 129 

General Government Debt as % of GDP 60% 108 105 104 103 106 106 103 106 116 119 121 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 10.0 9.2 8.6 8.3 8.1 7.5 6.9 6.5 6.9 7.6 8.2 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% -3.0 3.9 11.6 7.2 12.1 10.5 0.5 -2.7 5.7 1.7 3.8 
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Table 23: The MIP scoreboard for Cyprus 

  
Cyprus Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -3.5 -4.1 -3.1 -3.7 -4.4 -6.0 -8.2 -11.5 -12.7 -12.1 -8.4 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% na 10.6 4.3 14.1 20.3 38.3 11.7 -15.1 -30.4 -35.6 -71.3 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -3.5 0.8 8.1 8.1 6.7 1.3 0.2 3.1 3.7 1.7 -0.9 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -2.1 1.7 -0.7 -6.1 -2.3 -17.9 -11.2 -14.9 -9.0 -19.4 -16.4 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 6.2 9.6 17.1 17.1 13.6 4.6 3.8 4.0 7.0 7.2 8.8 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na na 8.8 8.2 1.2 -7.2 -7.7 -8.5 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 11.9 14.7 6.8 10.8 46.7 10.4 38.8 38.3 15.5 23.7 16.1 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 164 174 170 168 204 200 221 242 262 278 288 

General Government Debt as % of GDP 60% 61 65 70 71 69 65 59 49 59 61 71 

 Unemployment rate - 3 year average 10% na 4.1 4.0 4.2 4.8 5.0 4.7 4.2 4.4 5.2 6.6 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 8.0 -4.6 8.9 18.1 37.8 29.6 22.8 15.0 18.8 -6.0 -0.2 
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Table 24: The MIP scoreboard for Latvia 

  
Latvia Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -7.1 -6.4 -7.5 -9.3 -11.2 -16.0 -19.2 -19.4 -9.0 -0.5 3.1 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -37.6 -41.3 -43.8 -52.3 -59.6 -69.9 -74.7 -79.0 -82.7 -80.3 -73.3 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 13.3 5.1 -7.1 -6.9 -4.4 4.8 11.1 24.0 23.7 8.7 -0.6 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 14.9 13.9 10.1 29.8 43.5 32.0 45.7 41.1 31.7 13.9 23.6 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% -1.4 -4.9 2.1 10.5 29.2 42.9 71.4 79.4 42.0 -0.3 -15.0 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  -1.0 71.7 21.6 -3.4 23.1 9.2 24.0 -13.0 -39.3 -9.3 4.9 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 8.9 9.8 14.3 18.1 26.4 43.0 36.6 14.3 -6.1 -8.7 -2.5 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 50 54 62 75 95 122 128 132 147 140 125 

General Government Debt as % of GDP 60% 14 14 15 15 13 11 9 20 37 45 42 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 13.6 13.1 12.4 11.8 10.7 9.3 7.8 7.3 10.9 15.3 18.1 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 20.2 24.7 23.6 35.6 41.0 47.8 36.7 7.8 -8.1 -0.1 -4.5 

.
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Table 25: The MIP scoreboard for Lithuania 

  
Lithuania Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -7.1 -5.2 -5.5 -6.5 -7.1 -8.4 -10.7 -12.7 -7.9 -3.0 0.0 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -34.4 -32.6 -33.1 -34.4 -42.6 -48.9 -55.8 -51.6 -57.3 -55.4 -52.6 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 16.0 15.2 6.7 4.2 1.0 0.9 4.5 12.3 16.9 9.4 3.6 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 25.6 23.3 37.3 72.8 77.7 50.4 30.7 39.9 22.4 13.7 25.2 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% -17.0 -16.6 -0.8 6.2 10.6 20.7 24.5 29.6 15.9 1.2 -8.4 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  21.0 9.9 19.9 15.0 48.7 34.8 25.7 -1.4 -32.9 -8.7 2.4 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 2.1 3.7 7.8 10.0 15.5 19.0 27.2 9.4 -11.5 -5.6 -0.8 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 29 30 36 42 53 65 82 82 88 80 70 

General Government Debt as % of GDP 60% 23 22 21 19 18 18 17 16 29 38 39 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 16.1 15.9 14.5 12.5 10.7 8.4 6.1 5.3 8.0 12.5 15.6 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 17.8 15.9 31.6 25.1 48.9 32.5 34.3 3.7 -3.7 0.0 8.9 
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Table 26: The MIP scoreboard for Luxembourg 

  
Luxembourg Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% 10.1 10.8 9.1 10.2 10.5 11.3 10.7 8.6 7.5 6.9 7.5 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% na 100.4 140.3 113.1 127.8 131.6 95.5 100.1 85.7 96.6 107.8 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -1.6 0.1 4.5 5.8 6.6 4.0 3.3 4.0 4.1 2.0 0.8 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 26.0 26.7 17.2 16.4 17.4 19.6 28.2 15.6 10.6 -0.6 -10.1 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 10.0 11.6 10.4 4.8 4.8 4.8 5.2 12.5 19.3 19.2 12.5 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  11.8 7.9 8.8 11.3 8.1 3.7 2.4 -0.5 -2.8 2.5 1.5 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% na na na na na 14.1 33.4 -37.6 176.3 7.3 2.5 

Private Sector Debt as % of GDP 160% na na na na na 161 205 221 373 345 326 

General Government Debt as % of GDP 60% 6 6 6 6 6 7 7 14 15 19 18 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 2.2 2.2 2.8 3.8 4.5 4.7 4.5 4.6 4.7 4.9 4.8 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% na na na na na na 15.1 -11.8 6.1 12.4 11.3 
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Table 27: The MIP scoreboard for Hungary 

  
Hungary Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -7.5 -7.2 -7.0 -7.8 -7.8 -7.6 -7.3 -7.3 -4.9 -2.2 0.6 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -66.3 -65.2 -78.1 -85.4 -94.4 -102.8 -105.1 -106.0 -117.2 -112.8 -105.9 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 12.2 20.5 20.1 17.7 9.2 3.0 8.0 9.3 8.0 -0.3 -3.3 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 65.0 43.0 43.0 33.7 30.9 16.9 20.8 13.9 6.6 1.4 -2.8 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 31.1 34.2 27.4 19.8 13.3 9.3 11.3 13.1 14.0 6.4 3.7 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na na 1.6 -2.0 -4.0 -9.8 -6.4 -4.1 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 10.3 15.3 18.3 12.8 17.4 18.0 22.0 29.2 5.4 -21.6 6.4 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 67 71 85 86 102 111 126 156 171 154 167 

General Government Debt as % of GDP 60% 53 56 59 60 62 66 67 73 80 82 81 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 6.2 5.8 5.6 5.8 6.3 6.9 7.3 7.5 8.4 9.7 10.7 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 6.5 5.7 19.8 16.7 21.1 18.0 13.4 14.6 8.2 3.2 -2.6 
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Table 28: The MIP scoreboard for Malta 

  
Malta Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -6.4 -4.6 -1.5 -2.2 -5.9 -8.2 -8.3 -7.0 -6.3 -5.8 -4.3 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% 13.6 34.6 39.6 40.1 36.9 28.0 18.1 2.7 13.6 7.4 5.7 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -0.6 1.8 5.9 7.4 5.6 4.0 3.2 7.0 5.9 0.7 -3.0 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -4.0 9.4 -3.4 -15.2 -21.6 -9.5 -12.1 -10.8 11.2 19.4 11.7 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% na na 16.5 8.9 7.5 5.2 3.7 8.1 10.1 8.2 5.8 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  2.7 6.4 12.4 17.7 6.9 18.6 18.7 7.5 -6.7 -2.0 -2.3 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% na na na na 11.9 17.1 4.6 18.1 11.3 6.8 2.2 

Private Sector Debt as % of GDP 160% na na na 178 181 194 192 201 213 209 210 

General Government Debt as % of GDP 60% 61 59 68 72 70 64 62 62 68 68 71 

 Unemployment rate - 3 year average 10% na 7.3 7.6 7.5 7.4 7.1 6.9 6.5 6.5 6.6 6.8 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% na na na na 27.9 14.3 22.3 10.0 -0.4 18.5 1.4 
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Table 29: The MIP scoreboard for the Netherlands 

  
Netherlands Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% 2.8 2.4 3.6 5.3 6.9 8.1 7.8 6.8 5.4 5.7 7.5 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -13.4 -24.3 -1.7 3.7 -2.6 3.2 -6.0 4.2 16.7 22.6 35.5 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 0.0 3.2 10.9 7.2 3.3 -1.1 -1.0 0.7 2.8 -0.9 -1.6 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -8.1 -3.8 -2.3 -2.4 1.7 -4.4 -2.7 -9.4 -6.3 -8.2 -8.2 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 9.4 13.2 12.8 7.6 2.3 0.4 1.8 5.4 10.2 7.6 5.8 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  6.4 3.3 1.3 3.2 1.8 2.0 3.1 1.0 -3.8 -2.8 -4.0 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 13.7 12.2 10.2 7.0 14.6 12.7 9.2 7.5 6.3 3.3 0.7 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 191 195 203 205 211 213 211 211 226 225 225 

General Government Debt as % of GDP 60% 51 51 52 52 52 47 45 59 61 63 66 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 3.0 2.9 3.3 4.1 4.8 4.9 4.4 3.7 3.5 3.8 4.2 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 8.1 0.3 9.4 6.0 14.8 12.1 16.3 -0.6 6.1 6.8 7.2 
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Table 30: The MIP scoreboard for Austria 

  
Austria Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -1.1 0.4 1.2 2.2 2.0 2.4 2.8 3.7 3.7 3.7 2.2 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -25.6 -20.1 -14.3 -17.3 -21.7 -20.5 -18.2 -16.9 -8.0 -8.1 -2.3 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -5.0 -3.2 3.1 3.8 2.7 -0.4 -0.3 1.0 2.1 -1.3 -1.0 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -3.8 6.6 2.6 5.2 12.7 1.3 0.7 -5.6 -8.4 -14.8 -12.7 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 0.4 0.6 2.6 1.1 2.2 1.8 3.5 6.1 10.2 8.9 5.9 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na na 1.9 1.6 -1.0 0.9 -1.3 -8.0 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 7.9 5.2 6.8 4.0 7.7 7.2 15.5 6.6 -3.5 6.8 4.1 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 127 127 129 128 132 144 152 157 158 164 161 

General Government Debt as % of GDP 60% 67 66 65 65 64 62 60 64 69 72 72 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 3.7 3.8 4.0 4.5 4.8 5.0 4.8 4.3 4.3 4.3 4.4 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 5.3 0.7 6.6 11.3 16.5 10.0 9.4 11.8 -1.7 -1.7 -0.3 
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Table 31: The MIP scoreboard for Poland 

  
Poland Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -5.5 -4.0 -2.8 -3.5 -3.4 -3.8 -4.1 -5.5 -5.5 -5.2 -4.6 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -29.5 -34.9 -41.7 -41.6 -42.5 -45.7 -50.1 -56.3 -58.8 -65.4 -63.5 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 20.0 19.0 -4.6 -16.2 -1.5 13.7 18.7 16.1 -3.8 -0.5 -10.9 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 20.3 22.9 21.7 55.1 48.2 37.5 42.2 39.2 27.9 20.1 12.8 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 16.4 8.9 0.7 -7.5 -5.1 -2.9 1.9 9.2 12.8 11.3 4.3 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na na 35.0 45.2 -4.8 -5.2 -6.2 -5.7 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 3.9 0.9 2.4 2.1 4.5 10.0 12.0 12.1 3.9 3.6 7.1 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 43 49 48 43 44 52 59 72 72 74 80 

General Government Debt as % of GDP 60% 38 42 47 46 47 48 45 47 51 55 56 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 15.9 18.1 19.3 19.6 18.8 16.9 13.8 10.2 8.3 8.3 9.2 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 12.5 1.7 17.1 15.2 19.4 24.3 18.9 7.1 9.6 13.3 4.4 
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Table 32: The MIP scoreboard for Portugal 

  
Portugal Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -9.8 -9.6 -8.3 -7.7 -8.4 -9.8 -10.4 -11.1 -11.2 -11.2 -9.1 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -47.5 -54.6 -57.5 -64.1 -66.9 -78.8 -87.9 -96.2 -110.4 -107.3 -105.0 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -0.3 2.3 9.6 8.2 5.3 1.4 1.5 2.7 1.3 -2.2 -1.9 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -6.5 1.4 -2.6 -2.7 -3.7 -5.4 -5.5 -13.3 -9.3 -8.6 -9.5 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 11.0 11.9 11.3 8.2 8.6 5.5 5.7 5.6 8.0 5.1 0.9 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  1.9 -2.1 -1.7 -1.9 -0.5 -1.0 -1.6 1.4 2.8 0.2 -3.6 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 21.9 12.1 9.2 9.9 13.7 16.5 24.6 21.8 7.5 4.5 -3.2 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 184 188 193 193 200 209 223 240 252 250 249 

General Government Debt as % of GDP 60% 54 57 59 62 68 69 68 72 83 94 108 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 4.7 4.9 5.8 6.8 7.7 8.2 8.7 8.7 9.3 10.4 11.9 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 6.2 2.6 9.6 2.8 9.8 11.3 9.9 5.4 9.5 10.0 -0.7 
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Table 33: The MIP scoreboard for Romania 

  
Romania Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -4.4 -4.1 -4.9 -5.9 -7.6 -9.1 -10.8 -11.8 -9.7 -6.7 -4.3 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -25.0 -21.2 -27.1 -26.4 -29.5 -36.2 -47.1 -53.4 -62.2 -63.8 -62.5 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -1.1 14.6 -1.6 -1.4 16.3 29.4 37.6 10.6 -4.9 -10.0 -2.4 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 21.5 39.9 58.8 71.7 64.6 51.2 42.8 41.6 32.7 21.2 22.8 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% na 138.7 75.2 24.5 52.3 32.1 47.5 48.6 45.7 36.5 12.9 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na na 46.0 44.5 -19.0 -26.3 -14.5 -18.9 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 7.0 8.8 8.0 9.2 12.0 22.7 34.3 27.9 7.9 1.7 1.8 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 30 34 36 36 42 68 107 115 123 76 72 

General Government Debt as % of GDP 60% 26 25 22 19 16 12 13 13 24 31 33 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 6.5 6.9 6.9 7.4 7.3 7.5 6.9 6.5 6.4 6.6 7.2 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 53.1 42.8 28.0 62.9 46.7 35.3 35.2 11.7 14.4 4.4 4.3 
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Table 34: The MIP scoreboard for Slovenia 

  
Slovenia Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -1.9 -0.5 0.1 -0.8 -1.7 -2.3 -3.0 -4.5 -3.9 -2.5 -0.4 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -2.2 0.1 -5.9 -7.8 -11.0 -17.1 -21.8 -35.7 -39.6 -42.8 -41.2 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -2.5 0.2 5.3 4.6 1.7 -0.7 1.0 4.2 5.7 2.4 -0.3 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -6.2 5.4 3.4 16.4 27.0 17.6 18.7 11.1 6.0 -4.5 -6.1 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 22.2 24.0 20.6 14.6 9.7 6.2 5.2 10.3 18.4 15.9 8.3 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na 7.3 13.1 14.2 17.4 1.5 -10.4 -1.3 1.0 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% na 8.6 8.7 9.6 13.6 13.9 23.5 18.3 4.1 1.8 1.9 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 64 67 71 75 85 91 106 117 127 128 128 

General Government Debt as % of GDP 60% 27 28 27 27 27 26 23 22 35 39 47 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 6.8 6.4 6.4 6.5 6.5 6.3 5.8 5.1 5.0 5.9 7.1 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% na 24.3 12.6 11.5 17.7 13.8 28.5 6.6 7.4 -3.4 -1.3 
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Table 35: The MIP scoreboard for Slovakia 

  
Slovakia Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -5.8 -6.5 -7.4 -7.2 -7.4 -8.1 -7.2 -6.4 -4.7 -4.2 -2.1 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -18.4 -16.2 -24.5 -31.0 -38.7 -46.8 -46.2 -57.4 -66.7 -63.2 -64.4 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% 9.6 15.8 17.8 26.8 27.3 19.5 19.4 26.0 27.1 11.8 4.3 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% 21.4 25.7 41.2 61.5 57.0 59.4 74.4 52.1 39.8 31.3 20.9 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 16.8 17.1 11.3 11.2 11.0 8.5 6.2 6.7 10.9 9.4 4.4 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  na na na na na 11.5 25.7 12.8 -12.8 -4.9 -5.6 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 4.3 8.0 3.9 3.1 7.9 9.4 10.3 12.4 2.8 3.3 3.3 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 49 53 49 49 51 55 64 69 74 73 76 

General Government Debt as % of GDP 60% 49 43 42 42 34 31 30 28 36 41 43 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 18.3 19.1 18.7 18.3 17.5 16.1 13.7 11.4 11.0 12.1 13.4 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 9.3 0.4 6.8 7.7 19.1 -7.5 24.8 8.9 -5.0 2.2 1.2 
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Table 36: The MIP scoreboard for Finland 

  
Finland Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% 7.2 8.2 7.2 6.5 4.8 4.6 3.9 3.7 2.9 2.0 0.6 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -82.2 -36.8 -26.4 -10.0 -15.3 -13.8 -27.9 -9.7 0.0 11.8 13.1 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -4.7 -1.4 7.7 5.7 2.5 -2.5 -1.4 2.4 5.3 0.2 -1.3 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -4.9 -0.6 -6.4 -1.9 -6.1 -7.0 -5.1 -5.6 -14.9 -19.9 -22.9 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 5.0 5.1 5.3 1.5 2.9 2.5 3.1 7.7 16.9 14.4 9.1 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  -3.7 3.7 7.0 7.7 7.2 5.5 3.6 -2.5 0.0 4.1 -0.3 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 2.1 5.4 8.9 9.2 8.2 13.2 15.1 20.5 -1.3 6.9 4.6 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 125 127 134 137 142 147 151 169 179 183 179 

General Government Debt as % of GDP 60% 43 42 45 44 42 40 35 34 44 49 49 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 9.7 9.3 9.1 9.0 8.7 8.3 7.6 7.0 7.2 7.7 8.1 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 8.3 3.3 13.3 14.6 13.6 12.2 10.5 16.4 6.5 18.9 30.8 
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Table 37: The MIP scoreboard for Sweden 

  
Sweden Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% 4.4 4.6 5.5 6.1 6.8 7.3 8.1 8.9 8.3 7.5 6.6 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -25.0 -22.0 -20.0 -25.0 -20.7 -13.0 -1.5 -10.5 -9.3 -7.4 -8.3 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -12.0 -7.6 0.3 10.3 3.9 -2.5 -2.6 -0.9 -8.3 -2.6 3.9 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -11.6 -7.7 -8.1 -6.6 -5.0 -1.3 0.0 -8.6 -15.1 -11.9 -11.6 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 9.3 11.1 5.9 -0.3 -0.5 -1.2 3.9 6.9 12.1 5.1 1.2 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  5.6 4.7 4.9 8.6 7.8 11.3 11.2 -1.8 0.6 6.7 1.0 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 14.8 -4.2 0.4 7.5 14.9 10.7 23.3 20.3 4.8 2.8 6.3 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 203 211 207 184 192 193 210 237 249 233 232 

General Government Debt as % of GDP 60% 55 53 52 50 50 45 40 39 43 40 38 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 6.1 5.8 6.1 6.6 7.2 7.4 7.0 6.5 6.9 7.6 8.1 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 5.9 -3.3 10.4 11.9 14.9 12.0 8.1 10.8 6.1 2.1 3.6 
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Table 38: The MIP scoreboard for the United Kingdom 

  
United Kingdom Thresholds 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

External 

imbalances and 

competitiveness 

3 year average of Current Account Balance as a 

percent of GDP  
-4/+6% -2.4 -2.1 -1.8 -1.8 -2.1 -2.7 -2.8 -2.4 -1.8 -2.1 -2.2 

Net International Investment Position as % of 

GDP 
-35% -13.4 -11.2 -10.3 -18.4 -20.0 -28.9 -22.9 -7.0 -21.0 -23.8 -17.3 

% Change (3 years) of Real Effective Exchange 

Rate (REER) with HICP deflators 
±5% & ±11% -2.3 -2.0 -7.6 -1.6 -2.9 3.1 1.2 -10.4 -19.9 -19.7 -7.1 

% Change (5 years) in Export Market Shares -6% -2.4 -6.6 -11.2 -12.1 -10.7 -11.0 -18.6 -24.2 -21.1 -23.1 -24.2 

 % Change (3 years) in Nominal ULC +9%  & +12% 8.6 7.2 6.5 5.4 5.9 7.0 7.2 8.5 11.1 10.0 8.1 

Internal imbalances 

% y-o-y change in deflated House Prices +6%  7.1 15.3 13.8 9.8 2.9 3.5 8.2 -4.2 -9.1 3.5 -5.4 

Private Sector Credit Flow as % of GDP 15% 15.8 18.5 17.7 18.6 18.0 21.0 19.6 11.9 -12.1 1.9 1.0 

Private Sector Debt as % of GDP 160% 157 168 173 183 194 206 206 221 220 209 205 

General Government Debt as % of GDP 60% 38 38 39 41 42 43 44 52 68 79 85 

 Unemployment rate - 3 year average 10% 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 5.0 5.2 5.4 6.2 7.0 7.8 

% y-o-y change in Total Financial Sector 

Liabilities, non-consolidated 
16.5% 5.1 -0.6 13.8 30.0 19.1 11.4 16.7 47.5 -17.3 7.9 8.5 
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Table 39: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2001 

Year 

2001 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 0.8 20.9 2.1 3.4 na na na -3.1 0.6 1.8 -0.6 1.4 na na 18.4 na 111 267 

BG 4.2 18.3 0.5 -5.5 -5.5 12.8 5.8 na : 

: 
: 

9.3 4.9 -0.8 na : 

: 
: 

na 1.8 29 738 

CZ 3.1 28.4 1.2 -5.1 -5.1 na 8.8 -3.6 11.4 3.4 -0.2 na na 3.3 53 1201 

DK 0.7 19.8 2.4 3.1 3.1 42.1 6.9 0.6 2.9 -0.2 0.8 na 20.3 4.3 177 371 

DE 1.5 20.1 2.5 0.0 0.0 20.9 1.4 -2.0 -2.6 6.2 1.2 0.3 na na na 6.2 128 441 

EE 6.3 26.4 0.7 -5.2 -4.9 na 8.7 -3.1 6.7 -2.6 5.4 0.8 na na na 2.1 62 251 

IE 5.3 22.4 1.1 -0.6 0.0 -210.6 9.2 na 5.2 8.0 2.1 3.1 na na 53.4 8.6 123 134 

EL 4.2 22.5 0.6 -7.2 -5.6 na 1.2 na -0.9 -4.2 4.1 0.1 na na na 6.8 65 300 

ES 3.7 26.0 0.9 -3.9 -3.2 na 4.7 -2.2 2.7 3.9 0.3 3.2 na na 28.4 9.4 114 307 

FR 1.8 18.9 2.2 1.7 1.7 na na -1.5 -2.0 2.4 0.0 1.4 na na 25.7 5.2 107 255 

IT 1.9 20.5 1.1 0.3 0.4 23.3 1.3 -1.5 0.6 2.5 0.1 1.5 na na 23.7 4.8 84 208 

CY 4.0 16.9 0.3 -3.3 -3.2 na 1.7 na 2.0 5.9 1.8 2.1 na na na 5.3 164 602 

LV 7.3 25.3 0.4 -7.7 -7.2 18.6 1.6 na : 

: 

7.2 6.1 1.6 na : 

: 

na 2.3 48 838 

LT 6.7 20.3 0.7 -4.7 -4.7 17.5 3.6 -1.9 21.0 10.9 -3.3 na na 1.6 29 619 

LU 2.5 22.6 na 8.8 8.4 na na na 1.8 4.2 -2.9 2.5 na na 30.1 2.5 na na 

HU 3.7 23.6 0.9 -6.1 -5.5 23.9 7.5 -4.2 : 7.8 3.9 0.3 na : na 4.4 63 660 

MT -1.5 20.1 na -3.8 -3.7 -14.5 6.4 -2.3 9.6 -5.3 -3.2 1.8 na na na 4.5 na na 

NL 1.9 21.1 1.9 2.6 1.8 14.2 13.0 na 4.3 1.9 0.4 1.9 na na 52.7 6.1 188 204 

AT 0.9 23.5 2.1 -0.8 -1.1 33.5 3.1 -1.9 -0.7 5.9 1.0 0.7 na na na 5.0 127 413 

PL 1.2 20.7 0.6 -3.1 -3.1 12.5 3.0 -1.6 : 2.9 3.5 -2.2 na : na 2.8 37 532 

PT 2.0 27.0 0.8 -10.3 -9.4 37.2 5.2 na 3.4 3.4 0.2 1.8 na na 23.8 7.8 166 372 

RO 5.7 20.5 0.4 -5.5 -5.3 7.1 2.9 -3.1 : 11.7 6.8 -0.9 na : na 1.1 27 674 

SI 2.9 25.0 1.5 0.2 0.2 na 1.8 -3.6 0.8 6.1 2.4 0.6 na na na 3.4 59 501 

SK 3.5 28.5 0.6 -8.3 -7.9 na 7.0 -6.7 13.9 6.7 2.9 1.0 na na na 3.5 49 2178 

FI 2.3 20.2 3.3 8.4 8.4 6.3 3.0 -1.9 1.0 1.5 0.9 1.4 na na 9.7 5.6 97 356 

SE 1.3 17.9 4.1 5.0 4.9 54.5 4.8 -1.3 : 

: 

1.4 -0.8 2.1 na : 

: 

31.2 2.3 152 228 

UK 2.9 16.8 1.8 -2.1 -1.9 27.6 3.7 0.5 2.8 2.0 0.8 na 37.8 2.7 na 486 
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Table 40: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2002 

Year 

2002 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 1.4 19.1 1.9 4.5 4.2 na 6.4 -2.5 -0.3 4.4 1.5 -0.1 17.1 na 17.6 na 110 345 

BG 4.7 18.3 0.5 -2.4 -2.4 9.5 5.8 0.5 : 

: 
: 

6.7 4.4 0.2 na : 

: 
: 

na 2.1 33 895 

CZ 2.1 27.5 1.2 -5.3 -5.3 na 10.8 -2.5 -1.4 1.5 0.7 na na 3.2 55 1387 

DK 0.5 19.6 2.5 2.5 2.6 31.1 3.8 0.8 0.3 0.4 0.0 18.4 16.8 4.3 176 441 

DE 0.0 18.4 2.5 2.0 2.0 21.6 2.7 -1.7 -3.3 0.4 0.6 -0.6 7.7 na na 5.8 127 574 

EE 6.6 29.7 0.7 -10.6 -10.1 na 3.9 -2.5 6.0 0.1 5.1 1.3 na na na 2.5 68 227 

IE 5.6 21.6 1.1 -1.0 -0.6 -210.2 23.8 na 7.3 1.0 4.0 1.6 12.7 na 39.5 8.8 141 147 

EL 3.4 23.4 na -6.5 -5.5 na 0.0 -2.3 -1.2 -18.8 1.2 2.3 95.3 na na 7.4 68 398 

ES 2.7 26.3 1.0 -3.3 -2.2 25.7 5.7 -2.1 2.9 -2.0 0.4 2.5 30.1 na 38.1 9.9 121 380 

FR 0.9 18.2 2.2 1.0 1.0 na na -1.4 -1.8 -2.3 0.1 0.3 11.6 na 27.1 5.3 106 277 

IT 0.5 21.1 1.1 -0.4 -0.4 27.6 1.2 -1.4 0.7 -6.9 -0.8 2.9 19.2 na 28.4 4.9 87 272 

CY 2.1 18.2 0.3 -3.8 -3.6 na 10.1 -3.6 3.1 -8.7 0.0 2.1 na na na 5.7 173 676 

LV 7.2 24.2 0.4 -6.7 -6.5 20.9 2.8 -3.6 : 

: 

1.6 4.2 2.9 351.1 : 

: 

na 1.9 51 824 

LT 6.8 20.4 0.7 -5.1 -4.7 13.2 5.1 -1.8 14.8 3.1 4.0 na 22.4 1.3 30 612 

LU 4.1 22.5 na 10.5 10.1 -2413.1 510.1 na 1.6 -1.8 0.8 2.0 24.4 na 32.6 2.3 na na 

HU 4.5 23.4 1.0 -7.0 -6.7 22.8 4.5 -2.4 : 0.0 4.6 0.1 na : na 4.8 66 536 

MT 2.8 16.0 0.3 2.4 2.6 -28.3 -10.3 -2.8 5.6 2.8 2.2 0.6 33.6 na na 4.7 na na 

NL 0.1 20.0 1.9 2.6 2.5 26.0 5.7 -0.4 5.0 -3.3 0.3 0.3 23.8 na 39.8 5.8 192 250 

AT 1.7 22.0 2.1 2.7 2.5 26.6 0.2 -1.8 -0.7 0.0 2.2 -0.1 6.0 na na 4.6 127 402 

PL 1.4 18.7 0.6 -2.8 -2.8 16.9 2.1 -1.5 : 1.0 4.6 -3.0 258.8 : na 2.8 45 425 

PT 0.8 25.6 0.7 -8.2 -6.8 40.2 1.4 na 3.8 6.7 0.2 0.5 48.6 na 14.2 7.4 169 397 

RO 5.1 21.3 0.4 -3.3 -3.1 10.4 2.5 -1.9 : 13.2 17.0 -11.8 16977.9 : na 1.5 31 692 

SI 3.8 23.3 1.5 1.0 0.3 na 7.0 -2.8 2.5 2.9 2.2 1.6 na na na 3.1 60 516 

SK 4.6 27.4 0.6 -7.9 -7.4 na 16.4 -5.5 20.5 1.4 4.5 0.2 na na na 3.3 53 1954 

FI 1.8 18.7 3.4 8.5 8.5 4.0 6.0 -1.7 0.6 -0.5 0.9 0.9 1.9 na 8.6 5.3 105 370 

SE 2.5 17.4 na 4.7 4.7 50.5 4.9 -1.4 : 

: 

-3.9 2.4 0.0 19.2 : 

: 

27.6 2.5 164 286 

UK 2.4 16.9 1.8 -1.7 -1.6 35.2 1.6 na -1.9 1.7 0.8 19.8 44.4 3.1 na 615 
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Table 41: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2003 

Year 

2003 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 0.8 18.9 1.9 3.4 3.1 -34.8 10.7 -2.2 -1.3 -4.8 0.9 0.0 12.7 na 19.2 na 110 345 

BG 5.5 19.0 0.5 -5.3 -5.3 8.5 6.8 na : 

: 
: 

14.1 2.5 3.0 na : 

: 
: 

na 2.1 42 540 

CZ 3.8 26.8 1.2 -6.0 -6.0 na 2.2 na 2.5 4.6 -0.6 103.5 na 3.2 49 678 

DK 0.4 19.3 2.6 3.4 3.4 21.2 1.3 0.9 -6.1 1.5 -1.1 20.0 13.1 4.9 178 364 

DE -0.4 17.8 2.5 1.9 1.9 16.7 1.3 -1.9 -3.5 -2.6 0.5 -0.9 4.8 na na 5.6 127 502 

EE 7.8 31.6 0.8 -11.3 -10.6 13.0 9.4 -2.2 3.9 24.0 6.3 1.5 218.1 na na 3.1 75 284 

IE 3.9 22.4 1.2 0.0 0.1 -214.0 14.3 na 6.2 -4.4 2.0 1.9 12.8 na 38.7 10.5 130 159 

EL 5.9 24.2 0.6 -6.5 -5.8 49.8 0.7 na 3.0 -2.2 4.7 1.2 76.2 na 37.3 7.7 72 331 

ES 3.1 27.2 1.1 -3.5 -2.5 29.3 2.9 -1.8 2.6 -1.5 0.5 3.2 27.0 na 49.6 10.7 132 365 

FR 0.9 18.3 2.2 0.4 0.0 na na -1.4 -1.2 -6.4 0.7 -0.2 11.7 na 30.5 5.4 106 258 

IT 0.0 20.5 1.1 -0.8 -0.6 28.8 1.1 -1.3 1.1 -6.4 -0.7 2.7 21.9 na 30.8 5.1 91 255 

CY 1.9 17.8 0.4 -2.3 -2.0 0.6 6.8 -2.3 -0.2 -5.6 -1.9 3.8 na na na 6.5 169 767 

LV 7.6 24.7 0.4 -8.2 -7.6 24.2 2.7 -4.1 : 

: 

0.1 5.5 2.0 89.7 : 

: 

122.5 1.4 60 952 

LT 10.3 21.2 0.7 -6.7 -6.4 12.9 1.0 na 3.3 7.9 2.3 300.4 60.0 1.4 35 823 

LU 1.7 22.1 1.7 8.1 7.7 -2359.3 306.1 na 0.5 1.7 -0.1 0.9 22.0 na 37.4 2.6 na na 

HU 3.9 22.4 0.9 -8.0 -8.1 29.0 2.6 -2.4 : 1.0 3.9 1.3 na : na 5.0 78 528 

MT 0.1 19.3 0.3 -3.0 -2.7 -81.0 18.9 na -4.7 -7.7 -0.9 1.0 33.3 na 29.4 4.7 na na 

NL 0.3 19.5 1.9 5.5 5.0 19.6 3.9 na 5.1 -1.3 1.5 -0.6 24.7 na 22.5 5.7 200 259 

AT 0.9 22.8 2.2 1.7 1.7 23.9 2.8 -2.0 -1.2 -3.7 0.4 0.6 3.7 na na 4.4 129 375 

PL 3.9 18.2 0.5 -2.5 -2.5 21.6 2.1 -1.8 : 9.1 5.1 -1.2 179.1 : na 2.7 47 415 

PT -0.9 23.6 0.7 -6.4 -4.6 37.7 4.4 na 4.4 3.6 -0.3 -0.4 45.8 na 7.2 6.2 176 338 

RO 5.2 21.5 0.4 -5.9 -22.4 13.9 14.1 -2.5 : 4.2 5.3 -0.5 6985.7 : na 1.7 33 613 

SI 2.9 24.1 1.3 -0.8 -1.4 na 1.0 -3.1 2.3 -2.0 3.2 -0.3 na na na 2.9 64 494 

SK 4.8 24.7 0.6 -5.9 -5.6 na 6.5 -4.8 16.0 10.8 3.7 1.8 na na na 3.0 49 1518 

FI 2.0 18.9 3.4 4.8 4.9 -6.1 2.0 -1.8 -0.8 -7.0 2.0 0.1 7.7 na 11.1 5.8 110 329 

SE 2.3 16.8 3.8 6.9 6.9 53.7 1.7 -1.5 : 
: 

-1.2 2.9 -0.6 17.6 : 
: 

22.3 2.6 167 235 

UK 3.8 16.4 1.8 -1.6 -1.5 34.3 1.5 0.4 -3.2 2.8 0.9 21.2 45.3 3.2 na 597 
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Table 42: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2004 

Year 

2004 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 3.3 19.9 1.9 3.2 3.0 -40.9 12.0 na -1.4 -3.5 2.2 1.1 11.2 -2.9 23.6 na 110 295 

BG 6.7 20.4 0.5 -6.4 -5.6 2.5 10.2 0.9 : 

: 
: 

2.3 4.1 2.6 na : 

: 
: 

na 2.0 59 395 

CZ 4.7 25.9 1.2 -5.0 -5.5 na 4.4 -1.8 3.2 5.1 -0.5 78.3 na 3.4 50 627 

DK 2.3 19.3 2.5 3.0 3.0 20.7 -4.3 1.1 -7.6 2.9 -0.7 23.6 16.5 5.2 186 338 

DE 1.2 17.4 2.5 4.7 4.7 12.9 -0.4 -1.9 -3.0 0.3 0.9 0.3 3.9 -13.1 na 5.4 123 504 

EE 6.3 30.9 0.9 -11.3 -10.6 17.6 8.0 na 2.3 15.6 6.4 0.3 118.4 93.2 na 3.8 86 227 

IE 4.4 24.4 1.2 -0.6 -0.4 -200.7 -5.7 -1.5 5.0 -2.7 0.9 3.4 18.0 5.3 43.1 12.1 146 177 

EL 4.4 22.9 0.6 -5.8 -4.5 53.4 0.9 -2.4 4.0 7.0 1.9 2.4 62.6 41.5 22.8 7.3 78 309 

ES 3.3 28.1 1.1 -5.2 -4.2 35.1 2.4 -2.1 3.2 -6.2 0.4 3.6 29.2 11.5 59.9 11.3 143 370 

FR 2.5 18.7 2.2 0.5 0.6 na 1.6 -1.7 0.0 -6.2 2.4 0.4 13.6 -1.8 39.4 5.7 107 254 

IT 1.7 20.6 1.1 -0.3 -0.2 28.6 1.0 -1.5 1.5 -4.1 1.4 0.4 24.1 8.9 32.8 5.2 94 263 

CY 4.2 19.2 0.4 -5.0 -4.2 -22.9 7.0 -3.6 0.8 -4.9 0.4 3.7 na 9.8 na 7.4 168 927 

LV 8.9 27.7 0.4 -12.9 -11.8 29.9 4.6 -4.7 : 

: 

-0.9 7.6 1.1 40.1 : 

: 

129.9 2.0 71 1002 

LT 7.4 22.4 0.8 -7.6 -6.4 13.3 3.4 0.1 -6.3 7.4 -0.1 136.2 48.3 2.3 40 743 

LU 4.4 21.4 1.6 11.9 9.6 -2454.5 230.8 na 1.6 0.7 2.1 1.0 20.1 5.9 37.5 2.4 na na 

HU 4.8 22.7 0.9 -8.3 -8.2 33.1 4.4 -2.1 : 4.7 5.8 -0.5 na : na 5.4 78 465 

MT -0.5 19.5 0.5 -5.9 -4.4 -87.3 7.0 -3.2 -4.9 -7.5 0.2 -0.7 34.4 17.2 48.1 5.2 138 479 

NL 2.2 18.8 1.9 7.6 7.4 21.4 0.8 -2.0 1.5 -3.5 3.3 -0.9 24.9 11.2 15.0 5.9 202 275 

AT 2.6 22.3 2.2 2.2 2.1 22.5 1.3 -2.2 -1.2 -0.3 1.6 0.6 1.1 -11.4 na 4.4 128 350 

PL 5.3 18.1 0.6 -5.3 -4.8 16.2 5.1 -1.6 : 3.6 4.2 1.3 106.8 : na 2.6 41 314 

PT 1.6 23.2 0.7 -8.3 -6.9 39.5 1.0 na 2.7 -1.9 1.6 0.1 43.4 24.5 2.4 6.0 176 310 

RO 8.5 21.8 0.4 -8.3 -7.5 8.2 8.5 -3.0 : 3.7 10.3 -1.1 3181.5 : na 1.6 33 591 

SI 4.4 25.0 1.4 -2.6 -3.0 -3.4 2.4 -3.5 1.0 2.1 4.0 0.7 na 81.3 na 3.2 68 469 

SK 5.1 24.0 0.5 -7.8 -7.5 na 7.2 -4.1 23.1 -3.0 5.3 0.3 88.3 67.7 na 2.8 49 1298 

FI 4.1 19.3 3.5 6.2 6.3 -6.4 1.5 -1.6 -2.8 -2.2 3.7 0.4 9.4 -5.3 21.9 6.4 113 321 

SE 4.2 17.0 3.6 6.6 6.7 52.4 3.4 -1.3 : 

: 

0.7 5.0 -0.7 15.5 : 

: 

24.0 2.9 165 238 

UK 2.9 16.7 1.7 -2.1 -1.9 41.9 2.6 0.1 -5.2 1.8 1.1 24.4 50.3 3.7 na 755 
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Table 43: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2005 

Year 

2005 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 1.8 20.7 1.8 2.0 1.7 -37.7 9.1 -4.4 -0.2 -3.8 0.3 1.4 12.5 -0.9 30.9 na 108 299 

BG 6.4 25.7 0.5 -11.6 -10.6 11.3 14.9 0.8 : 

: 
: 

-4.0 3.6 2.7 3243.3 : 

: 
: 

na 3.1 75 305 

CZ 6.8 25.8 1.4 -1.0 -0.8 -14.6 9.0 -2.1 3.9 4.6 1.5 64.2 na 3.4 51 648 

DK 2.4 19.5 2.5 4.3 4.5 22.1 5.0 1.7 0.3 1.4 0.6 24.5 32.2 6.0 202 287 

DE 0.7 17.3 2.5 5.1 5.0 9.8 1.7 -2.5 -2.0 -0.1 0.8 -0.1 0.8 -16.1 na 5.1 121 449 

EE 8.9 32.1 0.9 -10.0 -9.2 18.4 20.6 -2.4 3.2 11.0 6.7 1.9 77.2 57.9 na 4.9 97 274 

IE 5.9 26.7 1.3 -3.5 -3.3 -209.8 -15.6 -1.9 2.4 -3.3 0.9 4.9 26.4 15.0 44.5 13.6 168 192 

EL 2.3 20.7 0.6 -7.6 -6.6 59.2 0.3 -3.4 3.7 -5.2 -0.7 3.0 50.4 31.5 19.6 9.4 90 300 

ES 3.6 29.4 1.1 -7.4 -6.5 44.5 2.2 -2.8 3.3 -5.2 0.1 4.1 29.9 12.8 57.3 11.9 161 406 

FR 1.8 19.3 2.1 -0.5 -0.5 1.4 4.0 -2.2 0.1 -4.6 1.1 0.8 14.5 -0.2 48.4 5.9 112 250 

IT 0.9 20.9 1.1 -0.9 -0.8 32.4 1.1 -1.8 1.1 -4.3 0.8 0.3 25.2 11.0 30.4 5.6 101 251 

CY 3.9 19.4 0.4 -5.9 -5.4 -26.6 7.0 -4.7 1.1 -2.8 0.3 3.6 34.9 16.0 na 8.4 204 963 

LV 10.1 31.0 0.6 -12.6 -11.2 35.8 4.4 -5.1 : 

: 

12.5 8.4 1.5 64.3 : 

: 

76.5 2.5 91 1028 

LT 7.8 22.9 0.8 -7.1 -5.8 15.9 3.9 -2.3 9.3 5.2 2.6 57.4 106.3 2.2 50 656 

LU 5.3 20.4 1.6 11.5 14.6 -2522.1 311.5 na 3.4 -3.3 2.3 1.2 19.8 6.0 41.2 2.2 na na 

HU 4.0 22.8 0.9 -7.2 -6.5 37.0 7.0 -3.0 : 3.6 4.3 0.0 159.0 : na 4.6 91 410 

MT 3.7 21.8 0.6 -8.7 -5.5 -87.5 11.3 na -3.9 -7.0 2.1 1.5 26.0 10.5 49.7 5.6 140 465 

NL 2.0 18.9 1.9 7.4 7.1 18.7 7.5 -4.3 -1.0 -1.5 2.1 0.4 23.9 11.2 12.2 6.1 209 270 

AT 2.4 21.9 2.5 2.2 2.1 22.0 25.6 -3.0 -0.7 -0.4 1.6 1.2 1.7 -9.6 na 4.4 132 300 

PL 3.6 18.2 0.6 -2.4 -2.1 14.7 3.4 -2.3 : 0.2 1.4 2.3 63.9 : na 2.7 43 269 

PT 0.8 23.0 0.8 -10.3 -9.2 47.5 2.0 -3.8 1.2 -10.7 1.1 0.0 38.9 20.9 4.1 6.0 185 290 

RO 4.2 23.7 0.4 -8.6 -7.9 8.3 6.5 -2.7 : -0.2 5.8 -0.3 2832.8 : na 2.0 39 480 

SI 4.0 25.4 1.4 -1.7 -2.1 3.1 1.6 -4.8 -0.4 2.8 4.5 -0.6 68.2 50.7 na 3.7 78 528 

SK 6.7 26.5 0.5 -8.5 -8.5 na 5.1 -5.6 25.1 2.2 5.0 2.1 71.5 54.6 na 2.9 52 1513 

FI 2.9 20.1 3.5 3.4 3.5 -5.0 2.4 -2.3 -3.9 -0.7 1.5 1.3 9.7 -3.9 24.2 6.8 123 264 

SE 3.2 17.9 3.6 6.8 6.8 57.5 3.1 -1.6 : 

: 

-1.3 2.9 0.3 15.3 : 

: 

27.1 3.2 173 217 

UK 2.8 16.6 1.7 -2.6 -2.5 45.3 7.7 na 0.0 1.7 1.0 25.0 36.5 4.2 na 775 
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Table 44: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2006 

Year 

2006 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 2.7 20.9 1.9 1.9 1.8 -44.2 14.7 na 0.6 -4.8 1.5 1.1 14.3 1.4 33.3 na 106 266 

BG 6.5 27.6 0.5 -17.6 -16.9 15.5 23.5 na : 

: 
: 

-9.6 3.1 3.3 1677.4 : 

: 
: 

na 5.7 94 169 

CZ 7.0 25.7 1.5 -2.0 -1.7 -9.9 3.7 na 4.2 5.6 1.3 46.4 na 3.5 56 658 

DK 3.4 21.7 2.5 3.0 3.0 33.6 1.0 2.1 -0.7 1.3 2.0 24.3 59.0 6.6 215 278 

DE 3.7 18.1 2.5 6.3 6.2 0.2 1.9 -2.9 -1.2 3.4 3.1 0.6 -1.4 -17.7 na 5.3 118 422 

EE 10.1 36.0 1.1 -15.3 -13.2 27.5 10.7 na 6.2 -2.6 4.5 6.2 63.0 46.4 na 6.8 116 412 

IE 5.4 27.1 1.3 -3.5 -3.4 -202.4 -2.5 -2.1 1.0 -4.6 1.0 4.4 32.5 24.3 43.1 14.0 214 192 

EL 5.5 22.6 0.6 -11.4 -9.9 63.1 2.0 -3.6 3.5 -3.9 3.5 1.9 40.4 22.9 28.2 10.3 98 295 

ES 4.1 30.6 1.2 -9.0 -8.3 57.8 2.5 -3.3 3.8 -3.0 0.6 4.0 30.3 14.4 54.9 12.5 185 433 

FR 2.5 20.0 2.1 -0.6 -0.6 -0.8 3.2 -2.5 -0.4 -4.2 1.3 1.3 15.1 1.4 48.8 6.4 116 240 

IT 2.2 21.4 1.1 -1.5 -1.4 36.5 2.1 -2.1 0.3 -1.3 0.6 1.6 21.4 8.2 25.2 5.8 107 252 

CY 4.1 20.6 0.4 -7.0 -6.8 -43.7 10.1 -5.5 1.0 -6.1 2.3 1.7 31.7 14.5 na 8.7 200 598 

LV 11.2 32.9 0.7 -22.5 -21.3 44.2 8.4 -5.7 : 

: 

-3.2 5.9 5.2 59.6 : 

: 

60.9 3.4 115 1096 

LT 7.8 25.3 0.8 -10.6 -9.4 19.8 6.0 -3.3 2.6 5.9 1.7 36.0 146.6 2.5 62 727 

LU 4.9 19.2 1.7 10.4 9.5 -2614.3 302.0 na 3.6 3.3 1.3 1.6 17.9 5.0 34.9 2.4 135 61 

HU 3.9 21.7 1.0 -7.4 -6.6 43.0 6.1 -6.3 : 9.4 3.4 0.7 118.1 : na 3.8 98 378 

MT 3.2 22.0 0.6 -9.8 -6.8 -90.6 28.9 na 0.9 8.1 1.8 1.3 25.7 12.4 58.4 6.4 147 468 

NL 3.4 19.7 1.9 9.4 9.0 14.9 1.2 -3.4 -1.8 -1.7 1.7 1.6 23.9 12.3 12.9 6.3 211 246 

AT 3.7 21.3 2.4 2.8 2.5 19.3 1.2 -3.6 -0.5 -1.9 2.9 1.7 3.1 -7.1 na 4.3 132 284 

PL 6.2 19.7 0.6 -3.8 -3.2 17.6 5.7 -2.4 : 5.0 3.0 3.4 34.0 : na 2.8 49 217 

PT 1.4 22.3 1.0 -10.7 -9.9 54.8 5.4 -3.9 0.7 0.4 0.9 0.7 34.7 17.7 5.0 5.6 192 277 

RO 7.9 25.6 0.5 -10.4 -10.5 11.0 9.2 -3.0 : 0.8 7.1 1.4 1974.2 : na 1.8 45 505 

SI 5.8 26.5 1.6 -2.5 -2.9 10.9 1.7 -5.1 -0.1 2.9 4.2 1.3 58.4 43.5 49.3 3.9 84 461 

SK 8.3 26.5 0.5 -7.8 -7.9 na 8.4 -6.4 21.1 11.3 6.1 3.8 61.8 47.5 na 2.3 55 1219 

FI 4.4 20.0 3.5 4.2 4.3 -3.2 3.7 -3.2 -4.1 2.5 2.5 1.8 9.6 -2.9 25.0 7.0 125 227 

SE 4.3 18.7 3.7 8.4 7.7 46.5 6.9 -1.8 : 

: 

0.5 2.6 1.7 9.6 : 

: 

34.3 3.6 175 212 

UK 2.6 17.0 1.7 -3.4 -3.3 47.3 6.4 -0.4 2.0 1.7 0.9 27.6 25.4 4.1 na 732 
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Table 45: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2007 

Year 

2007 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 2.9 21.7 1.9 1.9 1.5 -39.7 20.3 na 0.5 -3.1 1.2 1.7 16.5 2.7 31.6 na 114 305 

BG 6.4 28.7 0.5 -25.2 -27.1 32.7 29.4 -7.5 : 

: 
: 

4.0 3.2 2.8 105.7 : 

: 
: 

102.0 5.3 130 215 

CZ 5.7 27.0 1.5 -4.3 -3.7 -7.3 5.8 na 3.3 3.5 1.7 35.7 28.4 4.1 61 643 

DK 1.6 21.7 2.6 1.4 1.4 34.8 3.8 1.9 -5.2 -1.1 1.9 28.6 49.9 6.3 224 342 

DE 3.3 18.4 2.5 7.4 7.5 -4.1 2.4 -2.4 -0.6 0.0 1.5 1.7 -1.0 -18.0 na 5.3 114 430 

EE 7.5 35.5 1.1 -15.9 -14.9 35.0 12.4 -3.5 9.5 5.0 6.6 1.4 77.6 58.2 139.4 6.2 128 397 

IE 5.4 25.6 1.3 -5.4 -5.3 -213.1 9.6 -2.4 1.4 0.5 1.7 3.6 38.7 28.8 37.7 11.6 220 204 

EL 3.5 26.6 0.6 -14.6 -12.7 69.3 0.7 -3.5 3.3 -1.0 2.1 1.4 31.9 16.0 31.7 12.5 107 314 

ES 3.5 30.7 1.3 -10.0 -9.6 68.5 4.5 -3.1 3.6 -1.2 0.5 3.0 33.1 16.4 44.8 12.2 200 536 

FR 2.3 20.9 2.1 -1.0 -0.9 3.1 3.7 -2.3 -1.3 -5.7 0.9 1.7 16.9 2.5 37.6 6.7 120 304 

IT 1.7 21.5 1.2 -1.3 -1.2 41.4 1.9 -1.9 -0.1 -1.7 0.7 1.2 20.0 5.9 19.4 5.8 115 352 

CY 5.1 22.1 0.4 -11.8 -11.7 -19.8 10.3 -5.7 -0.4 -1.8 1.8 3.2 28.5 11.0 na 8.9 221 511 

LV 9.6 34.1 0.6 -22.4 -20.4 49.6 8.1 -4.6 : 

: 

2.1 5.8 2.8 88.5 : 

: 

111.1 4.7 120 993 

LT 9.8 28.1 0.8 -14.4 -12.7 29.6 5.1 -4.2 -4.8 6.8 2.3 26.6 185.8 2.8 76 776 

LU 6.6 20.8 1.6 10.1 9.7 -2678.6 372.4 na 3.0 1.2 2.0 2.6 20.0 6.0 23.9 2.9 164 62 

HU 0.1 21.8 1.0 -7.3 -6.6 50.9 2.9 -4.6 : 7.1 -0.6 -0.1 95.2 : na 4.1 111 389 

MT 4.6 21.6 0.6 -6.3 -5.0 -86.8 13.4 na -0.7 2.0 1.3 3.2 27.4 13.5 59.4 6.4 147 610 

NL 3.9 20.0 1.8 6.7 6.5 20.4 15.3 -2.1 -1.7 -1.7 1.7 2.0 24.4 11.9 13.6 6.4 209 264 

AT 3.7 21.4 2.5 3.5 3.6 22.5 16.6 -2.9 -0.5 0.9 1.9 1.8 4.4 -6.5 na 4.3 134 289 

PL 6.8 21.6 0.6 -6.2 -5.1 20.7 5.5 na : 1.2 2.2 4.4 20.5 : na 3.0 56 214 

PT 2.4 22.2 1.2 -10.1 -8.9 64.0 1.3 na 0.6 3.6 2.4 0.2 31.1 13.0 5.8 5.0 203 299 

RO 6.3 30.2 0.5 -13.5 -12.8 20.9 5.8 -2.6 : -0.1 5.9 1.4 1030.2 : na 2.4 58 511 

SI 7.0 27.8 1.5 -4.8 -4.9 20.4 3.2 -4.8 2.0 5.8 3.5 3.2 54.5 39.2 65.2 4.2 98 422 

SK 10.5 26.2 0.5 -5.3 -4.7 na 4.8 -5.0 21.8 6.4 8.2 2.4 47.6 33.6 na 2.4 64 1002 

FI 5.3 21.3 3.5 4.3 4.3 -2.1 5.1 -2.6 -2.9 0.2 3.1 2.1 11.3 -2.1 22.5 6.9 129 252 

SE 3.3 19.6 3.4 9.1 9.0 47.1 6.2 -1.7 : 

: 

-1.7 1.0 2.3 13.3 : 

: 

38.5 3.9 193 241 

UK 3.6 17.7 1.8 -2.5 -2.3 43.7 7.0 -0.4 -9.3 2.9 0.7 27.3 24.4 4.2 na 899 
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Table 46: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2008 

Year 

2008 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 1.0 22.3 2.0 -1.3 -1.8 -73.1 38.2 -5.4 1.3 -4.8 -0.8 1.8 20.3 3.1 21.6 na 131 622 

BG 6.2 33.6 0.5 -23.1 -22.3 48.9 19.0 -8.4 : 

: 
: 

7.1 3.5 3.3 54.2 : 

: 
: 

84.8 6.1 147 416 

CZ 3.1 26.8 1.4 -2.1 -1.4 -3.9 2.9 -4.3 1.1 0.8 1.3 31.2 43.5 4.3 68 760 

DK -0.8 21.0 2.9 2.9 2.9 30.8 0.5 1.7 0.5 -2.4 1.5 32.0 20.8 5.3 237 591 

DE 1.1 18.6 2.7 6.2 6.2 -1.6 0.2 -3.5 -1.2 -0.2 -0.1 1.2 1.1 -19.2 -1.3 5.2 114 614 

EE -4.2 30.3 1.3 -9.2 -7.8 37.7 7.3 -4.2 14.6 4.9 -4.3 0.3 95.0 67.5 63.1 4.3 144 454 

IE -2.1 22.0 1.5 -5.7 -5.7 -160.8 -6.3 na 1.2 -3.9 -1.1 -1.1 42.9 27.4 14.6 8.6 259 294 

EL -0.2 22.6 na -14.9 -13.2 76.3 1.3 -4.9 2.9 0.1 -1.4 1.2 32.1 14.6 24.1 8.3 119 1275 

ES 0.9 28.7 1.4 -9.6 -9.1 76.2 4.8 -3.7 3.1 -3.9 1.1 -0.1 38.2 16.4 25.2 10.8 207 860 

FR -0.1 21.3 2.1 -1.7 -1.7 20.7 2.3 -2.9 -1.2 -3.5 -0.4 -0.2 20.7 2.7 20.3 6.7 127 426 

IT -1.2 21.0 1.2 -2.9 -2.9 40.6 -0.5 -2.2 0.1 -5.7 -0.8 0.2 28.1 10.3 14.0 5.8 119 742 

CY 3.6 22.9 0.4 -15.6 -15.6 -4.0 5.6 -7.1 -0.6 -2.9 1.4 2.1 31.4 9.7 32.1 9.2 237 1286 

LV -3.3 29.7 0.6 -13.1 -11.7 57.1 3.8 -5.9 : 

: 

-0.8 -4.2 0.6 126.6 : 

: 

59.4 4.6 123 1063 

LT 2.9 25.3 0.8 -12.9 -11.1 35.2 4.1 -5.8 8.6 3.6 -1.1 31.3 105.3 3.4 78 1000 

LU -0.7 21.4 1.7 5.4 4.7 -2517.0 193.6 -4.6 2.1 1.1 -5.5 3.4 32.6 10.4 14.3 3.6 192 77 

HU 0.9 21.7 1.0 -7.3 -6.3 57.5 4.1 -6.3 : 2.9 2.7 -1.2 82.4 : 11.3 3.6 141 645 

MT 4.0 17.8 0.6 -5.0 -4.6 -72.7 9.8 na 0.7 -1.2 1.3 2.6 29.2 11.1 61.2 4.7 154 725 

NL 1.8 20.5 1.8 4.3 3.8 29.2 0.5 -2.1 -2.2 -2.2 0.3 1.2 24.7 8.6 11.7 6.3 209 295 

AT 1.4 21.6 2.7 4.9 4.9 29.0 1.7 -3.6 -0.6 -1.4 -0.4 2.0 8.3 -5.8 9.7 4.4 139 433 

PL 5.1 22.3 0.6 -6.6 -5.4 29.4 2.8 na : 4.2 1.2 3.7 17.9 : 101.7 3.2 69 415 

PT 0.0 22.5 1.5 -12.6 -11.1 75.2 1.9 -4.7 0.0 0.1 -0.5 0.5 31.4 9.6 7.5 4.6 216 382 

RO 7.3 31.9 0.6 -11.5 -11.1 27.7 6.8 -2.9 : 5.4 7.3 -0.3 684.4 : 106.7 3.2 67 804 

SI 3.4 28.6 1.7 -6.2 -6.2 30.9 3.6 -6.3 4.1 0.1 0.8 2.4 56.8 36.3 53.0 4.6 108 625 

SK 5.8 24.8 0.5 -6.2 -4.9 17.5 5.0 -6.0 26.9 0.3 2.4 3.2 47.2 29.3 77.9 2.3 69 1154 

FI 0.3 21.4 3.7 2.6 2.7 12.1 -0.4 -3.5 -1.0 3.0 -2.2 2.6 17.3 0.2 14.2 6.3 144 457 

SE -0.6 20.0 3.7 9.1 8.9 68.9 7.6 -2.0 : 

: 

-2.9 -1.5 0.9 16.8 : 

: 

28.5 3.5 220 457 

UK -1.0 16.8 1.8 -1.4 -1.2 37.9 3.5 na -1.6 -1.7 0.7 26.7 16.8 4.0 na 1807 
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Table 47: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2009 

Year 

2009 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE -2.8 20.8 2.0 -1.4 -1.8 -105.4 12.9 na 0.6 -0.9 -2.6 -0.2 23.2 2.0 11.6 na 133 491 

BG -5.5 28.9 0.5 -8.9 -7.6 49.6 7.0 -5.3 : 

: 
: 

1.8 -2.9 -2.6 74.1 : 

: 
: 

28.2 5.3 153 369 

CZ -4.5 24.6 1.5 -2.4 -1.0 -1.3 1.5 -2.9 0.2 -2.8 -1.5 31.2 29.1 3.9 70 648 

DK -5.8 18.6 3.2 3.4 3.4 28.2 1.3 0.8 0.4 -3.5 -2.1 36.4 -14.3 4.2 251 461 

DE -5.1 17.2 2.8 5.9 5.9 -7.7 0.7 -2.5 -0.9 -3.4 -5.2 0.1 6.2 -17.5 -0.1 5.3 117 523 

EE -14.1 21.4 1.4 3.4 6.9 34.7 9.6 na 11.4 -12.9 -4.5 -9.2 90.1 56.7 -31.5 3.5 157 468 

IE -5.5 15.9 1.8 -2.3 -3.1 -213.5 11.5 -2.4 -1.5 6.0 2.9 -8.1 36.8 18.8 -18.9 4.9 283 236 

EL -3.1 19.9 na -11.2 -10.3 88.2 0.8 -3.0 2.6 -9.3 -2.5 -0.6 35.8 14.7 11.0 6.6 122 954 

ES -3.7 23.6 1.4 -4.8 -4.4 88.2 0.7 -2.4 1.1 -0.2 2.9 -6.5 37.6 12.0 0.9 8.1 214 761 

FR -3.1 19.5 2.3 -1.3 -1.3 21.3 0.9 -2.0 -1.1 -2.0 -1.6 -1.7 24.1 2.2 -0.2 6.0 135 345 

IT -5.5 19.4 1.3 -2.0 -2.0 45.2 1.0 -2.7 0.5 -7.3 -2.7 -1.7 32.1 10.1 7.2 5.6 126 680 

CY -1.9 20.5 0.5 -10.7 -10.4 1.3 14.8 -5.1 -1.2 -0.8 -1.3 -0.5 34.4 11.4 10.4 7.3 256 1465 

LV -17.7 21.6 0.5 8.6 11.1 58.7 0.4 -4.5 : 

: 

-3.9 -5.3 -12.7 103.7 : 

: 

-13.6 3.2 143 847 

LT -14.8 17.2 0.8 3.7 7.1 37.0 0.0 -4.2 -2.3 -8.6 -6.9 27.6 2.0 3.3 85 785 

LU -4.1 19.0 1.7 7.2 6.4 -2902.1 408.3 na 1.0 -0.7 -5.1 1.3 41.3 15.0 5.6 3.8 313 55 

HU -6.8 20.7 1.2 -0.2 0.9 63.4 1.6 -4.9 : 0.0 -4.4 -2.5 76.8 : -0.8 3.3 150 538 

MT -2.4 15.7 0.5 -7.5 -5.8 -87.4 9.1 na 1.5 -0.3 -2.1 -0.3 35.8 13.0 28.6 3.4 164 580 

NL -3.7 19.0 1.8 5.2 5.1 24.4 4.8 -1.8 -1.0 0.5 -2.6 -0.6 29.1 8.6 2.5 5.7 224 227 

AT -3.8 20.7 2.7 2.7 2.7 23.0 2.4 -2.5 -0.2 -4.1 -2.3 -0.7 13.6 -4.8 6.7 4.5 147 351 

PL 1.6 21.2 0.7 -3.9 -2.2 32.0 3.0 -2.3 : 3.4 1.2 0.4 15.3 : 43.4 2.9 69 349 

PT -2.9 20.6 1.6 -10.9 -10.1 84.8 1.2 na -1.7 -2.2 -0.3 -2.8 32.4 7.6 5.8 4.0 226 376 

RO -6.6 24.4 0.5 -4.2 -3.6 34.6 2.9 -1.6 : 3.7 -4.7 -1.5 455.9 : 3.2 3.0 73 676 

SI -7.8 23.1 1.9 -0.7 -0.7 37.2 -1.3 -4.0 4.0 -7.0 -6.1 -1.4 62.8 36.7 18.4 3.9 116 605 

SK -4.9 20.7 0.5 -2.6 -1.9 22.2 0.0 -4.4 24.8 -5.8 -3.0 -2.8 49.4 27.9 32.7 2.9 74 1140 

FI -8.5 19.7 3.9 1.8 1.9 23.1 0.3 -2.5 1.1 -11.3 -6.1 -2.6 26.9 4.6 8.3 5.7 156 373 

SE -5.0 18.0 3.6 6.7 6.6 73.5 2.5 -1.3 : 

: 

-0.8 -2.7 -2.0 23.4 : 

: 

17.2 3.0 231 317 

UK -4.0 14.9 1.9 -1.5 -1.2 46.2 3.3 -0.4 0.7 -2.4 -1.6 29.8 1.4 3.3 na 1010 
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Table 48: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2010 

Year 

2010 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 2.4 20.0 2.0 1.9 1.7 -122.0 18.2 -3.1 1.9 -4.6 1.7 0.7 22.2 3.8 6.3 na 130 497 

BG 0.4 22.8 0.6 -1.5 -0.7 43.6 3.2 -0.5 : 

: 
: 

-13.8 5.3 -4.7 81.1 : 

: 
: 

-10.6 4.3 152 440 

CZ 2.5 24.5 1.6 -3.9 -3.0 0.1 3.1 -1.2 3.4 3.5 -0.2 27.7 6.4 4.2 71 572 

DK 1.3 17.2 3.1 5.9 5.9 25.7 -3.7 0.5 -9.8 3.6 -2.1 34.5 -14.3 4.0 244 377 

DE 4.2 17.4 2.8 6.0 6.0 -5.9 1.4 -16.7 -1.4 0.7 3.6 0.6 4.5 -17.0 3.2 5.3 111 496 

EE 3.3 19.1 1.6 2.9 6.5 23.4 8.4 na 8.0 4.3 8.5 -4.1 73.4 47.0 -40.0 3.2 145 396 

IE -0.8 11.9 1.7 1.1 0.7 -297.4 20.7 na -5.3 -6.7 3.6 -4.2 25.9 9.2 -33.8 3.1 285 188 

EL -4.9 17.6 na -10.1 -9.2 102.9 0.1 -2.0 5.1 -8.8 -2.4 -2.6 33.0 13.0 2.8 5.4 125 1882 

ES -0.3 22.3 1.4 -4.5 -3.9 91.7 2.9 -6.9 1.0 0.5 2.0 -2.5 31.2 8.3 -9.9 7.1 214 910 

FR 1.7 19.4 2.2 -1.6 -1.6 28.0 1.2 -10.6 -0.1 -3.7 1.9 1.0 23.2 4.0 -1.5 5.9 137 359 

IT 1.8 19.6 1.3 -3.5 -3.6 51.4 0.4 -11.6 0.8 -1.4 2.7 -0.7 30.8 11.6 2.3 5.5 127 860 

CY 1.3 19.1 0.5 -9.8 -9.6 8.0 3.3 na 0.5 -6.9 1.3 0.0 32.9 9.8 -6.9 6.3 272 1624 

LV -0.9 18.2 0.6 2.9 4.9 54.1 1.6 -0.2 : 

: 

-1.5 4.0 -4.4 85.7 : 

: 

-43.5 1.7 135 840 

LT 1.5 16.4 0.8 0.1 2.7 35.5 2.2 -0.4 4.3 7.0 -5.2 29.1 -29.0 1.9 76 604 

LU 2.9 18.4 1.5 8.2 7.6 -3145.0 420.1 na 1.8 -10.2 1.1 1.7 40.0 16.3 5.1 3.5 281 45 

HU 1.3 18.3 1.2 1.1 2.8 61.1 1.7 -1.2 : 1.3 0.6 0.0 57.3 : -7.8 2.5 134 506 

MT 3.4 17.4 0.7 -5.0 -3.3 -167.6 11.7 na 3.5 4.7 1.0 2.4 33.2 14.0 7.3 2.7 163 344 

NL 1.6 17.3 1.9 7.7 7.5 37.4 -1.3 -3.1 -0.9 -1.2 2.2 -0.4 24.5 6.6 -3.7 4.9 224 217 

AT 2.1 20.5 2.8 3.4 3.5 28.5 0.2 -2.2 0.2 -4.7 1.5 0.8 13.3 -3.0 3.2 4.5 150 325 

PL 3.9 19.9 0.7 -5.1 -3.3 33.1 3.0 na : -0.9 3.4 0.6 11.7 : -7.3 2.6 71 308 

PT 1.4 19.8 1.6 -10.0 -8.9 83.3 1.2 na -2.1 -13.7 3.0 -1.5 24.8 4.1 6.2 3.8 224 459 

RO -1.6 24.0 0.5 -4.4 -4.2 37.9 1.8 -0.5 : 1.0 -0.2 -0.3 263.8 : -37.2 na 75 660 

SI 1.2 20.1 2.1 -0.6 -0.4 40.2 0.8 -0.4 3.3 -3.5 3.5 -1.9 52.3 30.1 -2.9 3.2 118 581 

SK 4.4 21.0 0.6 -3.7 -2.2 21.2 2.0 -0.8 12.8 3.5 6.0 -2.0 32.7 15.3 -1.2 2.4 73 1046 

FI 3.3 18.9 3.9 1.5 1.6 28.3 2.8 -1.2 2.1 -5.2 3.4 -0.1 24.1 5.0 8.6 6.7 156 403 

SE 6.6 18.0 3.4 6.7 6.5 62.8 -0.2 -1.1 : 

: 

-3.9 5.3 0.8 14.5 : 

: 

12.6 3.3 217 266 

UK 1.8 14.9 1.8 -3.3 -3.1 46.2 2.3 na -5.7 1.6 0.3 28.1 -2.0 3.1 na 994 
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Table 49: Additional indicators used in the economic reading of the MIP scoreboard, 2011 

Year 

2011 

% y-o-y 

growth of 

real GDP 

Gross fixed 

capital 

formation 

as % GDP 

Gross 

domestic 

expenditure 

on R&D 

as % GDP 

Current 

Account 

balance 
as % of  

GDP, BoP 
data 

Net 

lending / 

borrowing 

as % GDP, 

BoP data 

Net 

external 

debt as % 

GDP 

FDI 

Inflows 
as % 

GDP 

Net Trade 

Balance of 

energy 
products 

as % GDP 

% Change 
(3 years) in 

REER vs. 

EA (17) 

% y-o-y change in 

Export Market 
Shares, goods and 

services volumes 

% y-o-y 
growth of 

Labour 

Productivity 

% y-o-y 
growth of 

Employ- 

ment 

% Change 
(10 years) 

in Nominal 

ULC 

% Change 

(10 years) 

in Effective 

ULC vs. 

EA (17) 

% Change 

(3 years) in 

Nominal 

house 

Prices 

Residential 

Construction 

as % GDP 

Private 

Sector Debt 
as % GDP, 

consolidated 

data 

Financial 

sector 

leverage 

(debt to 

equity)  

BE 1.8 20.7 2.0 -1.4 -1.7 -127.6 20.1 -3.7 1.4 -1.6 0.4 1.3 20.3 3.7 5.1 na 143 641 

BG 1.7 20.9 0.6 0.3 1.6 33.9 4.5 -0.6 : 

: 
: 

5.2 6.1 -4.2 69.5 : 

: 
: 

-32.4 na 136 414 

CZ 1.9 23.9 1.8 -2.8 -2.5 1.1 2.5 -1.4 5.2 1.6 0.6 23.2 -5.0 3.8 73 624 

DK 0.8 17.2 3.1 5.6 5.9 18.0 3.8 0.7 1.2 1.2 -0.5 29.3 -11.9 4.7 238 377 

DE 3.0 18.1 2.8 5.7 5.7 -2.9 1.1 -19.8 -0.9 2.5 1.6 1.4 5.5 -14.1 5.4 5.6 109 524 

EE 8.3 21.7 2.4 2.1 6.3 6.5 1.2 na 3.2 25.7 1.2 6.7 64.4 44.8 -28.0 3.5 132 373 

IE 1.4 10.1 1.7 1.1 1.0 -339.2 5.2 na -6.5 -1.7 3.6 -2.1 15.4 0.1 -38.7 2.6 281 158 

EL -7.1 15.1 na -9.9 -8.6 98.0 0.4 -2.7 4.5 -6.0 -1.6 -5.6 31.1 11.5 -3.5 4.7 125 2728 

ES 0.4 21.1 1.3 -3.5 -3.0 93.5 2.0 -8.5 0.4 3.2 2.2 -1.6 25.3 4.3 -15.3 6.4 204 941 

FR 1.7 20.1 2.3 -2.0 -2.0 36.1 1.5 -12.7 -0.4 -0.8 1.2 0.5 22.3 5.1 3.5 6.1 139 461 

IT 0.4 19.6 1.3 -3.1 -3.0 49.0 1.6 -13.9 0.9 -0.2 0.3 0.3 28.3 11.1 0.4 5.5 126 1172 

CY 0.5 16.3 0.5 -4.7 -4.5 37.9 5.5 na 0.7 -2.3 0.0 0.4 34.6 12.4 -16.7 5.0 281 2539 

LV 5.5 21.3 0.7 -2.2 0.0 46.4 5.1 -0.2 : 

: 

6.8 14.8 -8.4 94.4 : 

: 

-38.7 1.5 118 704 

LT 5.9 17.8 0.9 -3.7 -1.3 32.3 3.4 -0.5 7.9 3.8 2.0 33.6 -30.8 1.8 67 633 

LU 1.7 19.0 1.4 7.1 6.8 -3022.2 645.3 na 2.0 -2.2 -1.2 2.6 35.7 14.0 6.5 3.4 267 50 

HU 1.6 17.9 1.2 0.9 3.3 52.6 3.7 -1.4 : 2.7 1.2 0.8 44.3 : -8.5 1.8 147 562 

MT 1.9 14.8 0.7 -0.3 0.7 -158.3 4.7 0.0 1.8 -4.8 -0.5 2.5 23.7 7.0 -4.6 2.5 169 362 

NL 1.0 17.7 2.0 9.7 9.7 36.8 1.6 -4.6 0.0 -1.9 0.5 0.6 20.0 3.2 -7.5 4.9 224 231 

AT 2.7 21.4 2.8 0.6 0.4 24.4 3.5 -2.8 1.2 0.9 1.3 1.7 13.2 -1.6 -2.9 4.4 146 378 

PL 4.3 20.3 0.8 -4.9 -2.9 35.8 3.7 na : 1.5 3.3 1.1 5.7 : -7.6 2.6 77 377 

PT -1.7 18.1 na -6.5 -5.3 83.4 4.4 na -0.5 2.7 -0.1 -1.9 19.4 1.4 2.0 3.4 223 542 

RO 2.5 24.6 0.5 -4.4 -3.9 38.0 1.3 -0.7 : 4.1 2.0 -1.3 154.9 : -39.5 na 71 662 

SI 0.6 18.5 2.5 0.0 -0.3 37.5 2.0 -0.5 0.4 1.0 2.2 -1.4 38.9 21.0 -6.8 3.0 116 639 

SK 3.2 23.1 0.7 0.1 1.3 21.7 2.2 -1.0 5.0 5.0 1.4 1.5 28.8 12.6 -17.8 2.3 76 1079 

FI 2.7 19.6 3.8 -1.6 -1.5 30.9 1.0 -1.4 2.2 -6.6 1.6 1.1 21.9 3.8 11.1 6.8 153 616 

SE 3.9 18.4 3.4 6.4 6.3 62.4 2.7 -1.6 : 

: 

0.6 1.6 2.2 8.1 : 

: 

13.8 3.7 216 305 

UK 0.9 14.2 1.8 -1.9 -1.7 45.2 2.3 -2.2 -1.2 0.4 0.5 26.2 -2.0 3.2 na 1187 

.



 

55 

Table 50: 3 year average of Current Account Balance as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 4.2 4.0 3.8 3.7 2.9 2.3 1.9 0.8 -0.3 -0.3 -0.3 

BG -5.2 -4.4 -4.4 -4.7 -7.8 -11.9 -18.1 -22.0 -19.1 -11.2 -3.4 

CZ -4.0 -5.0 -5.5 -5.4 -4.0 -2.7 -2.4 -2.8 -2.9 -2.8 -3.0 

DK 2.2 2.3 3.0 3.0 3.6 3.4 2.9 2.4 2.5 4.1 5.0 

DE -1.0 0.1 1.3 2.9 3.9 5.3 6.3 6.6 6.5 6.1 5.9 

EE -4.9 -7.1 -9.0 -11.1 -10.9 -12.2 -13.8 -13.5 -7.2 -0.9 2.8 

IE -0.3 -0.7 -0.5 -0.5 -1.4 -2.5 -4.1 -4.9 -4.5 -2.3 0.0 

EL -6.2 -7.2 -6.8 -6.3 -6.7 -8.3 -11.2 -13.6 -13.6 -12.1 -10.4 

ES -3.6 -3.7 -3.6 -4.0 -5.4 -7.2 -8.8 -9.5 -8.1 -6.3 -4.3 

FR 1.8 1.3 1.1 0.7 0.2 -0.2 -0.7 -1.1 -1.4 -1.5 -1.6 

IT 0.4 -0.1 -0.3 -0.5 -0.7 -0.9 -1.2 -1.9 -2.0 -2.8 -2.9 

CY -3.5 -4.1 -3.1 -3.7 -4.4 -6.0 -8.2 -11.5 -12.7 -12.1 -8.4 

LV -7.1 -6.4 -7.5 -9.3 -11.2 -16.0 -19.2 -19.4 -9.0 -0.5 3.1 

LT -7.1 -5.2 -5.5 -6.5 -7.1 -8.4 -10.7 -12.7 -7.9 -3.0 0.0 

LU 10.1 10.8 9.1 10.2 10.5 11.3 10.7 8.6 7.5 6.9 7.5 

HU -7.5 -7.2 -7.0 -7.8 -7.8 -7.6 -7.3 -7.3 -4.9 -2.2 0.6 

MT -6.4 -4.6 -1.5 -2.2 -5.9 -8.2 -8.3 -7.0 -6.3 -5.8 -4.3 

NL 2.8 2.4 3.6 5.3 6.9 8.1 7.8 6.8 5.4 5.7 7.5 

AT -1.1 0.4 1.2 2.2 2.0 2.4 2.8 3.7 3.7 3.7 2.2 

PL -5.5 -4.0 -2.8 -3.5 -3.4 -3.8 -4.1 -5.5 -5.5 -5.2 -4.6 

PT -9.8 -9.6 -8.3 -7.7 -8.4 -9.8 -10.4 -11.1 -11.2 -11.2 -9.1 

RO -4.4 -4.1 -4.9 -5.9 -7.6 -9.1 -10.8 -11.8 -9.7 -6.7 -4.3 

SI -1.9 -0.5 0.1 -0.8 -1.7 -2.3 -3.0 -4.5 -3.9 -2.5 -0.4 

SK -5.8 -6.5 -7.4 -7.2 -7.4 -8.1 -7.2 -6.4 -4.7 -4.2 -2.1 

FI 7.2 8.2 7.2 6.5 4.8 4.6 3.9 3.7 2.9 2.0 0.6 

SE 4.4 4.6 5.5 6.1 6.8 7.3 8.1 8.9 8.3 7.5 6.6 

UK -2.4 -2.1 -1.8 -1.8 -2.1 -2.7 -2.8 -2.4 -1.8 -2.1 -2.2 
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Table 51: Net International Investment Position as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na 36.6 36.6 28.4 33.5 29.4 28.9 39.7 54.2 64.4 65.7 

BG -27.1 -25.3 -26.3 -30.1 -44.1 -58.0 -81.1 -98.4 -101.8 -95.4 -85.6 

CZ -10.0 -15.5 -19.6 -28.2 -26.9 -32.3 -38.7 -40.1 -46.0 -48.2 -49.3 

DK -16.6 -16.4 -12.1 -5.3 3.9 -0.2 -5.8 -5.1 4.4 10.1 24.5 

DE 8.7 5.1 6.6 10.7 21.0 27.9 26.5 25.4 33.8 34.9 32.6 

EE -48.3 -54.1 -65.9 -86.5 -85.2 -73.9 -72.0 -76.7 -81.9 -72.8 -57.8 

IE -15.2 -17.9 -20.0 -17.9 -24.5 -5.3 -19.6 -76.2 -93.0 -88.9 -96.0 

EL -46.5 -52.9 -58.9 -67.0 -77.3 -85.4 -96.1 -76.8 -89.6 -98.4 -86.1 

ES -35.6 -41.6 -45.2 -51.9 -55.6 -65.8 -78.1 -79.3 -93.7 -88.9 -91.7 

FR -2.0 3.0 -4.2 -4.7 1.1 1.1 -1.5 -12.9 -9.4 -7.8 -15.9 

IT -5.8 -12.4 -13.6 -15.8 -16.8 -22.2 -24.5 -24.1 -25.3 -24.0 -20.6 

CY na 10.6 4.3 14.1 20.3 38.3 11.7 -15.1 -30.4 -35.6 -71.3 

LV -37.6 -41.3 -43.8 -52.3 -59.6 -69.9 -74.7 -79.0 -82.7 -80.3 -73.3 

LT -34.4 -32.6 -33.1 -34.4 -42.6 -48.9 -55.8 -51.6 -57.3 -55.4 -52.6 

LU na 100.4 140.3 113.1 127.8 131.6 95.5 100.1 85.7 96.6 107.8 

HU -66.3 -65.2 -78.1 -85.4 -94.4 -102.8 -105.1 -106.0 -117.2 -112.8 -105.9 

MT 13.6 34.6 39.6 40.1 36.9 28.0 18.1 2.7 13.6 7.4 5.7 

NL -13.4 -24.3 -1.7 3.7 -2.6 3.2 -6.0 4.2 16.7 22.6 35.5 

AT -25.6 -20.1 -14.3 -17.3 -21.7 -20.5 -18.2 -16.9 -8.0 -8.1 -2.3 

PL -29.5 -34.9 -41.7 -41.6 -42.5 -45.7 -50.1 -56.3 -58.8 -65.4 -63.5 

PT -47.5 -54.6 -57.5 -64.1 -66.9 -78.8 -87.9 -96.2 -110.4 -107.3 -105.0 

RO -25.0 -21.2 -27.1 -26.4 -29.5 -36.2 -47.1 -53.4 -62.2 -63.8 -62.5 

SI -2.2 0.1 -5.9 -7.8 -11.0 -17.1 -21.8 -35.7 -39.6 -42.8 -41.2 

SK -18.4 -16.2 -24.5 -31.0 -38.7 -46.8 -46.2 -57.4 -66.7 -63.2 -64.4 

FI -82.2 -36.8 -26.4 -10.0 -15.3 -13.8 -27.9 -9.7 0.0 11.8 13.1 

SE -25.0 -22.0 -20.0 -25.0 -20.7 -13.0 -1.5 -10.5 -9.3 -7.4 -8.3 

UK -13.4 -11.2 -10.3 -18.4 -20.0 -28.9 -22.9 -7.0 -21.0 -23.8 -17.3 
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Table 52: % Change (3 years) of Real Effective Exchange Rate with HIPC deflators 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE -3.9 -1.9 5.2 5.3 4.9 1.5 1.5 4.4 4.2 1.4 -0.5 

BG 11.5 15.4 14.3 10.9 8.9 11.3 12.1 20.3 18.6 10.9 3.1 

CZ 6.5 20.6 14.9 8.5 3.5 11.5 14.0 24.4 13.7 12.8 0.3 

DK -3.5 -1.1 8.1 6.8 4.2 -0.5 0.1 3.2 5.7 0.9 -1.7 

DE -8.8 -5.8 5.0 6.4 4.8 0.1 0.6 2.4 3.2 -2.9 -3.9 

EE 2.6 4.0 9.3 6.9 6.9 6.5 9.5 15.1 13.7 6.2 0.8 

IE -2.2 4.5 17.5 17.6 12.0 3.4 4.1 8.0 5.3 -4.9 -9.1 

EL -5.2 -3.5 9.0 9.5 6.8 2.5 1.9 4.0 5.1 4.1 3.1 

ES -2.1 1.0 8.8 9.7 7.9 4.3 4.2 6.2 5.0 0.8 -1.3 

FR -7.7 -3.9 6.5 8.1 6.0 0.8 0.2 2.7 2.9 -1.2 -3.2 

IT -5.7 -2.0 8.8 9.9 6.9 1.1 0.7 3.2 3.9 -0.9 -2.1 

CY -3.5 0.8 8.1 8.1 6.7 1.3 0.2 3.1 3.7 1.7 -0.9 

LV 13.3 5.1 -7.1 -6.9 -4.4 4.8 11.1 24.0 23.7 8.7 -0.6 

LT 16.0 15.2 6.7 4.2 1.0 0.9 4.5 12.3 16.9 9.4 3.6 

LU -1.6 0.1 4.5 5.8 6.6 4.0 3.3 4.0 4.1 2.0 0.8 

HU 12.2 20.5 20.1 17.7 9.2 3.0 8.0 9.3 8.0 -0.3 -3.3 

MT -0.6 1.8 5.9 7.4 5.6 4.0 3.2 7.0 5.9 0.7 -3.0 

NL 0.0 3.2 10.9 7.2 3.3 -1.1 -1.0 0.7 2.8 -0.9 -1.6 

AT -5.0 -3.2 3.1 3.8 2.7 -0.4 -0.3 1.0 2.1 -1.3 -1.0 

PL 20.0 19.0 -4.6 -16.2 -1.5 13.7 18.7 16.1 -3.8 -0.5 -10.9 

PT -0.3 2.3 9.6 8.2 5.3 1.4 1.5 2.7 1.3 -2.2 -1.9 

RO -1.1 14.6 -1.6 -1.4 16.3 29.4 37.6 10.6 -4.9 -10.0 -2.4 

SI -2.5 0.2 5.3 4.6 1.7 -0.7 1.0 4.2 5.7 2.4 -0.3 

SK 9.6 15.8 17.8 26.8 27.3 19.5 19.4 26.0 27.1 11.8 4.3 

FI -4.7 -1.4 7.7 5.7 2.5 -2.5 -1.4 2.4 5.3 0.2 -1.3 

SE -12.0 -7.6 0.3 10.3 3.9 -2.5 -2.6 -0.9 -8.3 -2.6 3.9 

UK -2.3 -2.0 -7.6 -1.6 -2.9 3.1 1.2 -10.4 -19.9 -19.7 -7.1 
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Table 53: % Change (5 years) in Export Market Shares 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na na na na na na -10.3 -14.0 -10.7 -14.1 -10.2 

BG 0.4 11.7 30.2 51.5 41.0 42.4 43.4 33.1 18.3 14.9 17.2 

CZ 17.1 33.0 23.1 44.1 42.1 26.6 25.8 22.0 10.1 10.2 8.4 

DK -1.9 12.6 10.8 -1.2 3.8 -3.0 -8.7 -8.2 -5.1 -15.0 -16.9 

DE -5.3 4.2 2.4 5.8 11.3 3.6 2.0 -5.3 -4.6 -7.2 -8.4 

EE 48.7 23.7 19.4 36.5 41.7 37.8 39.3 22.7 9.8 -0.8 11.1 

IE 64.0 60.0 26.6 12.6 5.9 -12.5 -15.7 -21.2 -5.3 -12.7 -12.2 

EL 72.5 55.0 51.0 21.6 6.3 -4.8 3.8 1.1 -13.9 -20.0 -18.7 

ES 2.7 6.9 5.8 2.5 5.5 -3.2 -3.2 -13.6 -7.1 -10.6 -7.6 

FR -10.5 -7.8 -13.1 -12.3 -9.5 -16.0 -18.0 -21.5 -10.0 -13.4 -11.2 

IT -18.5 -14.2 -13.4 -7.4 -5.2 -12.5 -9.3 -16.3 -17.9 -19.2 -18.4 

CY -2.1 1.7 -0.7 -6.1 -2.3 -17.9 -11.2 -14.9 -9.0 -19.4 -16.4 

LV 14.9 13.9 10.1 29.8 43.5 32.0 45.7 41.1 31.7 13.9 23.6 

LT 25.6 23.3 37.3 72.8 77.7 50.4 30.7 39.9 22.4 13.7 25.2 

LU 26.0 26.7 17.2 16.4 17.4 19.6 28.2 15.6 10.6 -0.6 -10.1 

HU 65.0 43.0 43.0 33.7 30.9 16.9 20.8 13.9 6.6 1.4 -2.8 

MT -4.0 9.4 -3.4 -15.2 -21.6 -9.5 -12.1 -10.8 11.2 19.4 11.7 

NL -8.1 -3.8 -2.3 -2.4 1.7 -4.4 -2.7 -9.4 -6.3 -8.2 -8.2 

AT -3.8 6.6 2.6 5.2 12.7 1.3 0.7 -5.6 -8.4 -14.8 -12.7 

PL 20.3 22.9 21.7 55.1 48.2 37.5 42.2 39.2 27.9 20.1 12.8 

PT -6.5 1.4 -2.6 -2.7 -3.7 -5.4 -5.5 -13.3 -9.3 -8.6 -9.5 

RO 21.5 39.9 58.8 71.7 64.6 51.2 42.8 41.6 32.7 21.2 22.8 

SI -6.2 5.4 3.4 16.4 27.0 17.6 18.7 11.1 6.0 -4.5 -6.1 

SK 21.4 25.7 41.2 61.5 57.0 59.4 74.4 52.1 39.8 31.3 20.9 

FI -4.9 -0.6 -6.4 -1.9 -6.1 -7.0 -5.1 -5.6 -14.9 -19.9 -22.9 

SE -11.6 -7.7 -8.1 -6.6 -5.0 -1.3 0.0 -8.6 -15.1 -11.9 -11.6 

UK -2.4 -6.6 -11.2 -12.1 -10.7 -11.0 -18.6 -24.2 -21.1 -23.1 -24.2 
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Table 54: % Change (3 years) in Nominal ULC 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 6.2 7.1 7.8 2.7 1.8 2.8 5.7 8.8 10.8 8.0 6.2 

BG 9.5 11.3 11.5 5.2 9.5 11.1 19.0 26.7 38.5 33.9 20.3 

CZ 10.0 14.3 14.8 12.7 5.3 2.6 2.3 6.5 8.4 5.7 3.3 

DK 7.2 8.4 10.3 6.0 4.9 4.9 9.4 13.6 17.7 11.0 4.7 

DE 1.5 1.6 2.0 1.1 -0.5 -3.4 -3.7 -0.6 7.2 6.8 5.9 

EE 11.3 11.1 13.4 15.1 15.1 19.6 32.9 46.7 36.2 9.1 -6.2 

IE 8.0 8.8 11.7 10.2 13.7 12.9 12.8 14.8 6.7 -4.1 -12.8 

EL na na 11.4 14.3 8.3 5.5 5.9 6.6 14.5 11.5 4.1 

ES 8.1 9.4 9.3 8.5 8.8 9.2 11.0 13.4 11.4 4.9 -2.1 

FR 4.8 7.0 7.6 6.2 4.9 4.7 5.4 6.8 8.8 7.7 6.0 

IT 4.8 7.0 10.7 9.8 8.7 6.5 6.1 8.3 10.5 8.1 4.4 

CY 6.2 9.6 17.1 17.1 13.6 4.6 3.8 4.0 7.0 7.2 8.8 

LV -1.4 -4.9 2.1 10.5 29.2 42.9 71.4 79.4 42.0 -0.3 -15.0 

LT -17.0 -16.6 -0.8 6.2 10.6 20.7 24.5 29.6 15.9 1.2 -8.4 

LU 10.0 11.6 10.4 4.8 4.8 4.8 5.2 12.5 19.3 19.2 12.5 

HU 31.1 34.2 27.4 19.8 13.3 9.3 11.3 13.1 14.0 6.4 3.7 

MT na na 16.5 8.9 7.5 5.2 3.7 8.1 10.1 8.2 5.8 

NL 9.4 13.2 12.8 7.6 2.3 0.4 1.8 5.4 10.2 7.6 5.8 

AT 0.4 0.6 2.6 1.1 2.2 1.8 3.5 6.1 10.2 8.9 5.9 

PL 16.4 8.9 0.7 -7.5 -5.1 -2.9 1.9 9.2 12.8 11.3 4.3 

PT 11.0 11.9 11.3 8.2 8.6 5.5 5.7 5.6 8.0 5.1 0.9 

RO na 138.7 75.2 24.5 52.3 32.1 47.5 48.6 45.7 36.5 12.9 

SI 22.2 24.0 20.6 14.6 9.7 6.2 5.2 10.3 18.4 15.9 8.3 

SK 16.8 17.1 11.3 11.2 11.0 8.5 6.2 6.7 10.9 9.4 4.4 

FI 5.0 5.1 5.3 1.5 2.9 2.5 3.1 7.7 16.9 14.4 9.1 

SE 9.3 11.1 5.9 -0.3 -0.5 -1.2 3.9 6.9 12.1 5.1 1.2 

UK 8.6 7.2 6.5 5.4 5.9 7.0 7.2 8.5 11.1 10.0 8.1 

Note: For the indicator "% Change (3 years) in Nominal ULC", break in employment figures for Latvia in 2011.
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Table 55: % y-o-y change in deflated House Prices 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 2.9 5.2 5.4 6.1 9.8 5.6 4.4 0.8 0.6 0.2 -0.1 

BG na na na na 27.9 12.2 18.3 16.7 -21.6 -12.3p -9.0p 

CZ na na na na 0.0 5.3 15.8 7.4 -4.5 -2.0 0.0 

DK 3.4 1.9 1.9 7.6 15.8 21.8 1.4 -7.7 -13.3 0.1 -4.9 

DE na na na na na -1.4 -3.6 -0.3 0.8 -1.0 1.4 

EE na na na na 27.6 42.1 11.8 -16.2 -36.4 3.0 3.3 

IE 3.7 5.1 11.7 9.8 9.9 12.2 4.1 -8.4 -12.9 -10.5 -15.2 

EL 11.4 11.0 2.0 -0.5 12.0 9.3 1.9 0.3 0.4 -6.5 -5.1 

ES 6.2 12.6 14.0 13.4 10.0 11.8 6.4 -4.9 -5.7 -3.9 -10.0 

FR 5.8 7.1 9.6 12.9 13.2 9.7 4.4 -2.0 -6.5 4.0 3.8 

IT 5.4 6.5 7.4 7.1 5.2 3.2 2.6 -0.4 -0.3 -1.5b -2.0 

CY na na na na na 8.8 8.2 1.2 -7.2 -7.7 -8.5 

LV -1.0 71.7 21.6 -3.4 23.1 9.2 24.0 -13.0 -39.3 -9.3 4.9 

LT 21.0 9.9 19.9 15.0 48.7 34.8 25.7 -1.4 -32.9 -8.7 2.4 

LU 11.8 7.9 8.8 11.3 8.1 3.7 2.4 -0.5 -2.8 2.5 1.5 

HU na na na na na 1.6 -2.0 -4.0 -9.8s -6.4 -4.1 

MT 2.7 6.4 12.4 17.7 6.9 18.6 18.7 7.5 -6.7 -2.0 -2.3 

NL 6.4 3.3 1.3 3.2 1.8 2.0 3.1 1.0 -3.8 -2.8 -4.0 

AT na na na na na 1.9 1.6 -1.0 0.9s -1.3 -8.0 

PL na na na na na 35.0 45.2 -4.8s -5.2s -6.2s -5.7s 

PT 1.9 -2.1 -1.7 -1.9 -0.5 -1.0p -1.6p 1.4p 2.8p 0.2p -3.6p 

RO na na na na na 46.0 44.5 -19.0 -26.3s -14.5 -18.9 

SI na na na 7.3 13.1 14.2 17.4 1.5 -10.4 -1.3 1.0 

SK na na na na na 11.5 25.7 12.8 -12.8 -4.9 -5.6 

FI -3.7 3.7 7.0 7.7 7.2 5.5 3.6 -2.5 0.0 4.1 -0.3 

SE 5.6 4.7 4.9 8.6 7.8 11.3 11.2 -1.8 0.6 6.7 1.0 

UK 7.1 15.3 13.8 9.8 2.9 3.5 8.2 -4.2 -9.1 3.5 -5.4 

Note:  (i) Recent figures are based on the Eurostat house price index, in most cases going back to 2006. Earlier data were provided by the European Central Bank and OECD. 



 

63 

 (ii) s = EUROSTAT estimates, b = break in series, p = provisional 
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Table 56: Private Sector Credit Flow as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 15.7 8.9 20.2 3.9 3.3 17.8 20.9 22.2 8.5 13.7 11.6 

BG 15.7 5.5 14.3 19.5 21.9 20.5 39.9 41.1 19.1 0.1 -6.7 

CZ -3.2 4.3 -3.5 5.8 3.3 7.2 8.7 8.6 1.0 2.1 2.5 

DK 20.2 12.7 5.4 19.3 24.9 24.6 18.7 18.1 -2.1 5.6 -2.2 

DE 4.8 4.4 0.3 -2.0 -0.9 0.9 3.6 3.0 1.8 3.1 4.8 

EE 20.0 22.1 21.4 27.1 26.8 40.3 32.2 13.0 2.6 -4.4 6.8 

IE na 24.0 9.5 25.3 24.8 34.5 25.0 36.4 2.4 0.3 4.0 

EL 10.9 7.7 10.7 11.9 15.0 16.9 17.0 16.5 3.8 0.7 -5.5 

ES 18.7 16.6 17.1 21.8 27.8 37.0 27.0 12.3 -3.0 1.4 -4.1 

FR 10.4 4.7 3.8 6.8 9.0 10.7 12.6 9.1 -1.8 1.8 4.0 

IT 8.4 6.4 7.0 8.3 9.4 10.9 13.1 6.7 1.3 3.8 2.6 

CY 11.9 14.7 6.8 10.8 46.7 10.4 38.8 38.3 15.5 23.7 16.1 

LV 8.9 9.8 14.3 18.1 26.4 43.0 36.6 14.3 -6.1 -8.7 -2.5 

LT 2.1 3.7 7.8 10.0 15.5 19.0 27.2 9.4 -11.5 -5.6 -0.8 

LU na na na na na 14.1 33.4 -37.6 176.3 7.3 2.5 

HU 10.3 15.3 18.3 12.8 17.4 18.0 22.0 29.2 5.4 -21.6 6.4 

MT na na na na 11.9 17.1 4.6 18.1 11.3 6.8 2.2 

NL 13.7 12.2 10.2 7.0 14.6 12.7 9.2 7.5 6.3 3.3 0.7 

AT 7.9 5.2 6.8 4.0 7.7 7.2 15.5 6.6 -3.5 6.8 4.1 

PL 3.9 0.9 2.4 2.1 4.5 10.0 12.0 12.1 3.9 3.6 7.1 

PT 21.9 12.1 9.2 9.9 13.7 16.5 24.6 21.8 7.5 4.5 -3.2 

RO 7.0 8.8 8.0 9.2 12.0 22.7 34.3 27.9 7.9 1.7 1.8 

SI na 8.6 8.7 9.6 13.6 13.9 23.5 18.3 4.1 1.8 1.9 

SK 4.3 8.0 3.9 3.1 7.9 9.4 10.3 12.4 2.8 3.3 3.3 

FI 2.1 5.4 8.9 9.2 8.2 13.2 15.1 20.5 -1.3 6.9 4.6 

SE 14.8 -4.2 0.4 7.5 14.9 10.7 23.3 20.3 4.8 2.8 6.3 

UK 15.8 18.5 17.7 18.6 18.0 21.0 19.6 11.9 -12.1 1.9 1.0 
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Table 57: Private Sector Debt as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 179.5 180.4 193.9 188.2 185.0 193.2 203.2 217.3 228.6 232.3 235.7 

BG 47.6 47.6 58.4 74.0 91.1 100.0 131.8 154.7 174.9 170.1 146.0 

CZ 59.5 61.4 55.8 56.6 57.2 61.4 65.5 73.0 75.7 76.9 78.1 

DK 176.8 175.9 177.9 185.9 202.0 215.0 224.1 237.4 250.5 244.0 237.6 

DE 133.0 135.9 135.5 131.1 128.2 124.3 122.3 123.6 130.5 127.2 127.8 

EE 81.3 90.4 97.5 111.2 122.4 150.1 158.7 164.2 174.8 148.5 132.9 

IE 150.0 160.7 153.7 171.3 192.8 217.1 223.7 279.0 311.3 315.3 309.5 

EL 65.0 68.3 72.0 78.6 90.2 98.0 107.6 119.3 122.7 125.2 125.0 

ES 132.5 139.5 147.8 159.9 176.6 200.4 215.0 220.5 226.8 227.2 217.9 

FR 123.7 124.1 123.7 126.9 131.6 136.8 142.5 149.9 156.8 158.6 160.4 

IT 86.5 89.5 93.4 97.6 103.5 110.0 118.2 122.1 128.2 129.1 128.6 

CY 164.2 173.8 169.5 168.2 203.9 199.7 220.6 241.9 261.7 278.1 287.5 

LV 49.5 54.4 61.8 74.5 94.8 122.1 127.5 132.1 147.4 140.4 125.1 

LT 29.4 29.9 35.5 41.9 52.5 64.5 81.5 81.9 88.2 80.3 70.1 

LU na na na na na 161.2 205.3 221.2 373.2 344.9 326.3 

HU 67.3 71.1 84.9 86.4 102.2 110.8 125.7 155.7 170.6 154.0 167.3 

MT na na na 178.1 180.6 193.5 192.0 200.7 213.1 209.3 209.9 

NL 191.0 195.0 202.6 204.5 210.5 212.6 210.9 211.0 225.5 225.3 224.6 

AT 127.2 126.8 128.9 128.1 132.3 144.4 151.9 156.5 158.4 164.4 160.7 

PL 42.6 49.2 48.0 42.6 44.3 52.3 58.6 72.0 72.0 74.2 79.5 

PT 184.0 187.9 192.6 193.1 200.2 209.2 222.9 240.3 252.3 250.0 249.4 

RO 30.4 34.4 36.1 36.0 42.0 67.7 106.6 115.0 122.9 76.4 71.8 

SI 64.4 66.7 70.6 75.3 85.2 90.9 105.8 117.4 126.5 128.2 128.3 

SK 49.0 53.1 48.8 48.8 51.4 55.1 64.3 69.4 73.9 72.8 76.3 

FI 124.6 126.7 134.0 137.4 141.6 147.3 150.6 168.9 179.3 182.8 178.8 

SE 202.9 210.8 207.1 183.8 192.4 192.9 210.3 236.7 248.9 232.8 232.2 

UK 157.3 167.5 173.0 182.9 194.4 206.3 205.7 221.2 219.7 209.2 204.6 

 



 

66 

Table 58: General Government Debt as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 106.5 103.4 98.4 94.0 92.0 88.0 84.0 89.2 95.7 95.5 97.8 

BG 66.0 52.4 44.4 37.0 27.5 21.6 17.2 13.7 14.6 16.2 16.3 

CZ 23.9 27.1 28.6 28.9 28.4 28.3 27.9 28.7 34.2 37.8 40.8 

DK 49.6 49.5 47.2 45.1 37.8 32.1 27.1 33.4 40.6 42.9 46.6 

DE 59.1 60.7 64.4 66.2 68.5 68.0 65.2 66.8 74.5 82.5 80.5 

EE 4.8 5.7 5.6 5.0 4.6 4.4 3.7 4.5 7.2 6.7 6.1 

IE 35.2 32.0 30.7 29.5 27.3 24.6 25.0 44.5 64.9 92.2 106.4 

EL 103.7 101.7 97.4 98.9 101.2 107.5 107.2 112.9 129.7 148.3 170.6 

ES 55.6 52.6 48.8 46.3 43.2 39.7 36.3 40.2 53.9 61.5 69.3 

FR 56.9 59.0 63.2 65.0 66.7 64.0 64.2 68.2 79.2 82.3 86.0 

IT 108.2 105.1 103.9 103.4 105.7 106.3 103.3 106.1 116.4 119.2 120.7 

CY 61.2 65.1 69.7 70.9 69.4 64.7 58.8 48.9 58.5 61.3 71.1 

LV 14.1 13.6 14.7 15.0 12.5 10.7 9.0 19.8 36.7 44.5 42.2 

LT 23.0 22.2 21.0 19.3 18.3 17.9 16.8 15.5 29.3 37.9 38.5 

LU 6.3 6.3 6.1 6.3 6.1 6.7 6.7 14.4 15.3 19.2 18.3 

HU 52.7 55.9 58.6 59.5 61.7 65.9 67.0 73.0 79.8 81.8 81.4 

MT 60.5 59.1 67.6 71.7 69.7 64.0 61.9 62.0 67.6 68.3 70.9 

NL 50.7 50.5 52.0 52.4 51.8 47.4 45.3 58.5 60.8 63.1 65.5 

AT 66.8 66.2 65.3 64.7 64.2 62.3 60.2 63.8 69.2 72.0 72.4 

PL 37.6 42.2 47.1 45.7 47.1 47.7 45.0 47.1 50.9 54.8 56.4 

PT 53.8 56.8 59.4 61.9 67.7 69.4 68.4 71.7 83.2 93.5 108.1 

RO 25.7 24.9 21.5 18.7 15.8 12.4 12.8 13.4 23.6 30.5 33.4 

SI 26.5 27.8 27.2 27.3 26.7 26.4 23.1 22.0 35.0 38.6 46.9 

SK 48.9 43.4 42.4 41.5 34.2 30.5 29.6 27.9 35.6 41.0 43.3 

FI 42.5 41.5 44.5 44.4 41.7 39.6 35.2 33.9 43.5 48.6 49.0 

SE 54.7 52.5 51.7 50.3 50.4 45.3 40.2 38.8 42.6 39.5 38.4 

UK 37.8 37.7 39.1 41.0 42.2 43.3 44.2 52.3 67.8 79.4 85.0 
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Table 59: Unemployment rate – 3 year average 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 7.3 7.0 7.4 8.0 8.3 8.4 8.1 7.6 7.5 7.7 7.8 

BG na 18.0 17.2 14.7 12.0 10.4 8.6 7.1 6.5 7.5 9.4 

CZ 8.4 8.0 7.7 7.8 8.0 7.8 6.8 5.6 5.5 6.1 6.9 

DK 4.7 4.5 4.8 5.2 5.2 4.7 4.2 3.7 4.4 5.6 7.0 

DE 8.2 8.2 8.8 9.7 10.5 10.7 10.1 8.8 8.0 7.5 6.9 

EE 12.5 12.2 11.0 10.0 9.2 7.8 6.1 5.3 8.0 12.0 14.4 

IE 4.6 4.2 4.3 4.5 4.5 4.4 4.5 5.1 7.6 10.6 13.3 

EL 11.3 10.7 10.2 10.2 10.0 9.8 9.0 8.3 8.5 9.9 13.2 

ES 11.8 11.2 11.1 11.2 10.5 9.5 8.6 9.4 12.6 16.5 19.9 

FR 9.2 8.5 8.5 8.8 9.2 9.3 9.0 8.5 8.6 9.0 9.6 

IT 10.0 9.2 8.6 8.3 8.1 7.5 6.9 6.5 6.9 7.6 8.2 

CY na 4.1 4.0 4.2 4.8 5.0 4.7 4.2 4.4 5.2 6.6 

LV 13.6 13.1 12.4 11.8 10.7 9.3 7.8 7.3 10.9 15.3 18.1 

LT 16.1 15.9 14.5 12.5 10.7 8.4 6.1 5.3 8.0 12.5 15.6 

LU 2.2 2.2 2.8 3.8 4.5 4.7 4.5 4.6 4.7 4.9 4.8 

HU 6.2 5.8 5.6 5.8 6.3 6.9 7.3 7.5 8.4 9.7 10.7 

MT na 7.3 7.6 7.5 7.4 7.1 6.9 6.5 6.5 6.6 6.8 

NL 3.0 2.9 3.3 4.1 4.8 4.9 4.4 3.7 3.5 3.8 4.2 

AT 3.7 3.8 4.0 4.5 4.8 5.0 4.8 4.3 4.3 4.3 4.4 

PL 15.9 18.1 19.3 19.6 18.8 16.9 13.8 10.2 8.3 8.3 9.2 

PT 4.7 4.9 5.8 6.8 7.7 8.2 8.7 8.7 9.3 10.4 11.9 

RO 6.5 6.9 6.9 7.4 7.3 7.5 6.9 6.5 6.4 6.6 7.2 

SI 6.8 6.4 6.4 6.5 6.5 6.3 5.8 5.1 5.0 5.9 7.1 

SK 18.3 19.1 18.7 18.3 17.5 16.1 13.7 11.4 11.0 12.1 13.4 

FI 9.7 9.3 9.1 9.0 8.7 8.3 7.6 7.0 7.2 7.7 8.1 

SE 6.1 5.8 6.1 6.6 7.2 7.4 7.0 6.5 6.9 7.6 8.1 

UK 5.4 5.2 5.0 4.9 4.8 5.0 5.2 5.4 6.2 7.0 7.8 
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Table 60: % y-o-y change in Total financial sector liabilities, non-consolidated 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 4.1 -3.9 9.3 15.3 15.7 11.0 12.1 -6.9 -5.0 -2.0 4.7 

BG 6.6 7.9 22.1 36.6 34.3 51.9 29.3 -3.5 0.9 -2.4 5.6 

CZ 0.8 8.6 5.8 5.8 11.3 3.6 15.5 6.6 2.1 2.8 3.8 

DK 6.5 6.3 9.0 10.9 21.1 10.1 10.5 6.4 0.7 8.0 4.7 

DE 3.0 -0.5 3.5 3.6 5.6 4.8 5.9 1.9 -1.1 0.1 2.1 

EE 13.3 24.5 13.4 34.3 23.4 15.1 27.8 8.0 -10.8 -10.1 -4.4 

IE na 8.8 25.4 20.4 35.3 20.4 10.3 6.5 2.8 6.2 -0.6 

EL 0.8 0.2 8.6 9.0 16.8 14.2 22.1 4.6 10.2 8.5 -3.4 

ES 6.9 4.6 15.5 15.1 24.6 19.0 16.9 4.7 3.8 -2.2 3.7 

FR 5.2 1.6 6.4 10.0 15.1 15.0 13.1 2.5 0.2 3.0 7.3 

IT -3.0 3.9 11.6 7.2 12.1 10.5 0.5 -2.7 5.7 1.7 3.8 

CY 8.0 -4.6 8.9 18.1 37.8 29.6 22.8 15.0 18.8 -6.0 -0.2 

LV 20.2 24.7 23.6 35.6 41.0 47.8 36.7 7.8 -8.1 -0.1 -4.5 

LT 17.8 15.9 31.6 25.1 48.9 32.5 34.3 3.7 -3.7 0.0 8.9 

LU na na na na na na 15.1 -11.8 6.1 12.4 11.3 

HU 6.5 5.7 19.8 16.7 21.1 18.0 13.4 14.6 8.2 3.2 -2.6 

MT na na na na 27.9 14.3 22.3 10.0 -0.4 18.5 1.4 

NL 8.1 0.3 9.4 6.0 14.8 12.1 16.3 -0.6 6.1 6.8 7.2 

AT 5.3 0.7 6.6 11.3 16.5 10.0 9.4 11.8 -1.7 -1.7 -0.3 

PL 12.5 1.7 17.1 15.2 19.4 24.3 18.9 7.1 9.6 13.3 4.4 

PT 6.2 2.6 9.6 2.8 9.8 11.3 9.9 5.4 9.5 10.0 -0.7 

RO 53.1 42.8 28.0 62.9 46.7 35.3 35.2 11.7 14.4 4.4 4.3 

SI na 24.3 12.6 11.5 17.7 13.8 28.5 6.6 7.4 -3.4 -1.3 

SK 9.3 0.4 6.8 7.7 19.1 -7.5 24.8 8.9 -5.0 2.2 1.2 

FI 8.3 3.3 13.3 14.6 13.6 12.2 10.5 16.4 6.5 18.9 30.8 

SE 5.9 -3.3 10.4 11.9 14.9 12.0 8.1 10.8 6.1 2.1 3.6 

UK 5.1 -0.6 13.8 30.0 19.1 11.4 16.7 47.5 -17.3 7.9 8.5 
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Table 61: Additional Indicator - % y-o-y growth of real GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 0.8 1.4 0.8 3.3 1.8 2.7 2.9 1.0 -2.8 2.4 1.8 

BG 4.2 4.7 5.5 6.7 6.4 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.4 1.7 

CZ 3.1 2.1 3.8 4.7 6.8 7.0 5.7 3.1 -4.5 2.5 1.9 

DK 0.7 0.5 0.4 2.3 2.4 3.4 1.6 -0.8 -5.8 1.3 0.8 

DE 1.5 0.0 -0.4 1.2 0.7 3.7 3.3 1.1 -5.1 4.2 3.0 

EE 6.3 6.6 7.8 6.3 8.9 10.1 7.5 -4.2 -14.1 3.3 8.3 

IE 5.3 5.6 3.9 4.4 5.9 5.4 5.4 -2.1 -5.5 -0.8 1.4 

EL 4.2 3.4 5.9 4.4 2.3 5.5 3.5 -0.2 -3.1 -4.9 -7.1 

ES 3.7 2.7 3.1 3.3 3.6 4.1 3.5 0.9 -3.7 -0.3 0.4 

FR 1.8 0.9 0.9 2.5 1.8 2.5 2.3 -0.1 -3.1 1.7 1.7 

IT 1.9 0.5 0.0 1.7 0.9 2.2 1.7 -1.2 -5.5 1.8 0.4 

CY 4.0 2.1 1.9 4.2 3.9 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.3 0.5 

LV 7.3 7.2 7.6 8.9 10.1 11.2 9.6 -3.3 -17.7 -0.9 5.5 

LT 6.7 6.8 10.3 7.4 7.8 7.8 9.8 2.9 -14.8 1.5 5.9 

LU 2.5 4.1 1.7 4.4 5.3 4.9 6.6 -0.7 -4.1 2.9 1.7 

HU 3.7 4.5 3.9 4.8 4.0 3.9 0.1 0.9 -6.8 1.3 1.6 

MT -1.5 2.8 0.1 -0.5 3.7 3.2 4.6 4.0 -2.4 3.4 1.9 

NL 1.9 0.1 0.3 2.2 2.0 3.4 3.9 1.8 -3.7 1.6 1.0 

AT 0.9 1.7 0.9 2.6 2.4 3.7 3.7 1.4 -3.8 2.1 2.7 

PL 1.2 1.4 3.9 5.3 3.6 6.2 6.8 5.1 1.6 3.9 4.3 

PT 2.0 0.8 -0.9 1.6 0.8 1.4 2.4 0.0 -2.9 1.4 -1.7 

RO 5.7 5.1 5.2 8.5 4.2 7.9 6.3 7.3 -6.6 -1.6 2.5 

SI 2.9 3.8 2.9 4.4 4.0 5.8 7.0 3.4 -7.8 1.2 0.6 

SK 3.5 4.6 4.8 5.1 6.7 8.3 10.5 5.8 -4.9 4.4 3.2 

FI 2.3 1.8 2.0 4.1 2.9 4.4 5.3 0.3 -8.5 3.3 2.7 

SE 1.3 2.5 2.3 4.2 3.2 4.3 3.3 -0.6 -5.0 6.6 3.9 

UK 2.9 2.4 3.8 2.9 2.8 2.6 3.6 -1.0 -4.0 1.8 0.9 
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Table 62: Additional Indicator - Gross fixed capital formation as % GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 20.9 19.1 18.9 19.9 20.7 20.9 21.7 22.3 20.8 20.0 20.7 

BG 18.3 18.3 19.0 20.4 25.7 27.6 28.7 33.6 28.9 22.8 20.9 

CZ 28.4 27.5 26.8 25.9 25.8 25.7 27.0 26.8 24.6 24.5 23.9 

DK 19.8 19.6 19.3 19.3 19.5 21.7 21.7 21.0 18.6 17.2 17.2 

DE 20.1 18.4 17.8 17.4 17.3 18.1 18.4 18.6 17.2 17.4 18.1 

EE 26.4 29.7 31.6 30.9 32.1 36.0 35.5 30.3 21.4 19.1 21.7 

IE 22.4 21.6 22.4 24.4 26.7 27.1 25.6 22.0 15.9 11.9 10.1 

EL 22.5 23.4 24.2 22.9 20.7 22.6 26.6 22.6 19.9 17.6 15.1 

ES 26.0 26.3 27.2 28.1 29.4 30.6 30.7 28.7 23.6 22.3 21.1 

FR 18.9 18.2 18.3 18.7 19.3 20.0 20.9 21.3 19.5 19.4 20.1 

IT 20.5 21.1 20.5 20.6 20.9 21.4 21.5 21.0 19.4 19.6 19.6 

CY 16.9 18.2 17.8 19.2 19.4 20.6 22.1 22.9 20.5 19.1 16.3 

LV 25.3 24.2 24.7 27.7 31.0 32.9 34.1 29.7 21.6 18.2 21.3 

LT 20.3 20.4 21.2 22.4 22.9 25.3 28.1 25.3 17.2 16.4 17.8 

LU 22.6 22.5 22.1 21.4 20.4 19.2 20.8 21.4 19.0 18.4 19.0 

HU 23.6 23.4 22.4 22.7 22.8 21.7 21.8 21.7 20.7 18.3 17.9 

MT 20.1 16.0 19.3 19.5 21.8 22.0 21.6 17.8 15.7 17.4 14.8 

NL 21.1 20.0 19.5 18.8 18.9 19.7 20.0 20.5 19.0 17.3 17.7 

AT 23.5 22.0 22.8 22.3 21.9 21.3 21.4 21.6 20.7 20.5 21.4 

PL 20.7 18.7 18.2 18.1 18.2 19.7 21.6 22.3 21.2 19.9 20.3 

PT 27.0 25.6 23.6 23.2 23.0 22.3 22.2 22.5 20.6 19.8 18.1 

RO 20.5 21.3 21.5 21.8 23.7 25.6 30.2 31.9 24.4 24.0 24.6 

SI 25.0 23.3 24.1 25.0 25.4 26.5 27.8 28.6 23.1 20.1 18.5 

SK 28.5 27.4 24.7 24.0 26.5 26.5 26.2 24.8 20.7 21.0 23.1 

FI 20.2 18.7 18.9 19.3 20.1 20.0 21.3 21.4 19.7 18.9 19.6 

SE 17.9 17.4 16.8 17.0 17.9 18.7 19.6 20.0 18.0 18.0 18.4 

UK 16.8 16.9 16.4 16.7 16.6 17.0 17.7 16.8 14.9 14.9 14.2 
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Table 63: Additional Indicator - Gross domestic expenditure on R&D as % GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

BG 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 

CZ 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8 

DK 2.4 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.9 3.2 3.1 3.1 

DE 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 

EE 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 1.3 1.4 1.6 2.4 

IE 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 1.8 1.7 1.7 

EL 0.6 na 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 na na na na 

ES 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 

FR 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.2 2.3 

IT 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 

CY 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

LV 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 

LT 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 

LU na na 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.5 1.4 

HU 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 

MT na 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 

NL 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 

AT 2.1 2.1 2.2 2.2 2.5 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 2.8 

PL 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 

PT 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 1.6 na 

RO 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 

SI 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 1.6 1.5 1.7 1.9 2.1 2.5 

SK 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 

FI 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.9 3.9 3.8 

SE 4.1 na 3.8 3.6 3.6 3.7 3.4 3.7 3.6 3.4 3.4 

UK 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 
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Table 64: Additional Indicator - Current Account balance as % of  GDP, BoP data 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 3.4 4.5 3.4 3.2 2.0 1.9 1.9 -1.3 -1.4 1.9 -1.4 

BG -5.5 -2.4 -5.3 -6.4 -11.6 -17.6 -25.2 -23.1 -8.9 -1.5 0.3 

CZ -5.1 -5.3 -6.0 -5.0 -1.0 -2.0 -4.3 -2.1 -2.4 -3.9 -2.8 

DK 3.1 2.5 3.4 3.0 4.3 3.0 1.4 2.9 3.4 5.9 5.6 

DE 0.0 2.0 1.9 4.7 5.1 6.3 7.4 6.2 5.9 6.0 5.7 

EE -5.2 -10.6 -11.3 -11.3 -10.0 -15.3 -15.9 -9.2 3.4 2.9 2.1 

IE -0.6 -1.0 0.0 -0.6 -3.5 -3.5 -5.4 -5.7 -2.3 1.1 1.1 

EL -7.2 -6.5 -6.5 -5.8 -7.6 -11.4 -14.6 -14.9 -11.2 -10.1 -9.9 

ES -3.9 -3.3 -3.5 -5.2 -7.4 -9.0 -10.0 -9.6 -4.8 -4.5 -3.5 

FR 1.7 1.0 0.4 0.5 -0.5 -0.6 -1.0 -1.7 -1.3 -1.6 -2.0 

IT 0.3 -0.4 -0.8 -0.3 -0.9 -1.5 -1.3 -2.9 -2.0 -3.5 -3.1 

CY -3.3 -3.8 -2.3 -5.0 -5.9 -7.0 -11.8 -15.6 -10.7 -9.8 -4.7 

LV -7.7 -6.7 -8.2 -12.9 -12.6 -22.5 -22.4 -13.1 8.6 2.9 -2.2 

LT -4.7 -5.1 -6.7 -7.6 -7.1 -10.6 -14.4 -12.9 3.7 0.1 -3.7 

LU 8.8 10.5 8.1 11.9 11.5 10.4 10.1 5.4 7.2 8.2 7.1 

HU -6.1 -7.0 -8.0 -8.3 -7.2 -7.4 -7.3 -7.3 -0.2 1.1 0.9 

MT -3.8 2.4 -3.0 -5.9 -8.7 -9.8 -6.3 -5.0 -7.5 -5.0 -0.3 

NL 2.6 2.6 5.5 7.6 7.4 9.4 6.7 4.3 5.2 7.7 9.7 

AT -0.8 2.7 1.7 2.2 2.2 2.8 3.5 4.9 2.7 3.4 0.6 

PL -3.1 -2.8 -2.5 -5.3 -2.4 -3.8 -6.2 -6.6 -3.9 -5.1 -4.9 

PT -10.3 -8.2 -6.4 -8.3 -10.3 -10.7 -10.1 -12.6 -10.9 -10.0 -6.5 

RO -5.5 -3.3 -5.9 -8.3 -8.6 -10.4 -13.5 -11.5 -4.2 -4.4 -4.4 

SI 0.2 1.0 -0.8 -2.6 -1.7 -2.5 -4.8 -6.2 -0.7 -0.6 0.0 

SK -8.3 -7.9 -5.9 -7.8 -8.5 -7.8 -5.3 -6.2 -2.6 -3.7 0.1 

FI 8.4 8.5 4.8 6.2 3.4 4.2 4.3 2.6 1.8 1.5 -1.6 

SE 5.0 4.7 6.9 6.6 6.8 8.4 9.1 9.1 6.7 6.7 6.4 

UK -2.1 -1.7 -1.6 -2.1 -2.6 -3.4 -2.5 -1.4 -1.5 -3.3 -1.9 
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Table 65: Additional Indicator - Net lending / borrowing as % GDP, BoP data 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na 4.2 3.1 3.0 1.7 1.8 1.5 -1.8 -1.8 1.7 -1.7 

BG -5.5 -2.4 -5.3 -5.6 -10.6 -16.9 -27.1 -22.3 -7.6 -0.7 1.6 

CZ -5.1 -5.3 -6.0 -5.5 -0.8 -1.7 -3.7 -1.4 -1.0 -3.0 -2.5 

DK 3.1 2.6 3.4 3.0 4.5 3.0 1.4 2.9 3.4 5.9 5.9 

DE 0.0 2.0 1.9 4.7 5.0 6.2 7.5 6.2 5.9 6.0 5.7 

EE -4.9 -10.1 -10.6 -10.6 -9.2 -13.2 -14.9 -7.8 6.9 6.5 6.3 

IE 0.0 -0.6 0.1 -0.4 -3.3 -3.4 -5.3 -5.7 -3.1 0.7 1.0 

EL -5.6 -5.5 -5.8 -4.5 -6.6 -9.9 -12.7 -13.2 -10.3 -9.2 -8.6 

ES -3.2 -2.2 -2.5 -4.2 -6.5 -8.3 -9.6 -9.1 -4.4 -3.9 -3.0 

FR 1.7 1.0 0.0 0.6 -0.5 -0.6 -0.9 -1.7 -1.3 -1.6 -2.0 

IT 0.4 -0.4 -0.6 -0.2 -0.8 -1.4 -1.2 -2.9 -2.0 -3.6 -3.0 

CY -3.2 -3.6 -2.0 -4.2 -5.4 -6.8 -11.7 -15.6 -10.4 -9.6 -4.5 

LV -7.2 -6.5 -7.6 -11.8 -11.2 -21.3 -20.4 -11.7 11.1 4.9 0.0 

LT -4.7 -4.7 -6.4 -6.4 -5.8 -9.4 -12.7 -11.1 7.1 2.7 -1.3 

LU 8.4 10.1 7.7 9.6 14.6 9.5 9.7 4.7 6.4 7.6 6.8 

HU -5.5 -6.7 -8.1 -8.2 -6.5 -6.6 -6.6 -6.3 0.9 2.8 3.3 

MT -3.7 2.6 -2.7 -4.4 -5.5 -6.8 -5.0 -4.6 -5.8 -3.3 0.7 

NL 1.8 2.5 5.0 7.4 7.1 9.0 6.5 3.8 5.1 7.5 9.7 

AT -1.1 2.5 1.7 2.1 2.1 2.5 3.6 4.9 2.7 3.5 0.4 

PL -3.1 -2.8 -2.5 -4.8 -2.1 -3.2 -5.1 -5.4 -2.2 -3.3 -2.9 

PT -9.4 -6.8 -4.6 -6.9 -9.2 -9.9 -8.9 -11.1 -10.1 -8.9 -5.3 

RO -5.3 -3.1 -22.4 -7.5 -7.9 -10.5 -12.8 -11.1 -3.6 -4.2 -3.9 

SI 0.2 0.3 -1.4 -3.0 -2.1 -2.9 -4.9 -6.2 -0.7 -0.4 -0.3 

SK -7.9 -7.4 -5.6 -7.5 -8.5 -7.9 -4.7 -4.9 -1.9 -2.2 1.3 

FI 8.4 8.5 4.9 6.3 3.5 4.3 4.3 2.7 1.9 1.6 -1.5 

SE 4.9 4.7 6.9 6.7 6.8 7.7 9.0 8.9 6.6 6.5 6.3 

UK -1.9 -1.6 -1.5 -1.9 -2.5 -3.3 -2.3 -1.2 -1.2 -3.1 -1.7 
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Table 66: Additional Indicator - Net external debt as % GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na na -34.8 -40.9 -37.7 -44.2 -39.7 -73.1 -105.4 -122.0 -127.6 

BG 12.8 9.5 8.5 2.5 11.3 15.5 32.7 48.9 49.6 43.6 33.9 

CZ na na na na -14.6 -9.9 -7.3 -3.9 -1.3 0.1 1.1 

DK 42.1 31.1 21.2 20.7 22.1 33.6 34.8 30.8 28.2 25.7 18.0 

DE 20.9 21.6 16.7 12.9 9.8 0.2 -4.1 -1.6 -7.7 -5.9 -2.9 

EE na na 13.0 17.6 18.4 27.5 35.0 37.7 34.7 23.4 6.5 

IE -210.6 -210.2 -214.0 -200.7 -209.8 -202.4 -213.1 -160.8 -213.5 -297.4 -339.2 

EL na na 49.8 53.4 59.2 63.1 69.3 76.3 88.2 102.9 98.0 

ES na 25.7 29.3 35.1 44.5 57.8 68.5 76.2 88.2 91.7 93.5 

FR na na na na 1.4 -0.8 3.1 20.7 21.3 28.0 36.1 

IT 23.3 27.6 28.8 28.6 32.4 36.5 41.4 40.6 45.2 51.4 49.0 

CY na na 0.6 -22.9 -26.6 -43.7 -19.8 -4.0 1.3 8.0 37.9 

LV 18.6 20.9 24.2 29.9 35.8 44.2 49.6 57.1 58.7 54.1 46.4 

LT 17.5 13.2 12.9 13.3 15.9 19.8 29.6 35.2 37.0 35.5 32.3 

LU na -2413.1 -2359.3 -2454.5 -2522.1 -2614.3 -2678.6 -2517.0 -2902.1 -3145.0 -3022.2 

HU 23.9 22.8 29.0 33.1 37.0 43.0 50.9 57.5 63.4 61.1 52.6 

MT -14.5 -28.3 -81.0 -87.3 -87.5 -90.6 -86.8 -72.7 -87.4 -167.6 -158.3 

NL 14.2 26.0 19.6 21.4 18.7 14.9 20.4 29.2 24.4 37.4 36.8 

AT 33.5 26.6 23.9 22.5 22.0 19.3 22.5 29.0 23.0 28.5 24.4 

PL 12.5 16.9 21.6 16.2 14.7 17.6 20.7 29.4 32.0 33.1 35.8 

PT 37.2 40.2 37.7 39.5 47.5 54.8 64.0 75.2 84.8 83.3 83.4 

RO 7.1 10.4 13.9 8.2 8.3 11.0 20.9 27.7 34.6 37.9 38.0 

SI na na na -3.4 3.1 10.9 20.4 30.9 37.2 40.2 37.5 

SK na na na na na na na 17.5 22.2 21.2 21.7 

FI 6.3 4.0 -6.1 -6.4 -5.0 -3.2 -2.1 12.1 23.1 28.3 30.9 

SE 54.5 50.5 53.7 52.4 57.5 46.5 47.1 68.9 73.5 62.8 62.4 

UK 27.6 35.2 34.3 41.9 45.3 47.3 43.7 37.9 46.2 46.2 45.2 
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Table 67: Additional Indicator - FDI Inflows as % GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na 6.4 10.7 12.0 9.1 14.7 20.3 38.2 12.9 18.2 20.1 

BG 5.8 5.8 6.8 10.2 14.9 23.5 29.4 19.0 7.0 3.2 4.5 

CZ 8.8 10.8 2.2 4.4 9.0 3.7 5.8 2.9 1.5 3.1 2.5 

DK 6.9 3.8 1.3 -4.3 5.0 1.0 3.8 0.5 1.3 -3.7 3.8 

DE 1.4 2.7 1.3 -0.4 1.7 1.9 2.4 0.2 0.7 1.4 1.1 

EE 8.7 3.9 9.4 8.0 20.6 10.7 12.4 7.3 9.6 8.4 1.2 

IE 9.2 23.8 14.3 -5.7 -15.6 -2.5 9.6 -6.3 11.5 20.7 5.2 

EL 1.2 0.0 0.7 0.9 0.3 2.0 0.7 1.3 0.8 0.1 0.4 

ES 4.7 5.7 2.9 2.4 2.2 2.5 4.5 4.8 0.7 2.9 2.0 

FR na na na 1.6 4.0 3.2 3.7 2.3 0.9 1.2 1.5 

IT 1.3 1.2 1.1 1.0 1.1 2.1 1.9 -0.5 1.0 0.4 1.6 

CY 1.7 10.1 6.8 7.0 7.0 10.1 10.3 5.6 14.8 3.3 5.5 

LV 1.6 2.8 2.7 4.6 4.4 8.4 8.1 3.8 0.4 1.6 5.1 

LT 3.6 5.1 1.0 3.4 3.9 6.0 5.1 4.1 0.0 2.2 3.4 

LU na 510.1 306.1 230.8 311.5 302.0 372.4 193.6 408.3 420.1 645.3 

HU 7.5 4.5 2.6 4.4 7.0 6.1 2.9 4.1 1.6 1.7 3.7 

MT 6.4 -10.3 18.9 7.0 11.3 28.9 13.4 9.8 9.1 11.7 4.7 

NL 13.0 5.7 3.9 0.8 7.5 1.2 15.3 0.5 4.8 -1.3 1.6 

AT 3.1 0.2 2.8 1.3 25.6 1.2 16.6 1.7 2.4 0.2 3.5 

PL 3.0 2.1 2.1 5.1 3.4 5.7 5.5 2.8 3.0 3.0 3.7 

PT 5.2 1.4 4.4 1.0 2.0 5.4 1.3 1.9 1.2 1.2 4.4 

RO 2.9 2.5 14.1 8.5 6.5 9.2 5.8 6.8 2.9 1.8 1.3 

SI 1.8 7.0 1.0 2.4 1.6 1.7 3.2 3.6 -1.3 0.8 2.0 

SK 7.0 16.4 6.5 7.2 5.1 8.4 4.8 5.0 0.0 2.0 2.2 

FI 3.0 6.0 2.0 1.5 2.4 3.7 5.1 -0.4 0.3 2.8 1.0 

SE 4.8 4.9 1.7 3.4 3.1 6.9 6.2 7.6 2.5 -0.2 2.7 

UK 3.7 1.6 1.5 2.6 7.7 6.4 7.0 3.5 3.3 2.3 2.3 
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Table 68: Additional Indicator - Net Trade Balance of energy products as % GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE -3.1 -2.5 -2.2 na -4.4 na na -5.4 na -3.1 -3.7 

BG na 0.5 na 0.9 0.8 na -7.5 -8.4 -5.3 -0.5 -0.6 

CZ -3.6 -2.5 na -1.8 -2.1 na na -4.3 -2.9 -1.2 -1.4 

DK 0.6 0.8 0.9 1.1 1.7 2.1 1.9 1.7 0.8 0.5 0.7 

DE -2.0 -1.7 -1.9 -1.9 -2.5 -2.9 -2.4 -3.5 -2.5 -16.7 -19.8 

EE -3.1 -2.5 -2.2 na -2.4 na -3.5 -4.2 na na na 

IE na na na -1.5 -1.9 -2.1 -2.4 na -2.4 na na 

EL na -2.3 na -2.4 -3.4 -3.6 -3.5 -4.9 -3.0 -2.0 -2.7 

ES -2.2 -2.1 -1.8 -2.1 -2.8 -3.3 -3.1 -3.7 -2.4 -6.9 -8.5 

FR -1.5 -1.4 -1.4 -1.7 -2.2 -2.5 -2.3 -2.9 -2.0 -10.6 -12.7 

IT -1.5 -1.4 -1.3 -1.5 -1.8 -2.1 -1.9 -2.2 -2.7 -11.6 -13.9 

CY na -3.6 -2.3 -3.6 -4.7 -5.5 -5.7 -7.1 -5.1 na na 

LV na -3.6 -4.1 -4.7 -5.1 -5.7 -4.6 -5.9 -4.5 -0.2 -0.2 

LT -1.9 -1.8 na 0.1 -2.3 -3.3 -4.2 -5.8 -4.2 -0.4 -0.5 

LU na na na na na na na -4.6 na na na 

HU -4.2 -2.4 -2.4 -2.1 -3.0 -6.3 -4.6 -6.3 -4.9 -1.2 -1.4 

MT -2.3 -2.8 na -3.2 na na na na na na 0.0 

NL na -0.4 na -2.0 -4.3 -3.4 -2.1 -2.1 -1.8 -3.1 -4.6 

AT -1.9 -1.8 -2.0 -2.2 -3.0 -3.6 -2.9 -3.6 -2.5 -2.2 -2.8 

PL -1.6 -1.5 -1.8 -1.6 -2.3 -2.4 na na -2.3 na na 

PT na na na na -3.8 -3.9 na -4.7 na na na 

RO -3.1 -1.9 -2.5 -3.0 -2.7 -3.0 -2.6 -2.9 -1.6 -0.5 -0.7 

SI -3.6 -2.8 -3.1 -3.5 -4.8 -5.1 -4.8 -6.3 -4.0 -0.4 -0.5 

SK -6.7 -5.5 -4.8 -4.1 -5.6 -6.4 -5.0 -6.0 -4.4 -0.8 -1.0 

FI -1.9 -1.7 -1.8 -1.6 -2.3 -3.2 -2.6 -3.5 -2.5 -1.2 -1.4 

SE -1.3 -1.4 -1.5 -1.3 -1.6 -1.8 -1.7 -2.0 -1.3 -1.1 -1.6 

UK 0.5 na 0.4 0.1 na -0.4 -0.4 na -0.4 na -2.2 
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Table 69: Additional Indicator - % Change (3 years) in REER v.-à-v. EA (17) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 0.6 -0.3 -1.3 -1.4 -0.2 0.6 0.5 1.3 0.6 1.9 1.4 

BG na na na na na na na na na na na 

CZ na na na na na na na na na na na 

DK na na na na na na na na na na na 

DE -2.6 -3.3 -3.5 -3.0 -2.0 -1.2 -0.6 -1.2 -0.9 -1.4 -0.9 

EE 6.7 6.0 3.9 2.3 3.2 6.2 9.5 14.6 11.4 8.0 3.2 

IE 5.2 7.3 6.2 5.0 2.4 1.0 1.4 1.2 -1.5 -5.3 -6.5 

EL -0.9 -1.2 3.0 4.0 3.7 3.5 3.3 2.9 2.6 5.1 4.5 

ES 2.7 2.9 2.6 3.2 3.3 3.8 3.6 3.1 1.1 1.0 0.4 

FR -2.0 -1.8 -1.2 0.0 0.1 -0.4 -1.3 -1.2 -1.1 -0.1 -0.4 

IT 0.6 0.7 1.1 1.5 1.1 0.3 -0.1 0.1 0.5 0.8 0.9 

CY 2.0 3.1 -0.2 0.8 1.1 1.0 -0.4 -0.6 -1.2 0.5 0.7 

LV na na na na na na na na na na na 

LT na na na na na na na na na na na 

LU 1.8 1.6 0.5 1.6 3.4 3.6 3.0 2.1 1.0 1.8 2.0 

HU na na na na na na na na na na na 

MT 9.6 5.6 -4.7 -4.9 -3.9 0.9 -0.7 0.7 1.5 3.5 1.8 

NL 4.3 5.0 5.1 1.5 -1.0 -1.8 -1.7 -2.2 -1.0 -0.9 0.0 

AT -0.7 -0.7 -1.2 -1.2 -0.7 -0.5 -0.5 -0.6 -0.2 0.2 1.2 

PL na na na na na na na na na na na 

PT 3.4 3.8 4.4 2.7 1.2 0.7 0.6 0.0 -1.7 -2.1 -0.5 

RO na na na na na na na na na na na 

SI 0.8 2.5 2.3 1.0 -0.4 -0.1 2.0 4.1 4.0 3.3 0.4 

SK 13.9 20.5 16.0 23.1 25.1 21.1 21.8 26.9 24.8 12.8 5.0 

FI 1.0 0.6 -0.8 -2.8 -3.9 -4.1 -2.9 -1.0 1.1 2.1 2.2 

SE na na na na na na na na na na na 

UK na na na na na na na na na na na 
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Table 70: Additional Indicator - % y-o-y change in Export Market Shares, volumes 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 1.8 4.4 -4.8 -3.5 -3.8 -4.8 -3.1 -4.8 -0.9 -4.6 -1.6 

BG 9.3 6.7 14.1 2.3 -4.0 -9.6 4.0 7.1 1.8 -13.8 5.2 

CZ 11.4 -1.4 2.5 3.2 3.9 4.2 3.3 1.1 0.2 3.4 5.2 

DK 2.9 0.3 -6.1 -7.6 0.3 -0.7 -5.2 0.5 0.4 -9.8 1.2 

DE 6.2 0.4 -2.6 0.3 -0.1 3.4 0.0 -0.2 -3.4 0.7 2.5 

EE -2.6 0.1 24.0 15.6 11.0 -2.6 5.0 4.9 -12.9 4.3 25.7 

IE 8.0 1.0 -4.4 -2.7 -3.3 -4.6 0.5 -3.9 6.0 -6.7 -1.7 

EL -4.2 -18.8 -2.2 7.0 -5.2 -3.9 -1.0 0.1 -9.3 -8.8 -6.0 

ES 3.9 -2.0 -1.5 -6.2 -5.2 -3.0 -1.2 -3.9 -0.2 0.5 3.2 

FR 2.4 -2.3 -6.4 -6.2 -4.6 -4.2 -5.7 -3.5 -2.0 -3.7 -0.8 

IT 2.5 -6.9 -6.4 -4.1 -4.3 -1.3 -1.7 -5.7 -7.3 -1.4 -0.2 

CY 5.9 -8.7 -5.6 -4.9 -2.8 -6.1 -1.8 -2.9 -0.8 -6.9 -2.3 

LV 7.2 1.6 0.1 -0.9 12.5 -3.2 2.1 -0.8 -3.9 -1.5 6.8 

LT 21.0 14.8 3.3 -6.3 9.3 2.6 -4.8 8.6 -2.3 4.3 7.9 

LU 4.2 -1.8 1.7 0.7 -3.3 3.3 1.2 1.1 -0.7 -10.2 -2.2 

HU 7.8 0.0 1.0 4.7 3.6 9.4 7.1 2.9 0.0 1.3 2.7 

MT -5.3 2.8 -7.7 -7.5 -7.0 8.1 2.0 -1.2 -0.3 4.7 -4.8 

NL 1.9 -3.3 -1.3 -3.5 -1.5 -1.7 -1.7 -2.2 0.5 -1.2 -1.9 

AT 5.9 0.0 -3.7 -0.3 -0.4 -1.9 0.9 -1.4 -4.1 -4.7 0.9 

PL 2.9 1.0 9.1 3.6 0.2 5.0 1.2 4.2 3.4 -0.9 1.5 

PT 3.4 6.7 3.6 -1.9 -10.7 0.4 3.6 0.1 -2.2 -13.7 2.7 

RO 11.7 13.2 4.2 3.7 -0.2 0.8 -0.1 5.4 3.7 1.0 4.1 

SI 6.1 2.9 -2.0 2.1 2.8 2.9 5.8 0.1 -7.0 -3.5 1.0 

SK 6.7 1.4 10.8 -3.0 2.2 11.3 6.4 0.3 -5.8 3.5 5.0 

FI 1.5 -0.5 -7.0 -2.2 -0.7 2.5 0.2 3.0 -11.3 -5.2 -6.6 

SE 1.4 -3.9 -1.2 0.7 -1.3 0.5 -1.7 -2.9 -0.8 -3.9 0.6 

UK 2.8 -1.9 -3.2 -5.2 0.0 2.0 -9.3 -1.6 0.7 -5.7 -1.2 
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Table 71: Additional Indicator - % y-o-y growth of Labour Productivity 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE -0.6 1.5 0.9 2.2 0.3 1.5 1.2 -0.8 -2.6 1.7 0.4 

BG 4.9 4.4 2.5 4.1 3.6 3.1 3.2 3.5 -2.9 5.3 6.1 

CZ 3.4 1.5 4.6 5.1 4.6 5.6 3.5 0.8 -2.8 3.5 1.6 

DK -0.2 0.4 1.5 2.9 1.4 1.3 -1.1 -2.4 -3.5 3.6 1.2 

DE 1.2 0.6 0.5 0.9 0.8 3.1 1.5 -0.1 -5.2 3.6 1.6 

EE 5.4 5.1 6.3 6.4 6.7 4.5 6.6 -4.3 -4.5 8.5 1.2 

IE 2.1 4.0 2.0 0.9 0.9 1.0 1.7 -1.1 2.9 3.6 3.6 

EL 4.1 1.2 4.7 1.9 -0.7 3.5 2.1 -1.4 -2.5 -2.4 -1.6 

ES 0.3 0.4 0.5 0.4 0.1 0.6 0.5 1.1 2.9 2.0 2.2 

FR 0.0 0.1 0.7 2.4 1.1 1.3 0.9 -0.4 -1.6 1.9 1.2 

IT 0.1 -0.8 -0.7 1.4 0.8 0.6 0.7 -0.8 -2.7 2.7 0.3 

CY 1.8 0.0 -1.9 0.4 0.3 2.3 1.8 1.4 -1.3 1.3 0.0 

LV 6.1 4.2 5.5 7.6 8.4 5.9 5.8 -4.2 -5.3 4.0 14.8 

LT 10.9 3.1 7.9 7.4 5.2 5.9 6.8 3.6 -8.6 7.0 3.8 

LU -2.9 0.8 -0.1 2.1 2.3 1.3 2.0 -5.5 -5.1 1.1 -1.2 

HU 3.9 4.6 3.9 5.8 4.3 3.4 -0.6 2.7 -4.4 0.6 1.2 

MT -3.2 2.2 -0.9 0.2 2.1 1.8 1.3 1.3 -2.1 1.0 -0.5 

NL 0.4 0.3 1.5 3.3 2.1 1.7 1.7 0.3 -2.6 2.2 0.5 

AT 1.0 2.2 0.4 1.6 1.6 2.9 1.9 -0.4 -2.3 1.5 1.3 

PL 3.5 4.6 5.1 4.2 1.4 3.0 2.2 1.2 1.2 3.4 3.3 

PT 0.2 0.2 -0.3 1.6 1.1 0.9 2.4 -0.5 -0.3 3.0 -0.1 

RO 6.8 17.0 5.3 10.3 5.8 7.1 5.9 7.3 -4.7 -0.2 2.0 

SI 2.4 2.2 3.2 4.0 4.5 4.2 3.5 0.8 -6.1 3.5 2.2 

SK 2.9 4.5 3.7 5.3 5.0 6.1 8.2 2.4 -3.0 6.0 1.4 

FI 0.9 0.9 2.0 3.7 1.5 2.5 3.1 -2.2 -6.1 3.4 1.6 

SE -0.8 2.4 2.9 5.0 2.9 2.6 1.0 -1.5 -2.7 5.3 1.6 

UK 2.0 1.7 2.8 1.8 1.7 1.7 2.9 -1.7 -2.4 1.6 0.4 
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Table 72: Additional Indicator - % y-o-y growth of Employment 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 1.4 -0.1 0.0 1.1 1.4 1.1 1.7 1.8 -0.2 0.7 1.3 

BG -0.8 0.2 3.0 2.6 2.7 3.3 2.8 3.3 -2.6 -4.7 -4.2 

CZ -0.2 0.7 -0.6 -0.5 1.5 1.3 1.7 1.3 -1.5 -0.2 0.6 

DK 0.8 0.0 -1.1 -0.7 0.6 2.0 1.9 1.5 -2.1 -2.1 -0.5 

DE 0.3 -0.6 -0.9 0.3 -0.1 0.6 1.7 1.2 0.1 0.6 1.4 

EE 0.8 1.3 1.5 0.3 1.9 6.2 1.4 0.3 -9.2 -4.1 6.7 

IE 3.1 1.6 1.9 3.4 4.9 4.4 3.6 -1.1 -8.1 -4.2 -2.1 

EL 0.1 2.3 1.2 2.4 3.0 1.9 1.4 1.2 -0.6 -2.6 -5.6 

ES 3.2 2.5 3.2 3.6 4.1 4.0 3.0 -0.1 -6.5 -2.5 -1.6 

FR 1.4 0.3 -0.2 0.4 0.8 1.3 1.7 -0.2 -1.7 1.0 0.5 

IT 1.5 2.9 2.7 0.4 0.3 1.6 1.2 0.2 -1.7 -0.7 0.3 

CY 2.1 2.1 3.8 3.7 3.6 1.7 3.2 2.1 -0.5 0.0 0.4 

LV 1.6 2.9 2.0 1.1 1.5 5.2 2.8 0.6 -12.7 -4.4 -8.4 

LT -3.3 4.0 2.3 -0.1 2.6 1.7 2.3 -1.1 -6.9 -5.2 2.0 

LU 2.5 2.0 0.9 1.0 1.2 1.6 2.6 3.4 1.3 1.7 2.6 

HU 0.3 0.1 1.3 -0.5 0.0 0.7 -0.1 -1.2 -2.5 0.0 0.8 

MT 1.8 0.6 1.0 -0.7 1.5 1.3 3.2 2.6 -0.3 2.4 2.5 

NL 1.9 0.3 -0.6 -0.9 0.4 1.6 2.0 1.2 -0.6 -0.4 0.6 

AT 0.7 -0.1 0.6 0.6 1.2 1.7 1.8 2.0 -0.7 0.8 1.7 

PL -2.2 -3.0 -1.2 1.3 2.3 3.4 4.4 3.7 0.4 0.6 1.1 

PT 1.8 0.5 -0.4 0.1 0.0 0.7 0.2 0.5 -2.8 -1.5 -1.9 

RO -0.9 -11.8 -0.5 -1.1 -0.3 1.4 1.4 -0.3 -1.5 -0.3 -1.3 

SI 0.6 1.6 -0.3 0.7 -0.6 1.3 3.2 2.4 -1.4 -1.9 -1.4 

SK 1.0 0.2 1.8 0.3 2.1 3.8 2.4 3.2 -2.8 -2.0 1.5 

FI 1.4 0.9 0.1 0.4 1.3 1.8 2.1 2.6 -2.6 -0.1 1.1 

SE 2.1 0.0 -0.6 -0.7 0.3 1.7 2.3 0.9 -2.0 0.8 2.2 

UK 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 -1.6 0.3 0.5 
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Table 73: Additional Indicator - % Change (10 years) in Nominal ULC 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na 17.1 12.7 11.2 12.5 14.3 16.5 20.3 23.2 22.2 20.3 

BG na na na na 3243.3 1677.4 105.7 54.2 74.1 81.1 69.5 

CZ na na 103.5 78.3 64.2 46.4 35.7 31.2 31.2 27.7 23.2 

DK na 18.4 20.0 23.6 24.5 24.3 28.6 32.0 36.4 34.5 29.3 

DE na 7.7 4.8 3.9 0.8 -1.4 -1.0 1.1 6.2 4.5 5.5 

EE na na 218.1 118.4 77.2 63.0 77.6 95.0 90.1 73.4 64.4 

IE na 12.7 12.8 18.0 26.4 32.5 38.7 42.9 36.8 25.9 15.4 

EL na 95.3 76.2 62.6 50.4 40.4 31.9 32.1 35.8 33.0 31.1 

ES na 30.1 27.0 29.2 29.9 30.3 33.1 38.2 37.6 31.2 25.3 

FR na 11.6 11.7 13.6 14.5 15.1 16.9 20.7 24.1 23.2 22.3 

IT na 19.2 21.9 24.1 25.2 21.4 20.0 28.1 32.1 30.8 28.3 

CY na na na na 34.9 31.7 28.5 31.4 34.4 32.9 34.6 

LV na 351.1 89.7 40.1 64.3 59.6 88.5 126.6 103.7 85.7 94.4 

LT na na 300.4 136.2 57.4 36.0 26.6 31.3 27.6 29.1 33.6 

LU na 24.4 22.0 20.1 19.8 17.9 20.0 32.6 41.3 40.0 35.7 

HU na na na na 159.0 118.1 95.2 82.4 76.8 57.3 44.3 

MT na 33.6 33.3 34.4 26.0 25.7 27.4 29.2 35.8 33.2 23.7 

NL na 23.8 24.7 24.9 23.9 23.9 24.4 24.7 29.1 24.5 20.0 

AT na 6.0 3.7 1.1 1.7 3.1 4.4 8.3 13.6 13.3 13.2 

PL na 258.8 179.1 106.8 63.9 34.0 20.5 17.9 15.3 11.7 5.7 

PT na 48.6 45.8 43.4 38.9 34.7 31.1 31.4 32.4 24.8 19.4 

RO na 16977.9 6985.7 3181.5 2832.8 1974.2 1030.2 684.4 455.9 263.8 154.9 

SI na na na na 68.2 58.4 54.5 56.8 62.8 52.3 38.9 

SK na na na 88.3 71.5 61.8 47.6 47.2 49.4 32.7 28.8 

FI na 1.9 7.7 9.4 9.7 9.6 11.3 17.3 26.9 24.1 21.9 

SE na 19.2 17.6 15.5 15.3 9.6 13.3 16.8 23.4 14.5 8.1 

UK na 19.8 21.2 24.4 25.0 27.6 27.3 26.7 29.8 28.1 26.2 

Note: For the indicator "% Change (3 years) in Nominal ULC", break in employment figures for Latvia in 2011.
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Table 74: Additional Indicator - % Change (10 years) in Effective ULC vs. Euro Area (17) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na na na -2.9 -0.9 1.4 2.7 3.1 2.0 3.8 3.7 

BG na na na na na na na na na na na 

CZ na na na na na na na na na na na 

DK na na na na na na na na na na na 

DE na na na -13.1 -16.1 -17.7 -18.0 -19.2 -17.5 -17.0 -14.1 

EE na na na 93.2 57.9 46.4 58.2 67.5 56.7 47.0 44.8 

IE na na na 5.3 15.0 24.3 28.8 27.4 18.8 9.2 0.1 

EL na na na 41.5 31.5 22.9 16.0 14.6 14.7 13.0 11.5 

ES na na na 11.5 12.8 14.4 16.4 16.4 12.0 8.3 4.3 

FR na na na -1.8 -0.2 1.4 2.5 2.7 2.2 4.0 5.1 

IT na na na 8.9 11.0 8.2 5.9 10.3 10.1 11.6 11.1 

CY na na na 9.8 16.0 14.5 11.0 9.7 11.4 9.8 12.4 

LV na na na na na na na na na na na 

LT na na na na na na na na na na na 

LU na na na 5.9 6.0 5.0 6.0 10.4 15.0 16.3 14.0 

HU na na na na na na na na na na na 

MT na na na 17.2 10.5 12.4 13.5 11.1 13.0 14.0 7.0 

NL na na na 11.2 11.2 12.3 11.9 8.6 8.6 6.6 3.2 

AT na na na -11.4 -9.6 -7.1 -6.5 -5.8 -4.8 -3.0 -1.6 

PL na na na na na na na na na na na 

PT na na na 24.5 20.9 17.7 13.0 9.6 7.6 4.1 1.4 

RO na na na na na na na na na na na 

SI na na na 81.3 50.7 43.5 39.2 36.3 36.7 30.1 21.0 

SK na na na 67.7 54.6 47.5 33.6 29.3 27.9 15.3 12.6 

FI na na na -5.3 -3.9 -2.9 -2.1 0.2 4.6 5.0 3.8 

SE na na na na na na na na na na na 

UK na na na na na na na na na na na 
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Table 75: Additional Indicator - % Change (3 years) in Nominal House Prices 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 18.4 17.6 19.2 23.6 30.9 33.3 31.6 21.6 11.6 6.3 5.1 

BG na na na na na na 102.0 84.8 28.2 -10.6 -32.4p,s 

CZ na na na na na na 28.4 43.5 29.1 6.4 -5.0 

DK 20.3 16.8 13.1 16.5 32.2 59.0 49.9 20.8 -14.3 -14.3 -11.9 

DE na na na na na na na -1.3 -0.1 3.2 5.4 

EE na na na na na na 139.4 63.1 -31.5 -40.0 -28.0 

IE 53.4 39.5 38.7 43.1 44.5 43.1 37.7 14.6 -18.9 -33.8 -38.7 

EL na na 37.3 22.8 19.6 28.2 31.7 24.1 11.0 2.8 -3.5 

ES 28.4 38.1 49.6 59.9 57.3 54.9 44.8 25.2 0.9 -9.9 -15.3 

FR 25.7 27.1 30.5 39.4 48.4 48.8 37.6 20.3 -0.2 -1.5 3.5 

IT 23.7 28.4 30.8 32.8 30.4 25.2 19.4 14.0p 7.2p 2.3b,p 0.4b,p 

CY na na na na na na na 32.1 10.4 -6.9 -16.7 

LV na na 122.5 129.9 76.5 60.9 111.1 59.4 -13.6 -43.5 -38.7 

LT na 22.4 60.0 48.3 106.3 146.6 185.8 105.3 2.0 -29.0 -30.8s 

LU 30.1 32.6 37.4 37.5 41.2 34.9 23.9 14.3 5.6 5.1 6.5 

HU na na na na na na na 11.3 -0.8 -7.8 -8.5s 

MT na na 29.4 48.1 49.7 58.4 59.4 61.2 28.6 7.3 -4.6 

NL 52.7 39.8 22.5 15.0 12.2 12.9 13.6 11.7 2.5 -3.7 -7.5 

AT na na na na na na na 9.7 6.7 3.2 -2.9s 

PL na na na na na na na 101.7 43.4 -7.3 -7.6s 

PT 23.8 14.2 7.2 2.4 4.1 5.0 5.8 7.5p 5.8p 6.2p 2.0p 

RO na na na na na na na 106.7 3.2 -37.2 -39.5s 

SI na na na na na 49.3 65.2 53.0 18.4 -2.9 -6.8 

SK na na na na na na na 77.9 32.7 -1.2 -17.8 

FI 9.7 8.6 11.1 21.9 24.2 25.0 22.5 14.2 8.3 8.6 11.1 

SE 31.2 27.6 22.3 24.0 27.1 34.3 38.5 28.5 17.2 12.6 13.8 

UK 37.8 44.4 45.3 50.3 36.5 25.4 24.4 16.8 1.4 -2.0 -2.0 

Note:  (i) Recent figures are based on the Eurostat house price index, in most cases going back to 2006. Earlier data were provided by the European Central Bank and OECD  
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(ii) s = EUROSTAT estimates, b = break in series, p = provisional 
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Table 76: Additional Indicator - Residential Construction as % GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na na na na na na na na na na na 

BG 1.8 2.1 2.1 2.0 3.1 5.7 5.3 6.1 5.3 4.3 na 

CZ 3.3 3.2 3.2 3.4 3.4 3.5 4.1 4.3 3.9 4.2 3.8 

DK 4.3 4.3 4.9 5.2 6.0 6.6 6.3 5.3 4.2 4.0 4.7 

DE 6.2 5.8 5.6 5.4 5.1 5.3 5.3 5.2 5.3 5.3 5.6 

EE 2.1 2.5 3.1 3.8 4.9 6.8 6.2 4.3 3.5 3.2 3.5 

IE 8.6 8.8 10.5 12.1 13.6 14.0 11.6 8.6 4.9 3.1 2.6 

EL 6.8 7.4 7.7 7.3 9.4 10.3 12.5 8.3 6.6 5.4 4.7 

ES 9.4 9.9 10.7 11.3 11.9 12.5 12.2 10.8 8.1 7.1 6.4 

FR 5.2 5.3 5.4 5.7 5.9 6.4 6.7 6.7 6.0 5.9 6.1 

IT 4.8 4.9 5.1 5.2 5.6 5.8 5.8 5.8 5.6 5.5 5.5 

CY 5.3 5.7 6.5 7.4 8.4 8.7 8.9 9.2 7.3 6.3 5.0 

LV 2.3 1.9 1.4 2.0 2.5 3.4 4.7 4.6 3.2 1.7 1.5 

LT 1.6 1.3 1.4 2.3 2.2 2.5 2.8 3.4 3.3 1.9 1.8 

LU 2.5 2.3 2.6 2.4 2.2 2.4 2.9 3.6 3.8 3.5 3.4 

HU 4.4 4.8 5.0 5.4 4.6 3.8 4.1 3.6 3.3 2.5 1.8 

MT 4.5 4.7 4.7 5.2 5.6 6.4 6.4 4.7 3.4 2.7 2.5 

NL 6.1 5.8 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4 6.3 5.7 4.9 4.9 

AT 5.0 4.6 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.4 

PL 2.8 2.8 2.7 2.6 2.7 2.8 3.0 3.2 2.9 2.6 2.6 

PT 7.8 7.4 6.2 6.0 6.0 5.6 5.0 4.6 4.0 3.8 3.4 

RO 1.1 1.5 1.7 1.6 2.0 1.8 2.4 3.2 3.0 na na 

SI 3.4 3.1 2.9 3.2 3.7 3.9 4.2 4.6 3.9 3.2 3.0 

SK 3.5 3.3 3.0 2.8 2.9 2.3 2.4 2.3 2.9 2.4 2.3 

FI 5.6 5.3 5.8 6.4 6.8 7.0 6.9 6.3 5.7 6.7 6.8 

SE 2.3 2.5 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 3.5 3.0 3.3 3.7 

UK 2.7 3.1 3.2 3.7 4.2 4.1 4.2 4.0 3.3 3.1 3.2 
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Table 77: Additional Indicator - Private Sector Debt as % GDP, consolidated data 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 110.5 110.0 109.6 109.7 108.1 106.2 113.9 130.7 132.5 130.3 142.9 

BG 29.3 32.8 42.0 58.8 74.5 93.9 130.2 147.2 153.1 152.1 135.9 

CZ 53.4 55.0 49.1 49.9 50.8 56.0 60.8 68.2 69.9 70.6 72.7 

DK 176.7 175.8 177.9 185.7 202.0 215.0 224.1 237.3 250.5 244.0 237.5 

DE 128.0 127.2 127.3 123.1 120.9 117.7 114.2 113.6 116.9 111.0 109.1 

EE 61.8 68.0 75.1 85.6 96.8 115.8 127.7 144.1 157.2 144.6 132.3 

IE 123.3 141.2 129.9 145.9 168.1 214.2 219.7 258.6 282.6 284.8 280.7 

EL 64.7 68.1 71.8 78.3 89.8 97.7 107.3 119.0 122.4 125.1 125.0 

ES 114.2 121.3 131.6 143.2 160.9 184.9 200.3 206.5 213.6 213.6 203.9 

FR 106.5 106.2 105.7 107.4 111.9 115.7 120.3 126.9 134.8 137.2 139.4 

IT 83.9 86.6 90.5 94.3 100.5 106.9 114.7 119.1 125.7 126.5 126.3 

CY 163.8 173.4 169.2 167.9 203.8 199.5 220.5 236.6 256.2 272.4 281.1 

LV 47.5 51.3 59.8 71.1 91.2 114.5 119.5 123.0 142.8 135.3 117.6 

LT 29.4 29.8 35.1 40.3 50.3 62.3 75.5 78.0 85.1 76.3 66.6 

LU na na na na na 134.6 163.9 191.9 312.9 281.4 266.7 

HU 63.1 65.9 77.5 77.7 91.3 98.1 111.4 140.6 149.5 133.6 147.2 

MT na na na 138.0 139.6 146.9 147.2 154.2 164.1 162.5 169.2 

NL 188.0 192.2 200.1 202.2 208.7 210.8 209.3 209.4 223.6 224.0 223.7 

AT 127.0 126.6 128.6 127.9 132.0 131.9 133.9 139.2 147.4 150.0 146.2 

PL 37.4 44.8 46.8 41.2 42.9 49.4 55.5 69.2 69.2 70.9 76.6 

PT 165.9 169.3 176.1 175.8 184.5 192.3 202.7 216.1 225.5 223.6 223.1 

RO 26.5 31.0 33.1 33.3 39.3 44.8 58.1 66.7 73.1 75.4 71.1 

SI 58.5 60.1 64.2 68.3 77.8 83.9 98.1 108.3 115.7 117.8 115.7 

SK 49.0 53.1 48.9 48.7 51.5 55.1 64.3 69.4 73.9 72.8 76.3 

FI 96.7 104.9 110.1 113.0 122.8 125.1 128.7 144.4 155.5 156.3 153.1 

SE 152.1 164.0 166.8 165.4 173.3 174.7 193.0 219.9 230.6 216.8 216.3 

UK na na na na na na na na na na na 
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Table 78: Financial sector leverage (debt to equity)  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 267.3 345.2 344.7 295.5 299.4 266.0 304.8 622.2 490.6 497.1 640.6 

BG 737.7 895.4 539.7 395.2 305.1 169.1 215.0 416.4 369.4 439.6 413.9 

CZ 1200.7 1387.1 677.6 626.9 647.8 657.7 642.7 759.8 648.4 571.6 623.7 

DK 371.0 441.3 364.5 338.1 286.6 277.9 341.6 591.3 461.3 376.8 377.0 

DE 441.3 574.5 501.5 504.2 449.5 421.7 430.1 614.2 523.4 496.3 524.5 

EE 251.2 227.2 283.5 227.0 274.3 412.2 397.3 453.6 468.0 395.6 373.4 

IE 134.4 146.7 158.7 176.7 192.4 192.0 204.3 293.8 235.8 187.5 158.3 

EL 299.8 397.9 331.2 308.7 299.6 294.9 314.0 1275.4 954.2 1881.5 2728.2 

ES 306.7 380.2 365.4 370.2 405.5 432.7 536.0 859.6 761.4 910.2 941.2 

FR 255.5 276.7 257.7 254.4 249.6 240.0 304.3 425.9 344.9 358.6 460.7 

IT 208.1 271.6 254.9 262.6 251.1 252.5 352.5 742.1 679.7 859.7 1171.6 

CY 601.8 676.5 767.3 927.2 963.2 598.2 511.3 1286.4 1465.2 1623.6 2539.2 

LV 837.9 823.7 952.3 1002.2 1027.9 1095.7 993.2 1063.2 846.6 839.6 704.3 

LT 619.1 612.3 823.1 742.9 656.3 727.4 776.0 1000.4 784.9 603.8 633.4 

LU na na na na na 60.6 62.3 76.5 54.8 45.5 50.0 

HU 660.3 536.1 528.1 465.4 409.6 377.7 389.3 644.8 538.0 505.7 561.9 

MT na na na 478.7 465.0 467.6 610.4 725.5 580.4 343.6 362.3 

NL 204.4 250.2 259.3 275.5 270.3 246.1 263.9 294.6 226.6 216.7 230.9 

AT 412.8 402.5 375.0 350.5 299.8 283.5 289.3 433.0 351.4 324.6 377.8 

PL 531.8 425.0 415.3 314.3 268.9 217.4 214.0 414.9 349.1 308.1 377.1 

PT 371.5 396.6 337.8 309.5 290.0 276.6 298.6 381.7 375.6 459.1 541.6 

RO 674.0 692.2 612.6 590.6 479.7 504.7 511.3 804.3 676.3 660.1 662.0 

SI 500.6 516.3 494.4 469.4 528.5 460.8 421.6 625.3 605.0 581.2 639.4 

SK 2177.6 1954.0 1517.5 1298.4 1513.4 1219.4 1002.3 1154.0 1140.5 1046.1 1078.8 

FI 356.2 370.4 328.9 321.2 263.8 226.9 252.2 457.2 372.5 402.7 616.3 

SE 228.4 286.2 234.8 238.2 217.1 212.2 240.6 456.8 316.9 265.9 304.7 

UK 486.2 614.8 596.6 754.8 775.2 732.5 898.8 1807.5 1010.3 994.2 1187.1 
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Table 79: Untransformed headline indicators: Current account balance as % of GDP (BoP data) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 3.4 4.5 3.4 3.2 2.0 1.9 1.9 -1.3 -1.4 1.9 -1.4 

BG -5.5 -2.4 -5.3 -6.4 -11.6 -17.6 -25.2 -23.1 -8.9 -1.5 0.3 

CZ -5.1 -5.3 -6.0 -5.0 -1.0 -2.0 -4.3 -2.1 -2.4 -3.9 -2.8 

DK 3.1 2.5 3.4 3.0 4.3 3.0 1.4 2.9 3.4 5.9 5.6 

DE 0.0 2.0 1.9 4.7 5.1 6.3 7.4 6.2 5.9 6.0 5.7 

EE -5.2 -10.6 -11.3 -11.3 -10.0 -15.3 -15.9 -9.2 3.4 2.9 2.1 

IE -0.6 -1.0 0.0 -0.6 -3.5 -3.5 -5.4 -5.7 -2.3 1.1 1.1 

EL -7.2 -6.5 -6.5 -5.8 -7.6 -11.4 -14.6 -14.9 -11.2 -10.1 -9.9 

ES -3.9 -3.3 -3.5 -5.2 -7.4 -9.0 -10.0 -9.6 -4.8 -4.5 -3.5 

FR 1.7 1.0 0.4 0.5 -0.5 -0.6 -1.0 -1.7 -1.3 -1.6 -2.0 

IT 0.3 -0.4 -0.8 -0.3 -0.9 -1.5 -1.3 -2.9 -2.0 -3.5 -3.1 

CY -3.3 -3.8 -2.3 -5.0 -5.9 -7.0 -11.8 -15.6 -10.7 -9.8 -4.7 

LV -7.7 -6.7 -8.2 -12.9 -12.6 -22.5 -22.4 -13.1 8.6 2.9 -2.2 

LT -4.7 -5.1 -6.7 -7.6 -7.1 -10.6 -14.4 -12.9 3.7 0.1 -3.7 

LU 8.8 10.5 8.1 11.9 11.5 10.4 10.1 5.4 7.2 8.2 7.1 

HU -6.1 -7.0 -8.0 -8.3 -7.2 -7.4 -7.3 -7.3 -0.2 1.1 0.9 

MT -3.8 2.4 -3.0 -5.9 -8.7 -9.8 -6.3 -5.0 -7.5 -5.0 -0.3 

NL 2.6 2.6 5.5 7.6 7.4 9.4 6.7 4.3 5.2 7.7 9.7 

AT -0.8 2.7 1.7 2.2 2.2 2.8 3.5 4.9 2.7 3.4 0.6 

PL -3.1 -2.8 -2.5 -5.3 -2.4 -3.8 -6.2 -6.6 -3.9 -5.1 -4.9 

PT -10.3 -8.2 -6.4 -8.3 -10.3 -10.7 -10.1 -12.6 -10.9 -10.0 -6.5 

RO -5.5 -3.3 -5.9 -8.3 -8.6 -10.4 -13.5 -11.5 -4.2 -4.4 -4.4 

SI 0.2 1.0 -0.8 -2.6 -1.7 -2.5 -4.8 -6.2 -0.7 -0.6 0.0 

SK -8.3 -7.9 -5.9 -7.8 -8.5 -7.8 -5.3 -6.2 -2.6 -3.7 0.1 

FI 8.4 8.5 4.8 6.2 3.4 4.2 4.3 2.6 1.8 1.5 -1.6 

SE 5.0 4.7 6.9 6.6 6.8 8.4 9.1 9.1 6.7 6.7 6.4 

UK -2.1 -1.7 -1.6 -2.1 -2.6 -3.4 -2.5 -1.4 -1.5 -3.3 -1.9 
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Table 80: Untransformed headline indicators: Net International Investment Position as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na 36.6 36.6 28.4 33.5 29.4 28.9 39.7 54.2 64.4 65.7 

BG -27.1 -25.3 -26.3 -30.1 -44.1 -58.0 -81.1 -98.4 -101.8 -95.4 -85.6 

CZ -10.0 -15.5 -19.6 -28.2 -26.9 -32.3 -38.7 -40.1 -46.0 -48.2 -49.3 

DK -16.6 -16.4 -12.1 -5.3 3.9 -0.2 -5.8 -5.1 4.4 10.1 24.5 

DE 8.7 5.1 6.6 10.7 21.0 27.9 26.5 25.4 33.8 34.9 32.6 

EE -48.3 -54.1 -65.9 -86.5 -85.2 -73.9 -72.0 -76.7 -81.9 -72.8 -57.8 

IE -15.2 -17.9 -20.0 -17.9 -24.5 -5.3 -19.6 -76.2 -93.0 -88.9 -96.0 

EL -46.5 -52.9 -58.9 -67.0 -77.3 -85.4 -96.1 -76.8 -89.6 -98.4 -86.1 

ES -35.6 -41.6 -45.2 -51.9 -55.6 -65.8 -78.1 -79.3 -93.7 -88.9 -91.7 

FR -2.0 3.0 -4.2 -4.7 1.1 1.1 -1.5 -12.9 -9.4 -7.8 -15.9 

IT -5.8 -12.4 -13.6 -15.8 -16.8 -22.2 -24.5 -24.1 -25.3 -24.0 -20.6 

CY na 10.6 4.3 14.1 20.3 38.3 11.7 -15.1 -30.4 -35.6 -71.3 

LV -37.6 -41.3 -43.8 -52.3 -59.6 -69.9 -74.7 -79.0 -82.7 -80.3 -73.3 

LT -34.4 -32.6 -33.1 -34.4 -42.6 -48.9 -55.8 -51.6 -57.3 -55.4 -52.6 

LU na 100.4 140.3 113.1 127.8 131.6 95.5 100.1 85.7 96.6 107.8 

HU -66.3 -65.2 -78.1 -85.4 -94.4 -102.8 -105.1 -106.0 -117.2 -112.8 -105.9 

MT 13.6 34.6 39.6 40.1 36.9 28.0 18.1 2.7 13.6 7.4 5.7 

NL -13.4 -24.3 -1.7 3.7 -2.6 3.2 -6.0 4.2 16.7 22.6 35.5 

AT -25.6 -20.1 -14.3 -17.3 -21.7 -20.5 -18.2 -16.9 -8.0 -8.1 -2.3 

PL -29.5 -34.9 -41.7 -41.6 -42.5 -45.7 -50.1 -56.3 -58.8 -65.4 -63.5 

PT -47.5 -54.6 -57.5 -64.1 -66.9 -78.8 -87.9 -96.2 -110.4 -107.3 -105.0 

RO -25.0 -21.2 -27.1 -26.4 -29.5 -36.2 -47.1 -53.4 -62.2 -63.8 -62.5 

SI -2.2 0.1 -5.9 -7.8 -11.0 -17.1 -21.8 -35.7 -39.6 -42.8 -41.2 

SK -18.4 -16.2 -24.5 -31.0 -38.7 -46.8 -46.2 -57.4 -66.7 -63.2 -64.4 

FI -82.2 -36.8 -26.4 -10.0 -15.3 -13.8 -27.9 -9.7 0.0 11.8 13.1 

SE -25.0 -22.0 -20.0 -25.0 -20.7 -13.0 -1.5 -10.5 -9.3 -7.4 -8.3 

UK -13.4 -11.2 -10.3 -18.4 -20.0 -28.9 -22.9 -7.0 -21.0 -23.8 -17.3 



 

90 

 

Table 81: Untransformed headline indicators: % y-o-y change in Real Effective Exchange Rate with HICP deflators 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 0.8 0.5 3.9 0.9 0.1 0.5 0.9 3.0 0.4 -1.9 1.0 

BG 7.5 3.5 2.8 4.2 1.6 5.1 5.0 9.1 3.6 -1.9 1.4 

CZ 6.6 10.6 -2.5 0.6 5.5 5.0 2.9 15.1 -4.0 2.0 2.3 

DK 1.4 1.8 4.7 0.3 -0.8 0.0 0.9 2.3 2.4 -3.7 -0.4 

DE -0.1 0.5 4.5 1.2 -1.0 -0.1 1.7 0.8 0.7 -4.4 -0.2 

EE 4.4 2.0 2.7 2.2 1.9 2.3 5.0 7.1 1.1 -2.0 1.7 

IE 2.5 4.8 9.3 2.6 -0.1 0.9 3.3 3.6 -1.6 -6.7 -0.9 

EL 1.1 2.4 5.3 1.6 -0.1 1.0 1.0 2.0 2.1 0.0 1.0 

ES 1.0 2.5 5.1 1.9 0.8 1.6 1.8 2.7 0.4 -2.2 0.6 

FR 0.1 1.2 5.2 1.6 -0.8 0.1 0.9 1.7 0.2 -3.2 -0.3 

IT 0.6 2.0 6.1 1.6 -0.8 0.3 1.2 1.7 1.0 -3.5 0.5 

CY 0.6 1.7 5.6 0.6 0.4 0.4 -0.5 3.3 0.9 -2.5 0.7 

LV 0.8 -3.1 -4.9 1.0 -0.5 4.2 7.1 11.1 3.9 -5.9 1.6 

LT 2.5 2.7 1.4 0.0 -0.4 1.3 3.6 7.0 5.4 -3.1 1.4 

LU 0.5 0.6 3.4 1.7 1.3 0.9 1.0 2.1 0.9 -1.0 1.0 

HU 8.2 9.7 1.3 6.0 1.8 -4.5 11.1 3.0 -5.6 2.5 -0.1 

MT 1.1 1.6 3.1 2.5 -0.1 1.5 1.7 3.7 0.5 -3.3 -0.1 

NL 3.6 2.8 4.1 0.2 -1.0 -0.3 0.3 0.7 1.8 -3.2 -0.1 

AT 0.1 0.2 2.8 0.7 -0.8 -0.3 0.8 0.5 0.9 -2.6 0.8 

PL 12.8 -4.7 -11.3 -0.9 12.0 2.4 3.5 9.5 -15.2 7.1 -1.9 

PT 2.5 2.2 4.6 1.1 -0.5 0.8 1.2 0.7 -0.6 -2.3 1.0 

RO 1.7 0.1 -3.4 1.9 18.2 7.4 8.4 -5.0 -7.6 2.5 3.1 

SI 0.5 1.9 2.8 -0.1 -0.9 0.4 1.5 2.2 1.9 -1.6 -0.5 

SK 2.0 2.5 12.6 9.8 3.0 5.7 9.7 8.6 6.6 -3.5 1.3 

FI 1.6 1.4 4.6 -0.3 -1.7 -0.5 0.8 2.1 2.3 -4.1 0.6 

SE -8.0 2.3 6.6 1.2 -3.6 0.0 1.2 -2.0 -7.5 7.4 4.5 

UK -2.8 -0.1 -4.9 3.6 -1.5 1.0 1.8 -12.8 -9.8 2.0 1.0 



 

91 

* Indicative figures for 2011 are based on forecasts by the European Commission (DG Economic and Financial Affairs). 
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Table 82: Untransformed headline indicators: % y-o-y change in Export Market Shares 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE na na na 0.1 -6.5 -10.7 -6.1 -1.8 -0.3 -6.6 -10.2 

BG 17.6 12.9 19.0 22.8 10.0 10.7 14.9 11.2 1.3 -5.0 9.6 

CZ 12.4 24.0 14.2 19.8 7.3 -1.3 9.8 10.1 4.8 -3.0 -2.7 

DK -0.2 8.7 3.9 -4.2 -5.1 -2.0 -4.4 -1.7 -0.5 -12.0 -14.2 

DE -2.5 11.4 8.6 4.6 -4.6 -4.5 2.1 -0.7 -2.2 -6.5 -8.3 

EE 14.9 6.3 11.7 19.6 18.6 16.0 4.4 -0.5 -5.8 -4.1 17.4 

IE 12.9 19.6 3.3 -5.3 -9.7 -12.2 -4.9 -7.0 6.4 0.0 -18.6 

EL 11.1 -1.2 -0.2 16.4 1.4 -13.1 -3.5 6.0 -3.5 -19.7 -17.9 

ES -2.8 9.0 9.5 2.6 -9.2 -8.2 0.0 -2.3 -1.5 -6.1 -8.7 

FR -8.5 2.0 0.5 -4.1 -12.3 -12.8 -7.6 -6.1 5.9 -2.6 -14.0 

IT -4.8 3.2 -0.3 -1.1 -9.6 -10.0 -1.3 -4.5 -10.3 -12.8 -10.6 

CY 0.2 3.9 -4.0 -1.5 -6.8 -12.5 -5.5 -0.4 0.9 -11.7 -19.6 

LV 9.6 14.9 11.8 13.0 16.9 11.4 17.0 19.5 2.1 -5.6 4.5 

LT 32.3 43.3 28.7 11.2 13.2 15.1 5.5 19.7 4.1 -7.9 17.7 

LU 4.9 2.8 3.3 11.9 9.7 7.8 12.2 -0.2 -3.5 -5.7 -12.4 

HU 14.5 18.9 11.5 11.1 3.8 0.2 9.7 8.6 -2.0 -7.6 -8.7 

MT -10.6 -3.4 3.7 -11.8 -16.0 -4.6 8.3 2.3 11.8 12.4 -4.2 

NL -4.4 2.1 4.9 3.2 -6.0 -6.4 -2.4 -0.6 -0.5 -4.8 -8.4 

AT -4.1 11.4 8.5 5.2 -2.8 -7.7 -0.4 1.1 -4.2 -12.1 -12.1 

PL 24.0 19.4 14.4 19.5 13.5 10.0 14.6 15.9 7.5 -2.1 -3.0 

PT -7.6 6.8 8.1 1.2 -14.1 -9.1 4.8 -1.0 -2.9 -9.4 -9.3 

RO 26.1 30.3 25.8 19.0 14.9 11.0 13.1 17.8 10.6 -1.6 2.8 

SI -0.1 17.8 13.7 8.1 2.2 0.9 10.1 7.4 -3.4 -12.1 -10.6 

SK 15.6 19.7 36.0 29.2 4.3 14.0 33.0 29.8 3.6 -10.0 -1.3 

FI -0.3 1.1 0.4 -2.2 -6.9 -5.5 2.1 1.9 -12.2 -21.0 -14.4 

SE -10.7 -5.1 4.4 5.2 -4.6 -5.7 -0.1 -3.3 -10.7 -8.1 -1.8 

UK -6.1 0.6 -3.1 -6.8 -8.0 -4.9 -8.4 -17.5 -9.6 -6.6 -8.6 
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Table 83: Untransformed headline indicators: % y-o-y change in Nominal ULC 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 4.2 2.3 1.0 -0.6 1.4 2.0 2.2 4.4 3.9 -0.4 2.7 

BG 8.0 1.4 1.6 2.0 5.6 3.1 9.3 12.4 12.8 5.5 1.1 

CZ 4.9 6.2 3.2 3.0 -0.8 0.4 2.6 3.4 2.3 0.0 1.1 

DK 4.4 3.3 2.2 0.4 2.2 2.2 4.8 6.1 5.9 -1.2 0.0 

DE 0.4 0.7 0.9 -0.5 -0.9 -2.0 -0.8 2.3 5.6 -1.1 1.4 

EE 4.0 3.8 4.9 5.6 3.8 9.1 17.3 14.6 1.4 -6.1 -1.4 

IE 5.7 1.3 4.4 4.1 4.6 3.6 4.2 6.4 -3.7 -6.5 -3.2 

EL -0.4 10.1 1.5 2.2 4.4 -1.1 2.5 5.1 6.2 -0.1 -1.9 

ES 3.2 3.0 2.7 2.5 3.3 3.1 4.2 5.6 1.3 -1.9 -1.5 

FR 2.4 3.0 2.0 1.0 1.8 1.8 1.7 3.2 3.7 0.6 1.6 

IT 2.9 3.4 4.0 2.1 2.4 2.0 1.6 4.5 4.0 -0.5 0.9 

CY 1.9 4.8 9.7 2.0 1.6 0.9 1.2 1.9 3.8 1.4 3.3 

LV -1.6 -1.4 5.2 6.5 15.3 16.4 27.7 20.7 -7.9 -10.4 3.0 

LT -3.5 1.8 1.0 3.3 6.0 10.2 6.5 10.4 -1.5 -6.9 -0.2 

LU 6.5 2.1 1.3 1.2 2.2 1.3 1.6 9.3 7.4 1.6 3.3 

HU 10.9 8.6 5.8 4.2 2.8 2.0 6.3 4.3 2.8 -0.9 1.7 

MT 9.1 0.6 6.1 1.9 -0.7 3.9 0.5 3.5 5.8 -1.2 1.2 

NL 5.1 4.8 2.5 0.2 -0.4 0.6 1.7 3.0 5.2 -0.7 1.3 

AT 1.0 0.1 1.4 -0.4 1.2 1.1 1.1 3.8 4.9 0.0 0.9 

PL 6.5 -2.2 -3.3 -2.2 0.3 -1.0 2.6 7.5 2.3 1.3 0.7 

PT 4.0 3.1 3.8 1.0 3.5 0.9 1.2 3.4 3.2 -1.6 -0.7 

RO 44.9 -0.2 21.0 3.0 22.1 4.9 15.3 22.9 2.9 7.9 1.7 

SI 9.0 5.9 4.5 3.6 1.4 1.1 2.6 6.4 8.5 0.3 -0.6 

SK 2.6 4.2 4.0 2.7 4.0 1.7 0.5 4.4 5.7 -0.9 -0.4 

FI 3.7 0.8 0.7 0.0 2.1 0.3 0.6 6.7 8.9 -1.6 1.8 

SE 5.2 0.5 0.2 -0.9 0.2 -0.5 4.2 3.1 4.4 -2.3 -0.8 

UK 3.1 1.4 1.8 2.1 1.9 2.9 2.1 3.2 5.3 1.1 1.5 

* Note: "% Change (3 years) in Nominal ULC", break in employment figures for Latvia in 2011 
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Table 84: Untransformed headline indicators: % y-o-y change in deflated House Prices 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 2.9 5.2 5.4 6.1 9.8 5.6 4.4 0.8 0.6 0.2 -0.1 

BG na na na na 27.9 12.2 18.3 16.7p,s -21.6p,s -12.3p -9.0p 

CZ na na na na 0.0 5.3 15.8 7.4s -4.5 -2.0 0.0 

DK 3.4 1.9 1.9 7.6 15.8 21.8 1.4 -7.7 -13.3 0.1 -4.9 

DE na na na na na -1.4 -3.6 -0.3 0.8 -1.0 1.4 

EE na na na na 27.6 42.1 11.8 -16.2 -36.4 3.0 3.3 

IE 3.7 5.1 11.7 9.8 9.9 12.2 4.1 -8.4 -12.9 -10.5 -15.2 

EL 11.4 11.0 2.0 -0.5 12.0 9.3 1.9 0.3 0.4 -6.5 -5.1 

ES 6.2 12.6 14.0 13.4 10.0 11.8 6.4 -4.9 -5.7 -3.9 -10.0 

FR 5.8 7.1 9.6 12.9 13.2 9.7 4.4 -2.0 -6.5 4.0 3.8 

IT 5.4 6.5 7.4 7.1 5.2p 3.2p 2.6p -0.4p -0.3p -1.5b,p -2.0 

CY na na na na na 8.8 8.2 1.2 -7.2 -7.7 -8.5 

LV -1.0 71.7 21.6 -3.4 23.1 9.2 24.0 -13.0 -39.3 -9.3 4.9 

LT 21.0 9.9 19.9 15.0 48.7 34.8 25.7 -1.4s -32.9s -8.7s 2.4s 

LU 11.8 7.9 8.8 11.3 8.1 3.7 2.4 -0.5 -2.8 2.5 1.5 

HU na na na na na 1.6 -2.0 -4.0s -9.8 -6.4 -4.1 

MT 2.7 6.4 12.4 17.7 6.9 18.6 18.7 7.5 -6.7 -2.0 -2.3 

NL 6.4 3.3 1.3 3.2 1.8 2.0 3.1 1.0 -3.8 -2.8 -4.0 

AT na na na na na 1.9 1.6 -1.0s 0.9 -1.3 -8.0 

PL na na na na na 35.0 45.2 -4.8s -5.2s -6.2s -5.7s 

PT 1.9 -2.1 -1.7 -1.9 -0.5p -1.0p -1.6p 1.4p 2.8p 0.2p -3.6p 

RO na na na na na 46.0 44.5 -19.0s -26.3 -14.5 -18.9 

SI na na na 7.3 13.1 14.2 17.4 1.5 -10.4 -1.3 1.0 

SK na na na na na 11.5 25.7 12.8 -12.8 -4.9 -5.6 

FI -3.7 3.7 7.0 7.7 7.2 5.5 3.6 -2.5 0.0 4.1 -0.3 

SE 5.6 4.7 4.9 8.6 7.8 11.3 11.2 -1.8 0.6 6.7 1.0 

UK 7.1 15.3 13.8 9.8 2.9 3.5 8.2 -4.2 -9.1 3.5 -5.4 

Note:  (i) Recent figures are based on the Eurostat house price index, in most cases going back to 2006. Earlier data were provided by the European Central Bank and OECD  
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(ii) s = EUROSTAT estimates, b = break in series, p = provisional 
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Table 85: Untransformed headline indicators: Private Sector Credit Flow as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 15.7 8.9 20.2 3.9 3.3 17.8 20.9 22.2 8.5 13.7 11.6 

BG 15.7 5.5 14.3 19.5 21.9 20.5 39.9 41.1 19.1 0.1 -6.7 

CZ -3.2 4.3 -3.5 5.8 3.3 7.2 8.7 8.6 1.0 2.1 2.5 

DK 20.2 12.7 5.4 19.3 24.9 24.6 18.7 18.1 -2.1 5.6 -2.2 

DE 4.8 4.4 0.3 -2.0 -0.9 0.9 3.6 3.0 1.8 3.1 4.8 

EE 20.0 22.1 21.4 27.1 26.8 40.3 32.2 13.0 2.6 -4.4 6.8 

IE na 24.0 9.5 25.3 24.8 34.5 25.0 36.4 2.4 0.3 4.0 

EL 10.9 7.7 10.7 11.9 15.0 16.9 17.0 16.5 3.8 0.7 -5.5 

ES 18.7 16.6 17.1 21.8 27.8 37.0 27.0 12.3 -3.0 1.4 -4.1 

FR 10.4 4.7 3.8 6.8 9.0 10.7 12.6 9.1 -1.8 1.8 4.0 

IT 8.4 6.4 7.0 8.3 9.4 10.9 13.1 6.7 1.3 3.8 2.6 

CY 11.9 14.7 6.8 10.8 46.7 10.4 38.8 38.3 15.5 23.7 16.1 

LV 8.9 9.8 14.3 18.1 26.4 43.0 36.6 14.3 -6.1 -8.7 -2.5 

LT 2.1 3.7 7.8 10.0 15.5 19.0 27.2 9.4 -11.5 -5.6 -0.8 

LU na na na na na 14.1 33.4 -37.6 176.3 7.3 2.5 

HU 10.3 15.3 18.3 12.8 17.4 18.0 22.0 29.2 5.4 -21.6 6.4 

MT na na na na 11.9 17.1 4.6 18.1 11.3 6.8 2.2 

NL 13.7 12.2 10.2 7.0 14.6 12.7 9.2 7.5 6.3 3.3 0.7 

AT 7.9 5.2 6.8 4.0 7.7 7.2 15.5 6.6 -3.5 6.8 4.1 

PL 3.9 0.9 2.4 2.1 4.5 10.0 12.0 12.1 3.9 3.6 7.1 

PT 21.9 12.1 9.2 9.9 13.7 16.5 24.6 21.8 7.5 4.5 -3.2 

RO 7.0 8.8 8.0 9.2 12.0 22.7 34.3 27.9 7.9 1.7 1.8 

SI na 8.6 8.7 9.6 13.6 13.9 23.5 18.3 4.1 1.8 1.9 

SK 4.3 8.0 3.9 3.1 7.9 9.4 10.3 12.4 2.8 3.3 3.3 

FI 2.1 5.4 8.9 9.2 8.2 13.2 15.1 20.5 -1.3 6.9 4.6 

SE 14.8 -4.2 0.4 7.5 14.9 10.7 23.3 20.3 4.8 2.8 6.3 

UK 15.8 18.5 17.7 18.6 18.0 21.0 19.6 11.9 -12.1 1.9 1.0 
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Table 86: Untransformed headline indicators: Private Sector Debt as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 179.5 180.4 193.9 188.2 185.0 193.2 203.2 217.3 228.6 232.3 235.7 

BG 47.6 47.6 58.4 74.0 91.1 100.0 131.8 154.7 174.9 170.1 146.0 

CZ 59.5 61.4 55.8 56.6 57.2 61.4 65.5 73.0 75.7 76.9 78.1 

DK 176.8 175.9 177.9 185.9 202.0 215.0 224.1 237.4 250.5 244.0 237.6 

DE 133.0 135.9 135.5 131.1 128.2 124.3 122.3 123.6 130.5 127.2 127.8 

EE 81.3 90.4 97.5 111.2 122.4 150.1 158.7 164.2 174.8 148.5 132.9 

IE 150.0 160.7 153.7 171.3 192.8 217.1 223.7 279.0 311.3 315.3 309.5 

EL 65.0 68.3 72.0 78.6 90.2 98.0 107.6 119.3 122.7 125.2 125.0 

ES 132.5 139.5 147.8 159.9 176.6 200.4 215.0 220.5 226.8 227.2 217.9 

FR 123.7 124.1 123.7 126.9 131.6 136.8 142.5 149.9 156.8 158.6 160.4 

IT 86.5 89.5 93.4 97.6 103.5 110.0 118.2 122.1 128.2 129.1 128.6 

CY 164.2 173.8 169.5 168.2 203.9 199.7 220.6 241.9 261.7 278.1 287.5 

LV 49.5 54.4 61.8 74.5 94.8 122.1 127.5 132.1 147.4 140.4 125.1 

LT 29.4 29.9 35.5 41.9 52.5 64.5 81.5 81.9 88.2 80.3 70.1 

LU na na na na na 161.2 205.3 221.2 373.2 344.9 326.3 

HU 67.3 71.1 84.9 86.4 102.2 110.8 125.7 155.7 170.6 154.0 167.3 

MT na na na 178.1 180.6 193.5 192.0 200.7 213.1 209.3 209.9 

NL 191.0 195.0 202.6 204.5 210.5 212.6 210.9 211.0 225.5 225.3 224.6 

AT 127.2 126.8 128.9 128.1 132.3 144.4 151.9 156.5 158.4 164.4 160.7 

PL 42.6 49.2 48.0 42.6 44.3 52.3 58.6 72.0 72.0 74.2 79.5 

PT 184.0 187.9 192.6 193.1 200.2 209.2 222.9 240.3 252.3 250.0 249.4 

RO 30.4 34.4 36.1 36.0 42.0 67.7 106.6 115.0 122.9 76.4 71.8 

SI 64.4 66.7 70.6 75.3 85.2 90.9 105.8 117.4 126.5 128.2 128.3 

SK 49.0 53.1 48.8 48.8 51.4 55.1 64.3 69.4 73.9 72.8 76.3 

FI 124.6 126.7 134.0 137.4 141.6 147.3 150.6 168.9 179.3 182.8 178.8 

SE 202.9 210.8 207.1 183.8 192.4 192.9 210.3 236.7 248.9 232.8 232.2 

UK 157.3 167.5 173.0 182.9 194.4 206.3 205.7 221.2 219.7 209.2 204.6 
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Table 87: Untransformed headline indicators: General Government Debt as % of GDP 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 106.5 103.4 98.4 94.0 92.0 88.0 84.0 89.2 95.7 95.5 97.8 

BG 66.0 52.4 44.4 37.0 27.5 21.6 17.2 13.7 14.6 16.2 16.3 

CZ 23.9 27.1 28.6 28.9 28.4 28.3 27.9 28.7 34.2 37.8 40.8 

DK 49.6 49.5 47.2 45.1 37.8 32.1 27.1 33.4 40.7 42.7 46.4 

DE 59.1 60.7 64.4 66.2 68.5 68.0 65.2 66.8 74.5 82.5 80.5 

EE 4.8 5.7 5.6 5.0 4.6 4.4 3.7 4.5 7.2 6.7 6.1 

IE 35.2 32.0 30.7 29.5 27.3 24.6 25.0 44.5 64.9 92.2 106.4 

EL 103.7 101.7 97.4 98.9 101.2 107.5 107.2 112.9 129.7 148.3 170.6 

ES 55.6 52.6 48.8 46.3 43.2 39.7 36.3 40.2 53.9 61.5 69.3 

FR 56.9 59.0 63.2 65.0 66.7 64.0 64.2 68.2 79.2 82.3 86.0 

IT 108.2 105.1 103.9 103.4 105.7 106.3 103.3 106.1 116.4 119.2 120.7 

CY 61.2 65.1 69.7 70.9 69.4 64.7 58.8 48.9 58.5 61.3 71.1 

LV 14.1 13.6 14.7 15.0 12.5 10.7 9.0 19.8 36.7 44.5 42.2 

LT 23.0 22.2 21.0 19.3 18.3 17.9 16.8 15.5 29.3 37.9 38.5 

LU 6.3 6.3 6.1 6.3 6.1 6.7 6.7 14.4 15.3 19.2 18.3 

HU 52.7 55.9 58.6 59.5 61.7 65.9 67.0 73.0 79.8 81.8 81.4 

MT 60.5 59.1 67.6 71.7 69.7 64.0 61.9 62.0 67.6 68.3 70.9 

NL 50.7 50.5 52.0 52.4 51.8 47.4 45.3 58.5 60.8 63.1 65.5 

AT 66.8 66.2 65.3 64.7 64.2 62.3 60.2 63.8 69.2 72.0 72.4 

PL 37.6 42.2 47.1 45.7 47.1 47.7 45.0 47.1 50.9 54.8 56.4 

PT 53.8 56.8 59.4 61.9 67.7 69.4 68.4 71.7 83.2 93.5 108.1 

RO 25.7 24.9 21.5 18.7 15.8 12.4 12.8 13.4 23.6 30.5 33.4 

SI 26.5 27.8 27.2 27.3 26.7 26.4 23.1 22.0 35.0 38.6 46.9 

SK 48.9 43.4 42.4 41.5 34.2 30.5 29.6 27.9 35.6 41.0 43.3 

FI 42.5 41.5 44.5 44.4 41.7 39.6 35.2 33.9 43.5 48.6 49.0 

SE 54.7 52.5 51.7 50.3 50.4 45.3 40.2 38.8 42.6 39.5 38.4 

UK 37.8 37.7 39.1 41.0 42.2 43.3 44.2 52.3 67.8 79.4 85.0 
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Table 88: Untransformed headline indicators: Unemployment rate 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 6.6 7.5 8.2 8.4 8.5 8.3 7.5 7.0 7.9 8.3 7.2 

BG 19.5 18.2 13.7 12.1 10.1 9.0 6.9 5.6 6.8 10.3 11.3 

CZ 8.0 7.3 7.8 8.3 7.9 7.1 5.3 4.4 6.7 7.3 6.7 

DK 4.5 4.6 5.4 5.5 4.8 3.9 3.8 3.4 6.0 7.5 7.6 

DE 7.9 8.7 9.8 10.5 11.3 10.3 8.7 7.5 7.8 7.1 5.9 

EE 12.6 10.3 10.1 9.7 7.9 5.9 4.6 5.5 13.8 16.9 12.5 

IE 3.9 4.5 4.6 4.5 4.4 4.5 4.6 6.3 11.9 13.7 14.4 

EL 10.7 10.3 9.7 10.5 9.9 8.9 8.3 7.7 9.5 12.6 17.7 

ES 10.5 11.4 11.4 10.9 9.2 8.5 8.3 11.3 18.0 20.1 21.7 

FR 8.2 8.3 8.9 9.3 9.3 9.2 8.4 7.8 9.5 9.7 9.6 

IT 9.0 8.5 8.4 8.0 7.7 6.8 6.1 6.7 7.8 8.4 8.4 

CY 4.0 3.6 4.2 4.7 5.5 4.7 4.1 3.8 5.5 6.4 7.9 

LV 12.9 12.8 11.3 11.2 9.6 7.3 6.5 8.0 18.2 19.8 16.2 

LT 17.4 13.8 12.4 11.4 8.3 5.6 4.3 5.8 13.7 17.8 15.4 

LU 1.9 2.6 3.8 5.0 4.6 4.6 4.2 4.9 5.1 4.6 4.8 

HU 5.6 5.6 5.8 6.1 7.2 7.5 7.4 7.8 10.0 11.2 10.9 

MT 7.6 7.4 7.7 7.2 7.3 6.9 6.5 6.0 6.9 6.9 6.5 

NL 2.5 3.1 4.2 5.1 5.3 4.4 3.6 3.1 3.7 4.5 4.4 

AT 3.6 4.2 4.3 4.9 5.2 4.8 4.4 3.8 4.8 4.4 4.2 

PL 18.3 20.0 19.7 19.0 17.8 13.9 9.6 7.1 8.2 9.6 9.7 

PT 4.6 5.7 7.1 7.5 8.6 8.6 8.9 8.5 10.6 12.0 12.9 

RO 6.6 7.5 6.8 8.0 7.2 7.3 6.4 5.8 6.9 7.3 7.4 

SI 6.2 6.3 6.7 6.3 6.5 6.0 4.9 4.4 5.9 7.3 8.2 

SK 19.5 18.8 17.7 18.4 16.4 13.5 11.2 9.6 12.1 14.5 13.6 

FI 9.1 9.1 9.0 8.8 8.4 7.7 6.9 6.4 8.2 8.4 7.8 

SE 5.8 6.0 6.6 7.4 7.7 7.1 6.1 6.2 8.3 8.4 7.5 

UK 5.0 5.1 5.0 4.7 4.8 5.4 5.3 5.6 7.6 7.8 8.0 
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1. WPROWADZENIE  
Trwałe zakłócenia równowagi makroekonomicznej – o których świadczą znaczne i 
utrzymujące się deficyty bądź nadwyżki w bilansach płatniczych, trwała utrata 
konkurencyjności oraz narastanie zadłużenia – stanowiły jedną z głównych przyczyn kryzysu 
gospodarczego, a zachodzące obecnie procesy ich korekty i likwidacji mają znaczny wpływ 
na rozwój sytuacji gospodarczej. Decydują one nadal o charakterze wyzwań 
makroekonomicznych, przed którymi stoją niektóre państwa członkowskie, a także wywierają 
skutki uboczne zwiększające zagrożenia, z którymi boryka się aktualnie strefa euro. W 
grudniu 2011 r. wszedł w życie tzw. „sześciopak”, obejmujący dwa rozporządzenia 
regulujące procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej1. Monitorowanie 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej w ramach tej procedury stanowi część 
„europejskiego semestru”, który przyjmuje całościową i wybiegającą w przyszłość koncepcję 
nadzoru makroekonomicznego. Procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej po raz pierwszy w pełni zastosowano w roku 2012. Pierwszym krokiem 
było opublikowanie przez Komisję w dniu 14 lutego 2012 r. pierwszego sprawozdania 
przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania2. Dnia 30 maja 2012 r. opublikowano 
pogłębione analizy dotyczące 12 państw członkowskich3. W przypadku każdego z nich 
stwierdzono istnienie zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Zalecenia, które w lipcu w 
ramach europejskiego semestru skierowała do poszczególnych państw Rada4, zostały 
uzupełnione o właściwe działania polityczne, które należy podjąć w odpowiedzi na 
stwierdzone zakłócenia równowagi.  

Niniejsze drugie sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania inicjuje 
procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej w ramach europejskiego 
semestru w roku 2013.  

Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania służy jako narzędzie wstępnej 
diagnozy, w ramach której Komisja wskazuje państwa członkowskie, których sytuacja 
uzasadnia jej zdaniem dokładniejsze zbadanie, czy istnieją w nich zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej lub ryzyko ich wystąpienia. Należy podkreślić, iż to nie w tym 
sprawozdaniu, lecz dopiero w ramach późniejszych pogłębionych analiz szczegółowo badane 
są czynniki wpływające na zaobserwowane zmiany sytuacji5. Na podstawie tych 
pogłębionych analiz Komisja decyduje, czy istnieją zakłócenia lub nadmierne zakłócenia, 
oraz przedstawia zalecenia dotyczące polityki. W trakcie drugiego cyklu stosowania 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej uwzględnione zostaną 
ustalenia dokonane w poprzednim cyklu oraz fakt, iż ogólna sytuacja gospodarcza nie uległa 
poprawie. Pogłębione analizy powinny zostać opublikowane wiosną, przed majowym 
pakietem przedkładanym w związku z europejskim semestrem. 

                                                 
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 oraz 1174/2011 (Dz.U. L 306 z 

23.11.2011, odpowiednio s. 25 i s. 8). 
2 COM(2012) 68 final z 14.2.2012. 
3 Do grupy tej należały Belgia, Bułgaria, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Słowenia, 

Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo (zob. European Economy-Occasional Papers nr 99–110 oraz 
komunikat Komisji „Działanie na rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, COM(2012) 
299 final z 30.5.2012). 

4 Zalecenia Rady z dnia 10 lipca 2012 r. (2012/C 219/01 do 27) (Dz.U. C 219 z 24.7.2012). 
5 Państwa członkowskie i Komisja kontynuują na forum Komitetu Polityki Gospodarczej prace nad 

wzmocnieniem ram i narzędzi analizy zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Dotyczą one między 
innymi kwestii związanych z rynkami nieruchomości mieszkaniowych, zadłużeniem oraz oceną bilansów 
płatniczych. 
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Podstawą sprawozdania przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania jest tabela 
wskaźników. Ocena, czy w państwach członkowskich istnieją lub mogą wystąpić zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, nie wynika z mechanicznego zastosowania wskaźników 
uwzględnionych w tabeli. Informacje zawarte w tabeli są uzupełnione dodatkowymi 
informacjami i wskaźnikami, z należytym uwzględnieniem okoliczności i struktur 
charakterystycznych dla poszczególnych krajów, jak również wniosków zawartych w 
pogłębionych analizach z maja 2012 r. Jeśli chodzi o kształt tabeli, pierwotny zbiór dziesięciu 
wskaźników został na wniosek Rady i Parlamentu Europejskiego uzupełniony o wskaźnik 
dotyczący sektora finansowego, tak by lepiej uwzględnić znaczenie tego ostatniego. 
Załącznik 1 zawiera dodatkowe wyjaśnienia oraz kontekst tegorocznej tabeli wskaźników. 

W sekcji 2 omówiono niektóre przekrojowe i tematyczne konkluzje płynące z analizy tabeli. 
W sekcji 3 przeanalizowano wskaźniki dla poszczególnych krajów. Sekcja 4 zawiera wnioski 
końcowe. 
2. POSTĘPY W ZAKRESIE KORYGOWANIA ZAKŁÓCEŃ I PRZYWRACANIA RÓWNOWAGI  
Gospodarki krajów UE w dalszym ciągu borykają się ze znacznymi problemami w procesie 
korekty zewnętrznych i wewnętrznych zakłóceń równowagi makroekonomicznej, narosłych w 
okresie poprzedzającym kryzys. W szeregu państw członkowskich zarówno sektor prywatny, 
jak i publiczny stoją pod presją zmniejszenia zadłużenia. Presja ta wynika z konieczności 
likwidacji narosłych zakłóceń równowagi o charakterze finansowym, związanych z 
wcześniejszymi poziomami wydatków i długu, które stały się niemożliwe do utrzymania. 
Procesy zmniejszania zadłużenia obciążają perspektywy wzrostu gospodarczego, gdyż 
zmniejszane są wydatki, a dochody są przeznaczane na spłatę długów. Jednocześnie pełne i 
trwałe zmniejszenie deficytów w bilansie płatniczym wymaga dalszej poprawy względnej 
konkurencyjności, w tym przez ograniczenie kosztów i wzrost wydajności. Oczekuje się, że 
korekta narosłych zakłóceń równowagi wewnętrznej i zewnętrznej potrwa przez dłuższy 
okres, odciskając piętno na ogólnej sytuacji gospodarczej w nadchodzących latach i 
określając ramy nadzoru prowadzonego w kontekście procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej. Aktualne, a także prognozowane na przyszły rok warunki do 
wzrostu gospodarczego uległy istotnemu pogorszeniu w porównaniu z założeniami, które 
przyjęto na początku br. w ramach poprzedniego sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, ale postępy w przywracaniu równowagi makroekonomicznej 
pozwolą utorować drogę dla wzrostu gospodarczego i dalszej konwergencji. 

Jak potwierdzają najnowsze prognozy Komisji, dostrzec można sygnały osiągnięcia postępów 
w procesie przywracania równowagi gospodarkom w UE. Wysiłki na rzecz reform wydają się 
przynosić owoce, i to nie tylko w krajach objętych programami dostosowawczymi. W krajach 
o największych zakłóceniach równowagi zewnętrznej zmniejszeniu ulegają deficyty na 
rachunkach obrotów bieżących, do czego przyczynia się poprawa konkurencyjności. W 
przypadku niektórych krajów o wysokim deficycie obrotów bieżących konieczna jest jednak 
dalsza znaczna korekta, która musi być wspierana przez wdrożenie reform strukturalnych 
służących wzrostowi wydajności, uzgodnionych w ramach programów dostosowań 
gospodarczych oraz w zaleceniach skierowanych do poszczególnych krajów. Dalsze 
przywracanie równowagi w obrębie strefy euro (a także całej UE) ułatwiłyby większa 
dynamika popytu krajowego i zmiany poziomu płac w krajach odnotowujących nadwyżki.  

Jeśli chodzi o poszczególne aspekty sytuacji gospodarczej uwzględnione w tabeli 
wskaźników, sformułować można pewne wnioski ogólne. 

• Trwa proces niwelowania różnic pod względem sald na rachunkach obrotów 
bieżących między poszczególnymi krajami w obrębie strefy euro (oraz w UE). 
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Dotychczas jest to głównie wynikiem dostosowań zachodzących w słabszych 
gospodarkach, aczkolwiek również zmiany obserwowane w państwach członkowskich 
o znacznej nadwyżce na rachunku obrotów bieżących przyczyniają się do 
przywrócenia równowagi w strefie euro (i w całej UE). Kraje z deficytem obrotów 
bieżących odnotowują wzrost eksportu dzięki poprawie konkurencyjności oraz 
realokacji zasobów do branż eksportowych, dochodzi jednak również do znacznego 
skurczenia się popytu wewnętrznego i spadku importu. Nawet jeśli zmiany te 
wynikają zarówno z czynników koniunkturalnych, jak i strukturalnych, w większości 
krajów wydaje się dominować korekta mająca swoje źródło w dostosowaniach o 
charakterze strukturalnym. Równolegle z korektą w państwach członkowskich o 
znacznym deficycie na rachunku obrotów bieżących w niektórych państwach 
członkowskich odnotowujących nadwyżkę na tymże rachunku dochodziło do jej 
spadku, choć w wolniejszym tempie. Rosnąca waga popytu krajowego wśród 
czynników wzrostu gospodarczego w krajach odnotowujących nadwyżki oraz 
stosunkowo dynamicznie rosnące w nich wynagrodzenia pozwalają liczyć na coraz 
większy w najbliższych latach wkład tych państw w przywrócenie równowagi 
makroekonomicznej. 

• Korekta deficytów na rachunkach obrotów bieżących nie wystarcza jednak jeszcze, 
by zapewnić utrzymanie zadłużenia zagranicznego na zrównoważonym, 
pozwalającym na jego obsługę poziomie. Większość państw członkowskich 
odnotowuje (ujemną) wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto 
przekraczającą wartość progową. Odchylenie od wartości progowej jest jednak różne 
w poszczególnych krajach, od umiarkowanego (CZ, EE, LT, PL, SI i SK, a także RO) 
po znaczne (BG, ES, CY, LV i HU, jak również IE, EL i PT). W gospodarkach 
nadrabiających zaległości zadłużenie zagraniczne netto utrzymuje się zasadniczo na 
poziomie niższym od międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, co odzwierciedla 
wagę bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BG, CZ, SK, LT i LV). W wielu 
przypadkach można stwierdzić, że ujemne wartości w dalszym ciągu rosną, a jeśli 
ulegają zmniejszeniu, to spadek ten jest w dużej mierze wynikiem aktualizacji wyceny 
(ES i CY, a także EL i PT), w szczególności w związku ze spadkiem wartości 
rynkowej wyemitowanych w danym kraju papierów wartościowych, które znajdują się 
w posiadaniu osób zagranicznych. 
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Saldo rachunku obrotów bieżących
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Źródło: Eurostat, służby Komisji.

Uwaga: Dane z prognozy zostały skorygowane o różnice poziomu między danymi bilansu płatniczego a danymi 
rachunków narodowych. Kraje objęte programem dostosowań gospodarczych wyróżniono jasnym odcieniem.

 

• Wyniki osiągane w eksporcie są nieznacznie lepsze mimo słabszego popytu 
światowego. Z wyjątkiem krajów, których gospodarki nadrabiają zaległości (EE, MT, 
SK, BG, LV, LT, PL, a także RO), w ciągu ostatnich pięciu lat większość państw 
członkowskich straciła udział w rynkach eksportowych i to w stopniu znacznie 
przekraczającym wartość progową. W dłuższej perspektywie ta utrata udziału 
odzwierciedla po części ogólnounijny trend w kontekście globalnym i musi być 
rozpatrywana z uwzględnieniem ekspansji światowej wymiany handlowej. Niemniej 
w porównaniu z sytuacją sprzed roku trend utraty udziału w rynkach eksportowych 
uległ w wielu przypadkach spowolnieniu.  

• Zmiany w zakresie konkurencyjności cenowej i pozacenowej przyczyniły się do 
ograniczenia zewnętrznych zakłóceń równowagi. Poprawa konkurencyjności cenowej 
i pozacenowej ma zasadnicze znaczenie dla procesu dostosowawczego w 
gospodarkach o znacznym deficycie na rachunku obrotów bieżących. Uchwalono już 
szereg refom strukturalnych. Ich pełny wpływ na podstawowe zmienne 
makroekonomiczne jest wprawdzie zazwyczaj widoczny dopiero z pewnym 
opóźnieniem, ale np. obszerne reformy rynku pracy w niektórych państwach 
członkowskich zaczęły się już przekładać na istotną poprawę konkurencyjności. 
Zmiany trendu w przypadku względnych jednostkowych kosztów pracy oraz realnego 
efektywnego kursu walutowego potwierdzają poprawę konkurencyjności w 
większości państw członkowskich. Według tabeli wskaźnik jednostkowych kosztów 
pracy (opisujący zmianę nominalną w latach 2009-2011) przekracza wartość progową 
jedynie w czterech państwach członkowskich (BG, LU, RO, FI) w porównaniu z 
dwukrotnie większą ich liczbą w poprzednim sprawozdaniu, co odzwierciedla presję 
na ograniczenie wzrostu wynagrodzeń panującą w ostatnich latach.  

• Poprawa konkurencyjności cenowej – napędzana przez ogromną presję rynkową – 
miała dotychczas miejsce głównie w państwach członkowskich odnotowujących 
znaczne zakłócenia równowagi. Od 2010 r. tempo wzrostu nominalnych 
jednostkowych kosztów pracy na peryferiach strefy euro było niższe niż w krajach 
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centrum strefy euro odnotowujących nadwyżki. Spadek jednostkowych kosztów pracy 
w słabszych gospodarkach w porównaniu z centrum strefy euro wynika ze wzrostu 
wydajności i presji konkurencyjnej, zwalniania pracowników kompensującego 
dotychczasowe starania o utrzymanie zatrudnienia, a także z obniżki nominalnych 
wynagrodzeń w wielu branżach.  

• W wielu państwach członkowskich utrzymuje się presja na zmniejszenie zadłużenia 
w sektorze prywatnym. Zmniejszanie przez sektor prywatny, obejmujący 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, pozycji finansowanych w nadmiernym 
stopniu ze środków obcych rozpoczęła się po wybuchu kryzysu finansowego. 
Zadłużenie sektora prywatnego przekracza wartość progową (160 % PKB) w 
większości państw członkowskich (AT, BE, CY, DK, FI, FR, HU, LU, MT, NL, ES, 
SE i UK, a także IE i PT). W rozbiciu na podsektory, zadłużenie przedsiębiorstw jest 
szczególnie wysokie w niektórych krajach (powyżej 120 % PKB w BE, BG, CY, MT, 
ES i SE, jak również w IE i PT). W innych przypadkach (np. SI i ES) znaczna część 
zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych przypada na firmy budowlane i dalsza 
korekta na rynku nieruchomości mieszkaniowych może prowadzić do zwiększenia 
odsetka zagrożonych kredytów i aktywów o obniżonej wartości w podsektorze 
przedsiębiorstw. W przypadku gospodarstw domowych presja na ograniczenie 
zadłużenia jest wyraźna w kilku państwach członkowskich (CY, DK, NL, ES, SE i 
UK, a także IE i PT) i wynika zasadniczo z uprzedniej hossy na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych przed wybuchem kryzysu. Ewentualne dalsze korekty na rynkach 
nieruchomości mogą być źródłem ryzyka dla sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych i poziomu konsumpcji.  

• Akcja kredytowa na rzecz sektora prywatnego utrzymuje się na niskim poziomie i 
przepływy kredytowe tego sektora wykazują słabą dynamikę. Dane dotyczące wzrostu 
akcji kredytowej wskazują, że w 2011 r. utrzymywał się on zasadniczo poniżej 
wartości progowej, co tłumaczą zarówno czynniki wpływające na podaż kredytów, jak 
i na popyt na nie. Z jednej strony banki zmniejszały swoje sumy bilansowe, 
zwiększając jednocześnie rezerwy. Tym samym ogólnie w 2011 r. doszło do jedynie 
umiarkowanego wzrostu zobowiązań sektora finansowego. Na podaż kredytów miały 
również wpływ istniejące problemy strukturalne i problemy z płynnością w tym 
sektorze. Z drugiej strony pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego w 
połączeniu ze znaczną niepewnością hamowały popyt na kredyty, zwłaszcza w 
krajach, w których potrzeba dostosowań makroekonomicznych jest największa.  

• Złożone wzajemne powiązania między sektorami publicznym, prywatnym i bankowym 
często nasilają istniejące zakłócenia równowagi. Fakt, że branża finansowa w 
poszczególnych krajach inwestuje głównie w obligacje skarbowe państwa macierzystego, 
powoduje dużą ekspozycję banków na ryzyko emitenta długu państwowego. Co więcej, 
wysoka rentowność obligacji skarbowych może mieć również wpływ – za pośrednictwem 
sektora bankowego – na przedsiębiorstwa niefinansowe, pogarszając ich warunki 
finansowania. W tej sytuacji dochodzi do coraz większej rozbieżności między kosztami 
finansowania (zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego) w poszczególnych 
państwach członkowskich, co prowadzi do fragmentacji rynku finansowego wzdłuż granic 
państwowych. Kryzys związany z długiem państwowym spowodował odpływ depozytów 
z niektórych słabszych gospodarczo krajów, prowadząc do dodatkowej presji na 
finansowanie i płynność w sektorze prywatnym w tych krajach. Bardziej narażone w tym 
względzie wydają się być małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż w znacznej mierze są one 
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uzależnione od kredytów bankowych. W tym kontekście presja na zmniejszenie 
zadłużenia w sektorze prywatnym stanowi tym większy problem, gdy jednocześnie mają 
miejsce niezbędne procesy redukcji zadłużenia w sektorze publicznym (BE, ES, HU oraz 
IT, jak również IE, EL i PT).  

Zadłużenie poszczególnych sektorów w 2011 r.
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Uwaga: Kraje objęte programem dostosowań gospodarczych wyróżniono jasnym 
odcieniem.
Źródło: Eurostat.  

• Rynki nieruchomości mieszkaniowych nadal przechodzą okres korekt, których 
następstwa są różne w zależności od dynamiki branży budowlanej. W 2011 r. niemal 
wszystkie państwa członkowskie odnotowały ujemne stopy wzrostu realnych cen 
nieruchomości, z wyjątkiem krajów bałtyckich, w których widoczna była poprawa 
sytuacji po uprzedniej hossie i późniejszym załamaniu na tym rynku. W rezultacie w 
żadnym kraju wzrost cen nieruchomości nie przekroczył wartości progowej. W 
niektórych krajach, które już wcześniej odnotowały znaczny skumulowany spadek cen 
domów i mieszkań (CY, ES i IE), korekty nabrały tempa w związku z gwałtownym 
pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej. Niekiedy prowadziło to również do 
niezbędnego skurczenia się branży budowlanej, co z kolei oznaczało wzrost 
bezrobocia i miało negatywny wpływ na bilanse banków (SI, ES oraz IE). W 
kontekście zaostrzonych warunków udzielania kredytów i braku pewności co do 
dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej nie można wykluczyć dalszej korekty w dół w 
niektórych krajach (DK, NL i UK).  

• Trwający proces korekty zakłóceń makroekonomicznych jest niezbędny, ale w 
perspektywie krótkookresowej wiąże się ze znacznymi kosztami i prowadzi do 
wzrostu bezrobocia. Proces dostosowań trwa, ale droga do pełnego i trwałego 
przywrócenia równowagi jest jeszcze daleka. Reformy mechanizmów ustalania 
wynagrodzeń przynoszą pierwsze owoce, prowadząc do poprawy konkurencyjności 
kosztowej. Wysokie lub rosnące w szeregu państw członkowskich bezrobocie 
wskazuje – w kontekście stłumionego łącznego popytu – na potrzebę dalszych 
dostosowań na rynkach pracy. Słaba koniunktura i – w niektórych przypadkach – 
kurczenie się istotnych branż (np. budowlanej w SI, ES oraz IE) stanowią część 
procesu dostosowawczego, który prowadzi do przekierowania zasobów z sektorów 
towarów i usług niepodlegających wymianie do sektorów towarów i usług 
podlegających wymianie handlowej oraz do przesunięcia wydatków na towary 
produkcji krajowej. Szanse przywrócenia wzrostu gospodarczego, powstania nowych 
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miejsc pracy oraz osiągnięcia dostosowania w kategoriach zewnętrznych w wyniku 
wspomnianej zmiany struktury wydatków zależą w istotnej mierze od wysiłków na 
rzecz trwałych reform strukturalnych na rynku pracy i rynkach produktowych, jak 
również od wzmocnienia starań o regulację sektora finansowego. Jest to tym bardziej 
istotne w kontekście znacznej wewnętrznej presji na ograniczenie zadłużenia.  
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3. UWAGI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW W RAMACH ANALIZY TABELI 
WSKAŹNIKÓW 

Poniższe uwagi nie obejmują państw członkowskich, które są objęte nadzorem w ramach 
realizacji programów dostosowań makroekonomicznych wspieranych finansowo ze środków 
publicznych. W strefie euro są to Grecja, Irlandia i Portugalia, a poza nią – Rumunia6.  

Belgia: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że w Belgii występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o konkurencyjność zewnętrzną 
i zadłużenie. Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: 
zmiana udziału w rynkach eksportowych, zadłużenie brutto sektora prywatnego oraz dług 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. W kategoriach zewnętrznych Belgia w 
dalszym ciągu traciła udział w rynkach eksportowych, choć w wolniejszym tempie. 
Utrzymujący się spadek udziału w rynkach eksportowych wynika z pogarszania się od 2003 r. 
salda obrotów towarowych, które jest częściowo kompensowane stale rosnącym saldem 
osiąganym w wymianie usług. Prognozuje się, że w najbliższych latach saldo rachunku 
obrotów bieżących będzie w dalszym ciągu pozostawać bliskie równowagi. Istotnym 
czynnikiem wyjaśniającym spadek udziału w rynkach eksportowych jest pogorszenie się 
konkurencyjności kosztowej w wyniku m.in. większego skumulowanego wzrostu 
jednostkowych kosztów pracy niż mający przeciętnie miejsce w strefie euro. Przewiduje się 
utrzymanie tego trendu w przyszłości. Jeśli chodzi o zakłócenia równowagi w kategoriach 
wewnętrznych, wskaźnik zadłużenia sektora prywatnego utrzymuje się znacznie powyżej 
wartości progowej, choć wynika to w dużej mierze z wysokiego udziału wewnętrznych 
pożyczek udzielanych w obrębie grup przedsiębiorstw. Wzrost akcji kredytowej w 2011 r. był 
stosunkowo silny, ale pod koniec okresu uległ osłabieniu zarówno ze względu na spadek 
popytu, jak i zaostrzone warunki kredytowania przedsiębiorstw. Dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych jest wysoki i rośnie w wyniku akumulacji znacznych deficytów 
w ostatnich latach, a także interwencji na rzecz sektora finansowego. W latach 
poprzedzających kryzys ceny nieruchomości mieszkaniowych szybko rosły, należy więc 
dokładniej zbadać prawdopodobieństwo korekty na tym rynku, w tym wpływu, jaki mogłaby 
ona mieć na zdolność obsługi przez gospodarstwa domowe zadłużenia z tytułu kredytów 
hipotecznych. Stosunek kapitału obcego do kapitału własnego w sektorze finansowym 
zwiększył się w 2011 r. w związku ze stratami poniesionymi przez tę branżę. Ogólnie 
Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenie równowagi makroekonomicznej 
stwierdzone w maju, że przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się 
zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu. 
                                                 
6 Podejście to, pozwalające uniknąć powielania procedur i obowiązków sprawozdawczych, jest spójne z 

wnioskiem Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i 
budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi 
trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej, COM(2011) 819 final z 23.11.2011, stanowiącym 
element tzw. „dwupaku”. Szczegółowe omówienie sytuacji gospodarczej i postępów w przywracaniu 
równowagi makroekonomicznej znajduje się w najnowszych sprawozdaniach dotyczących poszczególnych 
państw: European Economy-Occasional Papers nr 94 (Grecja), nr 115 (Irlandia), nr 116 (Rumunia) i nr 117 
(Portugalia). Hiszpania została omówiona w niniejszym sprawozdaniu, mimo iż korzysta z finansowania ze 
środków publicznych na potrzeby dokapitalizowania banków, zob. „The Financial Sector Adjustment 
Programme for Spain”, European Economy-Occasional Papers nr 118. Węgry i Cypr są również 
przedmiotem niniejszego sprawozdania. W listopadzie 2011 r. Węgry złożyły formalny wniosek o 
rozpoczęcie negocjacji mających prowadzić do udzielenia zapobiegawczej pomocy finansowej. W 
negocjacjach tych nie odnotowano jednak znaczących postępów. Cypr zwrócił się z wnioskiem o udzielenie 
pomocy finansowej w dniu 25 czerwca 2012 r. i negocjacje dotyczące programu dostosowawczego nadal 
trwają.  
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Bułgaria: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że w Bułgarii występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o zadłużenie zagraniczne, 
zmniejszanie zadłużenia w sektorze przedsiębiorstw oraz proces dostosowań na rynku pracy. 
Niektóre wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe, a mianowicie 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto i jednostkowe koszty pracy, podczas gdy 
zadłużenie brutto sektora prywatnego spadło poniżej wartości progowej. W kategoriach 
zewnętrznych odnotować można szybką poprawę sytuacji na rachunku obrotów bieżących, 
którego saldo osiągnęło w 2011 r. równowagę i zgodnie z oczekiwaniami powinno utrzymać 
się na poziomie poniżej wartości progowej przez cały okres objęty prognozą. Z kolei oczekuje 
się, że ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, mimo poprawy 
odzwierciedlającej silną korektę salda obrotów bieżących, będzie się utrzymywać znacznie 
powyżej wartości progowej i w związku z tym pozostanie słabym punktem w dającej się 
przewidzieć przyszłości. Wskaźnik ten należy jednak interpretować w powiązaniu z bardzo 
wysokim poziomem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co prowadzi do dużo niższego 
poziomu zadłużenia zagranicznego netto. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
pozostawał stłumiony również w 2011 r., a ich ostatnio odnotowane ożywienie powinno być 
umiarkowane, aczkolwiek poziom tych inwestycji pozostaje wysoki. Bułgaria powiększa 
ponadto swój udział w rynkach eksportowych dzięki zwiększeniu wydajności i spadkowi 
realnego efektywnego kursu walutowego, mimo rosnących ostatnio nieznacznie 
jednostkowych kosztów pracy; ich wskaźnik utrzymuje się jednak powyżej wartości progowej 
i przewiduje się, że wzrost wynagrodzeń i jednostkowych kosztów pracy będzie w przyszłości 
stosunkowo silny. Po wcześniejszych ostrych spadkach cen nieruchomości mieszkaniowych 
nadal trwa proces korekty w dół na tym rynku. Warunki kredytowania pozostają stabilne, 
umożliwiając wzrost akcji kredytowej, aczkolwiek wysoki odsetek kredytów zagrożonych 
może działać pod tym względem jako hamulec. Mimo szybkiego zmniejszania zadłużenia 
(dane za 2011 r. wskazują na gwałtowny spadek krótkoterminowych kredytów dla 
przedsiębiorstw niefinansowych) sektor prywatny pozostaje stosunkowo wysoko zadłużony 
jak na gospodarkę nadrabiającą zaległości, co wynika głównie z transgranicznych 
wewnętrznych pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym w obrębie grup 
przedsiębiorstw. Ponieważ dostosowanie w kategoriach zewnętrznych następuje częściowo w 
drodze kurczenia się popytu krajowego, w tym ograniczenia inwestycji, istnieje ryzyko, że 
gospodarce nie uda się powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu, co utrudni z kolei 
zmniejszenie poziomów zadłużenia, w tym międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. 
Źródłem wątpliwości co do długookresowego potencjału wzrostu gospodarki Bułgarii są 
również słabości rynku pracy, o których świadczy spadek wskaźników zatrudnienia, rosnące 
stopy bezrobocia i wysokie bezrobocie strukturalne. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc 
również pod uwagę zakłócenie równowagi makroekonomicznej stwierdzone w maju, że 
przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w 
ich ograniczaniu. 

Republika Czeska: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Republika Czeska nie została wskazana jako kraj, w którym występują 
zakłócenia. W zaktualizowanej tabeli wskaźników międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
netto przekracza wartość progową. Wskaźnik ten uległ pogorszeniu ze względu na 
utrzymujące się przez ostatnie trzy lata, choć umiarkowane, deficyty na rachunku obrotów 
bieżących w wysokości ok. 3 % PKB; ich źródłem był głównie odpływ dywidend z tytułu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które utrzymują się na wysokim poziomie. Ogólnie 
rzecz biorąc, ryzyko zagrożeń zewnętrznych jest ograniczone dzięki stosunkowo niskiej 
wartości zadłużenia zagranicznego brutto. W bilansie handlowym odnotowano w 2011 r. 
solidną nadwyżkę, ale udział w rynkach eksportowych rośnie w coraz wolniejszym tempie, co 
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odzwierciedla malejący udział nowych projektów od podstaw w bezpośrednich inwestycjach 
zagranicznych. Jednocześnie spodziewać się można wolniejszego tempa wzrostu importu. 
Ponieważ popyt krajowy pozostaje słaby, deficyt na rachunku obrotów bieżących powinien 
dalej się zmniejszać w nadchodzących latach, co powinno się przyczynić do ustabilizowania 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto na poziomie zbliżonym do obecnego. Przed 
wybuchem światowego kryzysu finansowego odnotowywano tendencję do aprecjacji waluty, 
ale od 2009 r. realny efektywny kurs walutowy był zasadniczo stabilny. Napływowi kapitału 
do Republiki Czeskiej towarzyszył znaczny wzrost wynagrodzeń we wszystkich branżach 
gospodarki, mimo iż wzrost wydajności odnotowały zasadniczo jedynie branże należące do 
sektora towarów i usług podlegających wymianie handlowej. Łączny wzrost nominalnych 
jednostkowych kosztów pracy uległ w ostatnich trzech latach zmniejszeniu do poziomu 
bliskiego 3 % i prognozuje się, iż pozostanie stłumiony również w najbliższej przyszłości, 
jednakże narosłe rozbieżności pod względem wydajności w sektorze towarów i usług 
niepodlegających wymianie handlowej mogą zaciążyć na konkurencyjności całej gospodarki 
– po pierwsze dlatego, iż jego towary i usługi są wykorzystywane przez pozostałe sektory, a 
więc ma to bezpośredni wpływ na konkurencyjność tych sektorów, po drugie zaś dlatego, iż 
wyższy wzrost płac w tym sektorze może hamować alokację zasobów siły roboczej do branż 
eksportowych, w których potencjał wzrostu wydajności jest wyższy. W branży budowlanej i 
na rynku nieruchomości trwa proces dostosowań, któremu towarzyszy spadek realnych cen 
domów i mieszkań. W okresie przed kryzysem sektor ten odnotował dynamiczny wzrost 
dzięki stosunkowo luźnym warunkom kredytowania – udział kredytów bankowych w 
wartości dodanej sektora zwiększył się dwukrotnie w latach 2005-2008. Sektor bankowy w 
Republice Czeskiej, będący w większości własnością podmiotów zagranicznych, wykazał się 
odpornością, a umiarkowane poziomy zadłużenia zarówno w sektorze prywatnym, jak i 
publicznym pozwoliły uniknąć powstania negatywnych sprzężeń zwrotnych. Ogólnie 
Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej 
analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Dania: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że w Danii występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o konkurencyjność zewnętrzną 
i zadłużenie gospodarstw domowych. Niektóre wskaźniki w zaktualizowanej tabeli 
przekraczają wartości progowe, a mianowicie zmiana udziału w rynkach eksportowych oraz 
zadłużenie sektora prywatnego. Utrata udziału w rynkach eksportowych utrzymuje się nadal 
powyżej wartości progowej i w 2011 r. była tego samego rzędu co w roku poprzednim. W 
ramach pogłębionej analizy z maja 2012 r. stwierdzono, że sytuację pod względem 
konkurencyjności Danii oraz jej słabe wyniki w eksporcie towarów należy wiązać ze 
wzrostem jednostkowych kosztów pracy w porównaniu z najważniejszymi konkurentami. 
Konkurencyjność kosztowa, mierzona procentową zmianą nominalnych jednostkowych 
kosztów pracy na przestrzeni trzech lat, uległa jednak poprawie i utrzymuje się w dalszym 
ciągu poniżej wartości progowej. W najbliższych latach przewiduje się utrzymanie stłumionej 
dynamiki zmian jednostkowych kosztów pracy. Również procentowa zmiana realnego 
efektywnego kursu walutowego na przestrzeni trzech lat wskazuje na postępującą od 2009 r. 
deprecjację waluty, która powinna mieć także miejsce w kolejnych latach. Postępująca utrata 
udziału w rynkach eksportowych mimo poprawy konkurencyjności kosztowej może 
oznaczać, że poprawa ta nie jest jeszcze wystarczająca do pełnego odzyskania 
konkurencyjności, którą łącznie utracono w ciągu poprzedniej dekady. W dalszym ciągu 
rosną jednak nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, na co wpływ ma w szczególności 
dodatnie saldo obrotów towarowych i wymiany usług – częściowo dzięki eksportowi ropy 
naftowej i gazu ziemnego, który skorzystał na wzroście cen ropy – ale również napływ 
dochodów z bezpośrednich inwestycji dokonywanych za granicą. Ponieważ jednak nadwyżka 
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w obrotach bieżących odzwierciedla również częściowo znaczne oszczędności w sektorze 
prywatnym, w najbliższych latach, w miarę stopniowego ożywienia popytu wewnętrznego, 
spodziewany jest jej spadek. Wskaźnik zadłużenia sektora prywatnego w dalszym ciągu 
utrzymuje się znacznie powyżej wartości progowej. Zmniejszał się on wprawdzie drugi rok z 
rzędu, co częściowo wynikało ze spadku wskaźnika zadłużenia gospodarstw domowych, ale 
nadal należy do najwyższych. Rozwój sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych 
sprawił, iż zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło do poziomów, które są 
długoterminowo nie do utrzymania, co może zwiększyć zagrożenia dla stabilności finansowej 
i gospodarczej. Podczas gdy ryzyko dla stabilności finansowej można określić jako 
stosunkowo niskie, to zagrożenia dla stabilności całej gospodarki wydają się być dużo 
wyraźniejsze. Nadmierne zmiany cen nieruchomości i wysokie zadłużenie gospodarstw 
domowych, które przyczyniły się do znacznych wahań spożycia prywatnego, ograniczają dziś 
możliwości ożywienia koniunktury, gdyż gospodarstwa domowe muszą kontynuować spłatę 
długów. Po stabilizacji w roku 2010 realne ceny domów i mieszkań ponownie spadały w 
2011 r. Nawet jeśli ich poziom jest obecnie prawdopodobnie bliski długoterminowego trendu, 
rynek pozostaje napięty w sytuacji zaostrzonych warunków kredytowania i mało 
dynamicznego wzrostu wynagrodzeń, co w obliczu perspektyw dla całej gospodarki oznacza 
ryzyko dalszej korekty w dół. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę 
zakłócenie równowagi makroekonomicznej stwierdzone w maju, że przydatna byłaby 
pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu. 

Niemcy: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Niemcy nie zostały wskazane jako kraj, w którym występują zakłócenia. 
Dwa wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: zmiana udziału w 
rynkach eksportowych oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. W 
kategoriach zewnętrznych utrata udziału w rynkach eksportowych utrzymuje się w dalszym 
ciągu na poziomie powyżej wartości progowej, co wynika ze spadku odnotowanego w roku 
2010, który w mniejszym stopniu miał również miejsce w roku 2011. Utrata udziału w 
rynkach eksportowych wydaje się być jednak ogólnie umiarkowana i odpowiada trwającemu 
zmniejszaniu się nadwyżki na rachunku obrotów bieżących. Wskaźnik salda obrotów 
bieżących znajduje się w 2011 r. minimalnie poniżej wartości progowej, podobnie jak w 
przypadku ostatniego sprawozdania przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania. 
Spadek nadwyżki w obrotach bieżących przez ostatnich kilka lat, stanowiący element procesu 
przywracania równowagi makroekonomicznej, wynikał w szczególności z malejącej 
nadwyżki w obrotach handlowych z pozostałymi krajami strefy euro. Najnowsze prognozy 
zapowiadają dalszy umiarkowany spadek nadwyżki w obrotach bieżących w latach 2012-
2014, gdyż spożycie prywatne oraz inwestycje powinny nabierać tempa. W ostatnich latach 
wzrosły również jednostkowe koszty pracy i w świetle zdrowej sytuacji na rynku pracy 
spodziewać się można ich dalszego wzrostu w najbliższej przyszłości i to w tempie szybszym 
niż przeciętnie w strefie euro. Mimo rosnących kosztów pracy realny efektywny kurs 
walutowy w dalszym ciągu ulega osłabieniu, w związku z tym, iż przedsiębiorstwa mogą 
jedynie w ograniczonym stopniu przerzucić koszty wyższych płac na konsumentów. W 
kategoriach wewnętrznych prognozuje się, iż począwszy od 2013 r., dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych zacznie spadać; Niemcy czynią również postępy, jeśli chodzi o 
osiągnięcie wartości odniesienia dotyczącej redukcji długu określonej w pakcie stabilności i 
wzrostu. Zadłużenie sektora prywatnego i akcja kredytowa utrzymują się na umiarkowanych 
poziomach. Ceny nieruchomości wzrosły umiarkowanie, przy nieco wyższym wzroście cen 
na niektórych obszarach miejskich. W przyszłości inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe 
będą prawdopodobnie rosły w szybkim tempie. Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie 
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nie zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Estonia: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Estonia nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. 
Dwa wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna netto oraz stopa bezrobocia. Trzeci wskaźnik, a mianowicie zadłużenie 
sektora prywatnego, spadł wyraźnie poniżej wartości progowej (wynosił 133 % PKB w 2011 
r.). W kategoriach zewnętrznych zakończony został w dużej mierze proces dostosowań o 
bardzo dużej skali, które stały się konieczne w wyniku narosłych w latach 2005-2007 
znacznych zakłóceń równowagi zewnętrznej. W 2011 r. rachunek obrotów bieżących nadal 
wykazywał znaczną nadwyżkę i oczekuje się, że w perspektywie średnioterminowej jego 
saldo będzie się utrzymywać na poziomie bliskim równowagi, do czego przyczyniać się 
będzie rosnący udział w rynkach eksportowych. Wprawdzie ujemna międzynarodowa pozycja 
inwestycyjna netto w dalszym ciągu wyraźnie przekracza wartość progową, następuje jednak 
jej szybki spadek, na co mają wpływ stałe nadwyżki na rachunku obrotów bieżących oraz 
nieprzerwany wzrost nominalnego PKB (efekt mianownika). Ponadto połowa zobowiązań 
netto względem zagranicy przypada na inwestycje zagraniczne netto, co ogranicza zewnętrzne 
zagrożenia dla płynności – zadłużenie zagraniczne netto wynosi jedynie 6 % PKB. Zadłużenie 
sektora prywatnego, mimo iż nadal pozostaje wysokie, zmniejszyło się znacznie w latach 
2010-2011, do czego przyczyniły się zarówno kontynuacja procesu jego spłaty, jak i rosnący 
PKB. W związku z tym, nawet jeśli proces ograniczania zadłużenia przez sektor prywatny 
może wkrótce ulec wyhamowaniu, spodziewać się można dalszego spadku wskaźnika 
zadłużenia tego sektora w 2012 r. W perspektywie średniookresowej stosunkowo wysoki 
poziom zadłużenia sektora prywatnego może jednak stanowić hamulec wzrostu 
gospodarczego. Stopa bezrobocia osiągnęła szczytowy poziom blisko 20 % w pierwszym kw. 
2010 r., ale bardzo szybko spadła do 10,2 % w drugim kw. 2012 r. Można się spodziewać jej 
dalszego spadku, choć w nie tak szybkim tempie na skutek ponownego pojawienia się 
problemu niedopasowania umiejętności osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców, 
a także na skutek bardziej umiarkowanego wzrostu produkcji. Ogólnie Komisja jest zdania, że 
na tym etapie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Hiszpania: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że w Hiszpanii występują bardzo 
poważne zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o bilans 
płatniczy, zadłużenie sektora prywatnego oraz sytuację sektora finansowego. Szereg 
wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: deficyt na rachunku 
obrotów bieżących, udział w rynkach eksportowych, międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
netto, zadłużenie sektora prywatnego, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 
oraz stopa bezrobocia. W kategoriach zewnętrznych odnotowano zmniejszający się deficyt na 
rachunku obrotów bieżących dzięki ożywieniu eksportu i spadkowi popytu krajowego. 
Wskaźnik utrzymuje się powyżej wartości progowej, ale w nadchodzących latach można 
spodziewać się stopniowego zrównoważenia salda obrotów bieżących. Malejące jednostkowe 
koszty pracy i nieznaczna deprecjacja realnego efektywnego kursu walutowego przyczyniają 
się do częściowego odzyskania konkurencyjności utraconej w trakcie uprzedniej hossy. 
Dzięki temu udało się ograniczyć utratę udziału w rynkach eksportowych, aczkolwiek 
odpowiedni wskaźnik nadal przekracza wartość progową. W bieżącym roku można się 
spodziewać dalszego spadku jednostkowych kosztów pracy, a w kolejnych latach jedynie 
skromnego wzrostu gospodarczego. Przy trwającej korekcie przepływów kapitałowych 
zobowiązania względem zagranicy utrzymują się na wysokim poziomie, o czym świadczy 
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znaczna ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto oraz wysokie zadłużenie 
zagraniczne netto. Stanowi to szczególny powód do zaniepokojenia, gdyż hiszpańska 
gospodarka stoi w obliczu ryzyka utraty płynności. Wysokie zadłużenie sektora prywatnego 
w połączeniu z szybko rosnącym długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych 
prowadzi do istotnej presji na redukcję zadłużenia. W sektorze prywatnym proces ten 
rozpoczął się w roku 2011 i powinien być kontynuowany, co będzie hamowało ożywienie 
koniunktury ze względu na stłumienie popytu krajowego. Sytuacja w sektorze bankowym 
pozostaje napięta w wyniku pęknięcia bańki na rynku nieruchomości i w sektorze 
budowlanym oraz negatywnych sprzężeń zwrotnych z sytuacją finansów publicznych. 
Słabościom sektora bankowego próbuje się zaradzić przy pomocy programu dostosowań w 
sektorze finansowym, w ramach którego udostępniono publiczne środki finansowe na 
restrukturyzację i dokapitalizowanie hiszpańskich banków. Mimo malejących jednostkowych 
kosztów pracy sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu – statystyki odnotowują 
rekordowo wysokie i dalej rosnące stopy bezrobocia, znacznie powyżej wartości progowej, a 
także postępującą likwidację miejsc pracy. Stanowi to dodatkowe zagrożenie dla trwającego 
dostosowania, w związku z wpływem sytuacji na rynku pracy na procesy ograniczania 
zadłużenia, a także negatywnymi następstwami dla starań o konsolidację budżetową. Ogólnie 
Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę bardzo poważne zakłócenie równowagi 
makroekonomicznej stwierdzone w maju, że przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca 
postępów w ograniczaniu zakłóceń i związanych z tym procesem zagrożeń.  

Francja: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że we Francji występują poważne 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o wyniki eksportu 
oraz konkurencyjność. Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości 
progowe: zmiana udziału w rynkach eksportowych, dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, a w tym roku również zadłużenie sektora prywatnego. W kategoriach 
zewnętrznych Francja nieprzerwanie traci udział w rynkach eksportowych (choć w nieco 
wolniejszym tempie) i odpowiedni wskaźnik znacznie przekracza wartość progową. Oczekuje 
się, że proces ten będzie trwał, o ile nie zostaną podjęte zdecydowane kroki polityczne. 
Wspomniana utrata udziału jest odzwierciedlona w stopniowo pogarszającym się bilansie 
handlowym i bilansie obrotów bieżących, a także w ujemnej międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej netto, aczkolwiek w przypadku tych dwóch ostatnich parametrów nie doszło 
jeszcze do przekroczenia odpowiednich wartości progowych. Taki rozwój sytuacji jest 
związany z trwającym pogarszaniem się konkurencyjności cenowej i pozacenowej. Wskaźnik 
jednostkowych kosztów pracy nie przekracza wprawdzie wartości progowej, ale – mimo 
środków podjętych niedawno celem ograniczenia podatkowych obciążeń czynnika pracy – w 
przyszłości spodziewać się należy wzrostu tych kosztów w skali odpowiadającej w krótkim 
terminie średniej dla strefy euro, co oznacza, że w najbliższej przyszłości nie można się 
spodziewać nawet względnej poprawy sytuacji pod tym względem. Spadek rentowności 
francuskich przedsiębiorstw, która w 2011 r. osiągnęła rekordowo niski poziom, negatywnie 
wpływa zarówno na ich potencjał inwestycyjny, jak i w zakresie innowacji, ze szkodą dla ich 
konkurencyjności pozacenowej. Niska rentowność przedsiębiorstw wpływa również 
negatywnie na ich zdolność spłaty zadłużenia, a tym samym przyczynia się do wysokiego 
poziomu zadłużenia całego sektora prywatnego, który przekracza obecnie wartość progową. 
Stopa bezrobocia wzrosła i w nadchodzących latach spodziewany jest jej wzrost do poziomu 
powyżej wartości progowej. Zadłużenie gospodarstw domowych utrzymuje się na 
stosunkowo niskim poziomie, ale warto odnotować, iż ceny domów i mieszkań rosły zarówno 
przed wybuchem kryzysu, jak i w roku 2011 – prawdopodobieństwo korekty na rynku 
nieruchomości oraz jej skutki wymagają pogłębionej analizy. Wzrost poziomu zadłużenia w 
sektorze prywatnym jest szczególnie niepokojący w kontekście ciągle rosnącego długu 
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sektora instytucji rządowych i samorządowych, który sięga obecnie niemal 90 % PKB. 
Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę poważne zakłócenie równowagi 
makroekonomicznej stwierdzone w maju, że przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca 
postępów w ograniczaniu zakłóceń i związanych z tym procesem zagrożeń. 

Włochy: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że we Włoszech występują poważne 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o wyniki eksportu, 
konkurencyjność oraz skutki wysokiego zadłużenia publicznego. Dwa wskaźniki w 
zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: utrata udziału w rynkach 
eksportowych oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. W szczególności od 
czasu wprowadzenia euro doszło do skumulowanego pogorszenia konkurencyjności 
kosztowej i pozakosztowej, o czym świadczy znaczne zmniejszenie udziału w rynkach 
eksportowych, istotnie przekraczające wartość progową. Włoski deficyt na rachunku obrotów 
bieżących ulega jednak zmniejszeniu, a w bilansie handlowym oczekuje się osiągnięcia 
nadwyżki w roku 2012. Wynika to w głównej mierze ze znacznego spadku importu, w 
kontekście osłabienia popytu krajowego w trakcie obecnej recesji, ale również z pozytywnego 
rozwoju sytuacji jeśli chodzi o wyniki w eksporcie, zwłaszcza do krajów spoza UE. 
Zasadniczą przeszkodą na drodze do trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej Włoch i 
perspektyw wzrostu gospodarczego w tym kraju jest w dalszym ciągu słaby wzrost 
wydajności. Uchwalone niedawno reformy strukturalne – służące zaostrzeniu konkurencji, 
ograniczeniu segmentacji rynku pracy, przekształceniu systemu podatkowego tak, by sprzyjał 
wzrostowi gospodarczemu, a także poprawie warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej – powinny przyczynić się w perspektywie średniookresowej do pobudzenia 
wzrostu wydajności. W obecnej chwili wynagrodzenia są jednak w niedostatecznym stopniu 
powiązane ze zmianami wydajności. Prognozuje się, że w najbliższych latach nominalne 
jednostkowe koszty pracy będą rosły w tempie zbliżonym do średniego w strefie euro. 
Wysokie zadłużenie publiczne w dalszym ciągu pozostaje jednym z głównych czynników 
obciążających włoską gospodarkę, zwłaszcza w świetle słabych perspektyw wzrostu 
gospodarczego. Podczas gdy niskie stopy wzrostu PKB utrudniają osiągnięcie i utrzymanie 
wysokich nadwyżek pierwotnych niezbędnych do trwałego sprowadzenia wskaźnika długu 
publicznego do PKB na ścieżkę spadkową, aktualne i oczekiwane również w przyszłości 
wysokie obciążenia podatkowe – wymagane celem obsługi wysokiego zadłużenia – hamują 
popyt wewnętrzny i aktywność gospodarczą. Ponadto w kontekście fragmentacji rynku 
finansowego wzdłuż granic państwowych stosunkowo wysokie stopy procentowe – 
powiązane z podwyższoną premią za ryzyko w przypadku włoskich obligacji rządowych – 
mają negatywny wpływ na warunki finansowania sektora prywatnego i prowadzą do 
zaostrzenia problemów z finansowaniem odczuwanych przez krajowy sektor bankowy. Jako 
pozytywny czynnik wspomnieć należy zadłużenie sektora prywatnego, które we Włoszech 
utrzymuje się na względnie ograniczonym poziomie. W szczególności sytuacja finansowa 
gospodarstw domowych jest we Włoszech stosunkowo dobra, aczkolwiek na przestrzeni 
ubiegłych dwóch dekad ich stopa oszczędności stopniowo spadała. Ogólnie Komisja jest 
zdania, biorąc również pod uwagę poważne zakłócenie równowagi makroekonomicznej 
stwierdzone w maju, że przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca postępów w 
ograniczaniu zakłóceń i związanych z tym procesem zagrożeń. 

Cypr: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że na Cyprze występują bardzo poważne 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o bilans płatniczy, 
finanse publiczne oraz sytuację sektora finansowego. Szereg wskaźników w zaktualizowanej 
tabeli przekracza wartości progowe: deficyt na rachunku obrotów bieżących, 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, udział w rynkach eksportowych, przepływy 
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kredytowe sektora prywatnego, zadłużenie sektora prywatnego oraz dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych. Jeśli chodzi o kategorie zewnętrzne, saldo rachunku obrotów 
bieżących w dalszym ciągu przekracza ujemną wartość progową, mimo znacznego spadku 
importu, który nastąpił w ostatnim czasie w wyniku kurczenia się popytu krajowego. Utratę 
udziału w rynkach eksportowych tłumaczy w szczególności w dalszym ciągu pogarszające się 
saldo obrotów towarowych, podczas gdy w wymianie usług Cypr nadal odnotowuje 
nadwyżkę. W nadchodzących latach prognozowany jest ogółem spadek deficytu obrotów 
bieżących. Tempo spadku konkurencyjności cenowej i kosztowej ostatnio osłabło, przy czym 
zamrożenie płac w sektorze publicznym przyczyniło się również do złagodzenia presji na 
wzrost wynagrodzeń w sektorze prywatnym i w branżach eksportowych. Nie doszło jednak 
jeszcze do wdrożenia reform strukturalnych mających prowadzić do trwałej poprawy 
konkurencyjności. Jednocześnie szybko pogarsza się ujemna międzynarodowa pozycja 
inwestycyjna netto, budząc obawy co do długoterminowej stabilności bilansu płatniczego 
kraju. Wskaźnik ten pogorszył się nie tylko w związku z deficytami na rachunku obrotów 
bieżących, ale również w wyniku spadku wartości portfeli zagranicznych aktywów 
znajdujących się w posiadaniu banków. W kategoriach wewnętrznych wysoko zadłużony 
sektor prywatny kontynuował starania o zmniejszenie swoich zobowiązań. Świadczy o tym 
m.in. znaczny w porównaniu z poprzednim rokiem spadek wskaźnika określającego 
przepływy kredytowe sektora prywatnego. Fakt, iż wskaźnik ten nadal utrzymuje się powyżej 
wartości progowej, nie wynika z udzielania nowych kredytów – jest on głównie związany z 
trwającymi procesami zmiany harmonogramu spłaty już udzielonych kredytów, gdyż kredyty 
o renegocjowanych warunkach spłaty są traktowane jako nowe przepływy. W przypadku 
gospodarstw domowych wysoki poziom zadłużenia jest równoważony przez znajdujące się w 
ich posiadaniu znaczne aktywa, aczkolwiek wartość tych ostatnich ucierpiała w wyniku 
nieprzerwanego spadku nominalnych i realnych cen nieruchomości. Dług publiczny 
przekracza wartość odniesienia wyznaczoną traktatowo i oczekuje się, że nastąpi jego szybki i 
znaczny wzrost. Ponadto Cypr odnotował w ostatnim czasie znaczny wzrost bezrobocia, które 
będzie prawdopodobnie dalej rosło, co wskazuje, że oprócz problemów związanych z cyklem 
koniunkturalnym rynek pracy stoi również przed wyzwaniami o charakterze strukturalnym. 
Wszelkie dodatkowe straty w wyniku zaangażowania cypryjskiego sektora bankowego w 
Grecji oraz dalsze pogorszenie koniunktury będą prowadzić do nasilenia ryzyka i utrudnią 
proces dostosowań strukturalnych. Sytuację pogarszają dodatkowo negatywne sprzężenia 
zwrotne między rozwojem sytuacji w branży nieruchomości i w sektorze bankowym a stanem 
finansów publicznych. Sektor finansowy na Cyprze należy ponadto do najbardziej 
zadłużonych w całej UE. Po złożeniu w dniu 25 czerwca 2012 r. wniosku o udzielenie 
pomocy finansowej ze środków publicznych Cypr negocjuje obecnie warunki programu 
działań z zakresu polityki gospodarczej mających służyć rozwiązaniu istniejących problemów 
finansowych, budżetowych i strukturalnych. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod 
uwagę bardzo poważne zakłócenie równowagi makroekonomicznej stwierdzone w maju, że 
przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca postępów w ograniczaniu zakłóceń i 
związanych z tym procesem zagrożeń. 

Łotwa: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
Łotwa nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. Dwa wskaźniki w 
zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: międzynarodowa pozycja 
inwestycyjna netto oraz stopa bezrobocia. Po okresie narastania zakłóceń równowagi 
zewnętrznej, zakończonych „twardym lądowaniem” w latach 2008-2009, doszło do znacznej 
poprawy konkurencyjności zewnętrznej dzięki procesowi dostosowań wewnętrznych, 
obejmującemu cięcia płac i zatrudnienia, konsolidację budżetową, zmniejszenie zadłużenia w 
sektorze prywatnym oraz szeroki wachlarz reform strukturalnych służących wsparciu wzrostu 
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gospodarczego. Po tym jak w latach 2011-2012 gospodarka wróciła do wysokich stóp 
wzrostu PKB saldo obrotów bieżących znów zaczęło odnotowywać umiarkowany deficyt, 
który powinien się utrzymać również w najbliższych latach. Zobowiązania netto kraju, 
wyrażone jako międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, utrzymują tendencję spadkową, 
aczkolwiek spadek ten dokonuje się ze stosunkowo wysokiego poziomu. Znaczną ujemną 
międzynarodową pozycję inwestycyjną netto w dużej mierze tłumaczy poziom bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych netto (stanowiący niemal połowę jej wartości), podczas gdy 
zadłużenie zagraniczne spada w szybkim tempie. Po pomyślnym zakończeniu programu 
pomocy na rzecz wsparcia bilansu płatniczego na początku 2012 r. rentowność obligacji 
skarbowych ciągle się obniża, co przyczynia się do dalszego ograniczenia zagrożeń dla 
bilansu płatniczego kraju. Jeśli chodzi o kategorie wewnętrzne, dług publiczny ustabilizował 
się na poziomie nieco powyżej 40 % PKB, natomiast ceny nieruchomości mieszkaniowych i 
akcja kredytowa powoli rosną po okresie znacznej korekty, jaka miała miejsce w czasie 
kryzysu. Mimo pewnego ożywienia ceny domów i mieszkań utrzymują się na poziomach 
dużo niższych niż notowane w okresie przed wybuchem kryzysu, tj. w latach 2005-2007 – 
wyraźniejszą poprawę sytuacji można zaobserwować jedynie w segmencie nowych projektów 
deweloperskich. W sektorze finansowym, jeśli wziąć pod uwagę nowo podpisywane umowy, 
przepływ kredytów komercyjnych ustabilizował się w segmencie gospodarstw domowych i 
nieznacznie rośnie w segmencie przedsiębiorstw. Wprawdzie stosunek zadłużenia sektora 
prywatnego do PKB dalej spadał i w 2011 r. osiągnął poziom 125 % PKB, ale prywatne 
inwestycje rosły w szybkim tempie, również dzięki wysokim zyskom przedsiębiorstw. Stopa 
bezrobocia utrzymuje się w dalszym ciągu dużo powyżej średniej dla UE i wartości progowej, 
ale w chwili obecnej stopniowo maleje, który to trend powinien się utrzymać w 
nadchodzących latach dzięki ożywieniu koniunktury i aktywnej polityce rynku pracy. Niska 
liczba ofert pracy nie wskazuje na poważne niedostatki strukturalne na rynku pracy, gdyż 
jednocześnie rosną zarówno wskaźnik zatrudnienia, jak i współczynnik aktywności 
zawodowej. Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi konieczność 
przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. 

Litwa: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
Litwa nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. Dwa wskaźniki w 
zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: międzynarodowa pozycja 
inwestycyjna netto oraz stopa bezrobocia. Litwa w dalszym ciągu powiększała swój udział w 
rynkach eksportowych dzięki deprecjacji realnego efektywnego kursu walutowego oraz 
znacznie niższym kosztom pracy. Jednostkowe koszty pracy spadły, ale w nadchodzących 
latach powinny w wolnym tempie rosnąć. Wskaźnik dotyczący rachunku obrotów bieżących 
jest wprawdzie bliski zeru, jednak silny popyt krajowy doprowadził do wzrostu importu i na 
skutek negatywnego salda w bilansie handlowym w 2011 r. na rachunku obrotów bieżących 
ponownie odnotowano deficyt (w wysokości niemal 4 % PKB), który został pokryty głównie 
ze środków przekazywanych z budżetu UE oraz napływających bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Najnowsze dane obejmujące okres do września 2012 r. wskazują tymczasem, 
że deficyt obrotów bieżących zmniejsza się, a w przyszłości powinien się ustabilizować. 
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto polepszyła się, choć nadal ma wartość ujemną 
przekraczającą wartość progową. Zadłużenie zagraniczne netto jest dużo niższe, gdyż 
wskaźnik ten uwzględnia stabilne źródło finansowania, jakim pozostają bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne. Zadłużenie sektora publicznego utrzymuje się przy tym na 
umiarkowanych poziomach, a sektor prywatny kontynuuje proces zmniejszania zadłużenia – 
wolumen akcji kredytowej uległ zmniejszeniu w przypadku gospodarstw domowych i 
nieznacznie się zwiększył w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych i sektora 
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publicznego. Po znacznej korekcie w dół, jaka miała miejsce w poprzednich latach, ceny 
nieruchomości mieszkaniowych ustabilizowały się w ujęciu realnym. Powód do 
zaniepokojenia stanowi w dalszym ciągu sytuacja na rynku pracy – mimo iż od 2011 r. stopa 
bezrobocia spada (i tendencja ta powinna się utrzymać również w przyszłości), 
prawdopodobne jest, że w najbliższych latach utrzyma się ona na poziomie powyżej 10 %. 
Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia 
pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. 

Luksemburg: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Luksemburg nie został wskazany jako kraj, w którym występują 
zakłócenia. Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: 
nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, nominalne jednostkowe koszty pracy, zadłużenie 
sektora prywatnego, a w tym roku również zmiana udziału w rynkach eksportowych. Jeśli 
chodzi o kategorie zewnętrzne, stale wysoka nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, 
której poziom przekracza wartość progową, powinna w najbliższych latach ulec zmniejszeniu. 
Nie wydaje się ona być związana z nadmiernie stłumionym popytem krajowym, lecz wynika 
zasadniczo z bardzo wysokiej koncentracji aktywności gospodarczej w Luksemburgu, 
głównie w sektorze finansowym, której sprzyjają ogólnie korzystne warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej w tym kraju (w tym system podatkowy). Wysoka nadwyżka 
obrotów bieżących nie powinna wprawdzie stanowić zakłócenia równowagi, które byłoby 
szkodliwe dla kraju lub jego partnerów gospodarczych, skrywa się jednak za nią trwały 
deficyt w obrotach towarowych, który odzwierciedla utratę przez Luksemburg łącznego 
udziału w rynkach eksportowych. Jednocześnie krajowi udaje się ciągle zwiększać udział w 
rynkach eksportowych w przypadku usług. O słabych wynikach w wymianie towarowej 
decydują prawdopodobnie zmiany poziomu nominalnych jednostkowych kosztów pracy – od 
2000 r. rosną one dużo szybciej niż średnia dla strefy euro, w tym niemal pięciokrotnie 
szybciej niż w Niemczech. Oczekuje się, że również w najbliższych latach jednostkowe 
koszty pracy będą rosły w tempie szybszym niż przeciętne dla strefy euro, mimo podjętych 
ostatnio przez rząd środków zaradczych. Wysokie zadłużenie sektora prywatnego wynika w 
głównej mierze ze znacznego wolumenu operacji pożyczkowych pomiędzy 
międzynarodowymi przedsiębiorstwami niefinansowymi, a nie z nadmiernego zadłużenia 
sektora prywatnego. Zadłużenie gospodarstw domowych jest stosunkowo ograniczone i 
wynika głównie z zaciągniętych kredytów hipotecznych. Na przestrzeni ostatniej dekady 
odnotowano znaczny skumulowany wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych, ale tempo 
ich wzrostu ulega obecnie spowolnieniu i odzwierciedla zasadniczo panujące na rynku 
stosunki, tj. wysoki popyt i ograniczoną podaż. Kondycja sektora finansowego pozostaje 
zasadniczo solidna, aczkolwiek wydaje się, że kryzys finansowy negatywnie wpłynął na jego 
potencjał wzrostu. Zważywszy na jego znaczne rozmiary w porównaniu z całą gospodarką, 
wyłania się pytanie, jaki będzie wpływ mniejszej dynamiki w tym sektorze na sytuację na 
rynku pracy i długoterminową stabilność finansów publicznych. Ogólnie Komisja jest zdania, 
że na tym etapie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Węgry: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że na Węgrzech występują poważne 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o międzynarodową 
pozycję inwestycyjną netto oraz skutki wysokiego zadłużenia publicznego. Szereg 
wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: podobnie jak przed 
rokiem są to międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto i dług sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, a w tym roku również stopa bezrobocia oraz zadłużenie sektora 
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prywatnego, których wskaźniki nieznacznie przekroczyły odpowiednią wartość progową. 
Zakłócenia równowagi w kategoriach zewnętrznych zostały ograniczone, przy czym rachunek 
obrotów bieżących odnotował nadwyżkę trzeci rok z rzędu; dalszej poprawie uległa także 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, choć wskaźnik ten utrzymuje się w dalszym 
ciągu znacznie powyżej wartości progowej. Sytuacja taka powinna się utrzymać przez kilka 
najbliższych lat. Odwrócenie trendu w przypadku rachunku obrotów bieżących było w 
głównej mierze wynikiem spadku popytu wewnętrznego – konkurencyjność eksportu nie 
uległa zasadniczo zmianie. Po wyraźnym spadku w trakcie recesji w 2009 r. deficyt w 
dochodzie z czynników produkcji zaczął ponownie rosnąć, choć utrzymuje się nadal poniżej 
poziomów notowanych przed kryzysem. Oba te aspekty wskazują, że korekta zakłóceń o 
charakterze zewnętrznym wynika częściowo z czynników koniunkturalnych. Konieczne jest 
zmniejszenie zadłużenia w sektorze prywatnym, tak by zlikwidować zakłócenia równowagi, 
głównie w podsektorze gospodarstw domowych. Proces ten wprawdzie trwa, jednak 
jednoczesny znaczny spadek wolumenu kredytów udzielanych przedsiębiorstwom – w 
kontekście niepewności politycznej i dodatkowych obciążeń nałożonych na sektor finansowy 
– przyczynił się do spadku inwestycji do rekordowo niskich poziomów, co istotnie 
zmniejszyło potencjał wzrostu węgierskiej gospodarki. W 2012 r. inwestycje będą 
prawdopodobnie jeszcze niższe i powinny się ustabilizować dopiero w kolejnych latach. 
Nieznacznie malejący, ale ciągle wysoki dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, 
w połączeniu z działaniami politycznymi, które wpływają negatywnie na warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej, oznacza rosnącą podatność na zagrożenia, którą 
można również odczytać ze stosunkowo wysokich kosztów finansowania zarówno sektora 
publicznego, jak i prywatnego. Wzrost stopy bezrobocia może być mniej problematyczny niż 
wydają się sugerować same dane statystyczne, zważywszy że odzwierciedla on głównie 
wzrost współczynnika aktywności zawodowej następujący wraz z powrotem wskaźnika 
zatrudnienia do poziomów sprzed kryzysu. W listopadzie 2011 r. rząd Węgier złożył 
formalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji mających prowadzić do udzielenia 
zapobiegawczej pomocy finansowej. Jak dotąd w negocjacjach tych nie odnotowano jednak 
znaczących postępów. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę poważne 
zakłócenie równowagi makroekonomicznej stwierdzone w maju, że przydatna byłaby 
pogłębiona analiza dotycząca postępów w ograniczaniu zakłóceń i związanych z tym 
procesem zagrożeń. 

Malta: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
Malta nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. Szereg wskaźników w 
zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: zadłużenie sektora prywatnego, saldo 
rachunku obrotów bieżących oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
Zadłużenie sektora prywatnego przekracza 200 % PKB, co wynika głównie z silnego wzrostu 
akcji kredytowej na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych w okresie dobrej koniunktury. 
Jednakże sektor prywatny nie wydaje się obecnie nadmiernie zadłużony, gdyż gospodarstwa 
domowe i przedsiębiorstwa posiadają znaczne aktywa finansowe; również struktura terminów 
zapadalności ich zobowiązań jest stosunkowo korzystna – około dwie trzecie z nich ma 
charakter długoterminowy. Rachunek obrotów bieżących wykazywał w ciągu ostatniej 
dekady znaczne deficyty, ale wydaje się, że w ostatnim czasie dzięki wyższej stopie 
oszczędności oraz bardziej umiarkowanemu wzrostowi jednostkowych kosztów pracy 
dochodzi w tym zakresie do korekty, widocznej m.in. w rosnącym udziale w rynkach 
eksportowych. W najbliższych latach saldo obrotów bieżących powinno w dalszym ciągu 
wykazywać niewielką nadwyżkę, a jednostkowe koszty pracy powinny rosnąć w tempie 
zbliżonym do średniego w strefie euro. Status Malty jako wierzyciela netto względem reszty 
świata oraz dodatnia międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto kraju przyczyniają się do 
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solidności bilansu płatniczego Malty. Jednakże ze względu na znaczny wolumen aktywów 
zagranicznych konieczne jest ścisłe monitorowanie ich podatności na niekorzystne zmiany 
sytuacji. Sektor finansowy ma bardzo duże rozmiary w porównaniu z całą gospodarką kraju – 
jego łączne zobowiązania sięgały w 2011 r. 900 % PKB. W ciągu ostatniej dekady stopa 
wzrostu zobowiązań finansowych ogółem wielokrotnie przekraczała wartość progową, w 
wyniku czego zakumulowany wzrost wg stanu na rok 2011 istotnie przekracza średnią 
wartość w strefie euro. Ryzyko negatywnych sprzężeń zwrotnych wydaje się być ograniczone 
ze względu na fakt, iż znaczna część tego napływu środków trafia do banków działających na 
skalę międzynarodową, których ekspozycja względem gospodarki krajowej jest bardzo 
ograniczona. Jednakże w obliczu pogarszającej się obecnie sytuacji gospodarczej uzasadnione 
jest ścisłe monitorowanie krajowego systemu bankowego ze względu na jego wysoką 
ekspozycję na rynek nieruchomości – przez ostatnią dekadę odnotowywał on bardzo wysoki 
wzrost cen, po którym nastąpiła jedynie stosunkowo ograniczona korekta; niski jest ponadto 
poziom rezerw z tytułu ewentualnych strat związanych z zagrożonymi kredytami. Ogólnie 
Komisja jest zdania, że przydatna byłaby pogłębiona analiza wskazanych zagrożeń celem 
stwierdzenia, czy istnieje zakłócenie równowagi makroekonomicznej.  

Niderlandy: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Niderlandy nie zostały wskazane jako kraj, w którym występują 
zakłócenia. W międzyczasie, na co zwrócono już uwagę w najnowszych prognozach Komisji, 
doszło do pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego w wyniku rozwoju sytuacji w 
zakresie popytu wewnętrznego. Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza 
wartości progowe: nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, zmiana udziału w rynkach 
eksportowych, zadłużenie sektora prywatnego oraz dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych. Jeśli chodzi o kategorie zewnętrzne, utrzymujące się wysokie nadwyżki na 
rachunku obrotów bieżących, które znacznie przekraczają wartości progowe, wynikają 
głównie z salda osiąganego w obrotach handlowych, w tym wysokiego eksportu netto gazu 
ziemnego. W coraz większym stopniu nadwyżki te wynikają również z rosnącego dodatniego 
salda wymiany usług oraz rosnących dochodów z bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
aczkolwiek Niderlandy utraciły jednocześnie udział w rynkach eksportowych w stopniu 
przekraczającym wartość progową. Odzwierciedla to w szczególności pozytywny trend jeśli 
chodzi o zyski osiągane za granicą, które prowadzą do znacznego wzrostu oszczędności 
przedsiębiorstw niefinansowych. W wyniku opisanego wyżej rozwoju sytuacji 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Niderlandów uległa w ostatnich latach znacznej 
poprawie. Dostępne prognozy wskazują na prawdopodobieństwo dalszego wzrostu nadwyżki 
w obrotach bieżących do poziomu niemal 10 % PKB. Umiarkowane pogorszenie 
konkurencyjności krajowych towarów i usług zostało w dużej mierze skompensowane 
dynamiką reeksportu. Łączna utrata udziału w rynkach eksportowych była umiarkowana. 
Wskaźnik jednostkowych kosztów pracy nie przekracza wartości progowej i w krótkim 
okresie koszty te powinny rosnąć w tempie odpowiadającym notowanemu średnio w strefie 
euro. Zagrożenia dla gospodarki Niderlandów wiążą się głównie z sytuacją na rynku 
nieruchomości i wysokim zadłużeniem gospodarstw domowych, w wyniku którego wskaźnik 
zadłużenia sektora prywatnego znacznie przekracza wartość progową. Mimo iż sytuacja 
gospodarstw domowych w kategoriach posiadanych aktywów finansowych netto jest solidna, 
stosunek zadłużenia do aktywów nieprzerwanie rośnie i stanowi źródło ryzyka dla sytuacji 
finansowej gospodarstw domowych. Wysokie w porównaniu z dochodem do dyspozycji 
zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych wynika w dużej mierze z 
ulg podatkowych, które przez wiele lat stanowiły zachętę do zaciągania wysokich kredytów 
tego rodzaju, a także z innowacji finansowych, które ułatwiały dostęp do kredytowania. 
Czynniki te miały wpływ na wzrost cen domów i mieszkań, które jednak od chwili wybuchu 
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kryzysu finansowego spadają. Spadek ten nabrał tempa w ostatnim roku i jeszcze przez 
pewien czas oczekiwać można dalszego obniżania się cen. Nowo zaprzysiężony rząd uzgodnił 
wprawdzie wdrożenie szeregu reform, jednak prognozy dla rynku nieruchomości pozostaną 
prawdopodobnie niekorzystne tak długo, jak nie nastąpi ogólna poprawa perspektyw 
gospodarczych. Ma to wpływ na gospodarkę realną za pośrednictwem efektu majątkowego i 
efektu zaufania, jak również – pośrednio – na sektor finansowy, co prowadzi do wniosku, iż 
należy ściśle monitorować związane z tym zagrożenia. Ogólnie Komisja jest zdania, że 
przydatna byłaby pogłębiona analiza wskazanych zagrożeń celem stwierdzenia, czy istnieje 
zakłócenie równowagi makroekonomicznej.  

Austria: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Austria nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. 
Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: zmiana udziału w 
rynkach eksportowych, zadłużenie sektora prywatnego oraz dług sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. Udział Austrii w światowych rynkach eksportowych zmniejszył się w 
latach 2006-2011 o 11½ %, ale wydaje się, iż trend ten uległ zahamowaniu w 2011 r. 
Wskaźniki dotyczące realnego efektywnego kursu walutowego oraz jednostkowych kosztów 
pracy nie wskazują na istnienie problemów z konkurencyjnością cenową i kosztową, a 
ponadto oczekuje się, że w latach 2012-2014 wzrost jednostkowych kosztów pracy utrzyma 
się znacznie poniżej wartości progowej. Austria utrzymała silną pozycję konkurencyjną 
zarówno w kategoriach bezwzględnej wydajności (PKB wg standardu siły nabywczej na 
osobę zatrudnioną), jak i eksportu na osobą zatrudnioną. W latach 2010-2011 doszło jednak 
do nieco niespodziewanego spadku nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, gdyż eksport 
w dalszym ciągu nie osiągnął poziomu notowanego przed wybuchem kryzysu. Dlatego też 
należy być ostrożnym ze zbyt łagodną oceną sytuacji, która może wskazywać na potrzebę 
zwiększenia zdolności austriackiej gospodarki do innowacji i dywersyfikacji. W przyszłości 
nadwyżka obrotów bieżących powinna utrzymać się na solidnym poziomie wraz ze 
stopniowym wzrostem eksportu netto. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 
wzrósł do poziomu 72,3 % PKB. Wprawdzie kraj zdaje się planowo osiągać postęp na drodze 
do korekty nadmiernego deficytu, jednakże wskaźnik zadłużenia nie zmniejszy się zapewne 
przed rokiem 2014, a jego obniżenie wymagać będzie trwałych wysiłków na rzecz 
konsolidacji budżetowej. Proces restrukturyzacji upaństwowionych banków jest w dalszym 
ciągu do pewnego stopnia zagrożony opóźnieniami, aczkolwiek ogranicza on skutecznie 
ryzyko negatywnych sprzężeń zwrotnych między sytuacją sektora finansowego a stanem 
finansów publicznych. W 2010 r. zadłużenie sektora prywatnego przekroczyło nieznacznie 
wartość progową, po tym jak przez wiele lat dochodziło do ciągłej akumulacji zobowiązań w 
sektorze przedsiębiorstw. W 2011 r. zobowiązania finansowe zarówno gospodarstw 
domowych, jak i przedsiębiorstw rosły wolniej niż PKB. Wzrost akcji kredytowej na rzecz 
sektora prywatnego uległ osłabieniu w trakcie 2011 r. i trend ten utrzymał się również w roku 
2012, gdyż zapotrzebowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostawało 
stłumione. Z jednej strony przedsiębiorstwa dysponowały znacznymi funduszami własnymi, a 
z drugiej strony zmniejszyły się inwestycje i popyt konsumentów. W związku z tym w 2011 r. 
wskaźnik zadłużenia przekraczał wartość progową tylko nieznacznie (wynosił 160,7 % PKB) 
i powinien dalej spadać, gdyż popyt na kredyt pozostaje słaby. Ogólnie Komisja jest zdania, 
że na tym etapie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Polska: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
Polska nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. Dwa wskaźniki w 
zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: saldo rachunku obrotów bieżących 
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oraz międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto. Deficyt obrotów bieżących, który 
nieznacznie przekracza wartość progową, jest w znacznej mierze finansowany ze stosunkowo 
stabilnie napływających bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz środków z budżetu UE, 
które wspierają rozwój zorientowanych na eksport branż przemysłu wytwórczego oraz 
budowę nowoczesnych sieci infrastruktury transportowej. W najbliższej przyszłości oczekuje 
się przy tym stopniowego zmniejszenia tego deficytu w rezultacie słabego popytu 
wewnętrznego prowadzącego do spadku importu i poprawy konkurencyjności kosztowej. 
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto przekracza wartość progową, z kolei zadłużenie 
zagraniczne netto jest bardziej ograniczone, jednak rosnąca zależność państwa od 
zagranicznych wierzycieli może stanowić źródło ryzyka. w latach 2006-2008 doszło do 
nieznacznego spadku konkurencyjności cenowej w wyniku wzrostu nominalnego kursu 
walutowego, ale trend ten uległ do pewnego stopnia odwróceniu, począwszy od 2009 r., kiedy 
to rosnąca w skali światowej niechęć do ryzyka doprowadziła do nasilenia wahań kursów i 
deprecjacji waluty krajowej. Mimo tego Polska odnotowywała znaczne, choć z czasem 
malejące, wzrosty udziału w rynkach eksportowych; jednocześnie doszło do ograniczonego 
wzrostu nominalnych jednostkowych kosztów pracy, w przypadku których spodziewane jest 
dalsze złagodzenie trendu wzrostowego w związku z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. 
Poziom zadłużenia sektora prywatnego, wyrażony jako procent PKB, jest w dalszym ciągu 
umiarkowany, mimo znacznej dynamiki akcji kredytowej w latach 2006-2009. W przeszłości 
znaczny odsetek nowych kredytów, zwłaszcza hipotecznych, był denominowany w walutach 
obcych, co zwiększało ryzyko dla stabilności sektora bankowego i sytuacji finansowej 
gospodarstw domowych, szczególnie w niedawnym okresie nasilonych wahań kursowych i 
spadku wartości złotego. Ogólnie jednak tempo wzrostu akcji kredytowej uległo wyraźnemu 
spowolnieniu, a udział kredytów w walutach obcych gwałtownie spadł w latach 2010-2012. 
Od roku 2008 stale, choć w umiarkowanym tempie, spadają ceny nieruchomości 
mieszkaniowych, przy czym sektor finansowy był w stanie poradzić sobie z konsekwencjami 
tego procesu – większość zagrożonych kredytów stanowią kredyty dla przedsiębiorstw i 
kredyty konsumpcyjne. Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi 
konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej. 

Słowenia: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że w Słowenii występują poważne 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o zmniejszanie 
zadłużenia w sektorze przedsiębiorstw, stabilność systemu bankowego oraz w pewnym 
stopniu również konkurencyjność zewnętrzną. Od tego czasu Słowenia poczyniła pewne 
postępy jeśli chodzi o dokapitalizowanie banków i konsolidację budżetową, ale sytuacja jest 
w dalszym ciągu niestabilna. Dwa wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości 
progowe: międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto oraz w tym roku również zmiana 
udziału w rynkach eksportowych. W kategoriach zewnętrznych międzynarodowa pozycja 
inwestycyjna netto utrzymuje się nadal, choć tylko nieznacznie, powyżej wartości progowej. 
Przy braku istotnych korekt wyceny prognozowany wzrost nadwyżki na rachunku obrotów 
bieżących powinien prowadzić do wyeliminowania tego zakłócenia. Wskaźnik 
jednostkowych kosztów pracy spadł poniżej wartości progowej dzięki utrzymującej się 
stabilności nominalnych wynagrodzeń i stale rosnącej wydajności pracy, który to trend 
powinien się utrzymać. Jednocześnie wskaźnik określający utratę udziału w rynkach 
eksportowych wzrósł, nieznacznie przekraczając wartość progową. Słowenia jest jednak 
podatna na zagrożenia w stopniu większym niż pozwalają sądzić te wskaźniki, ze względu na 
znaczne ryzyko tkwiące w systemie bankowym oraz trudności występujące w trwającym 
procesie zmniejszania zadłużenia, które nie do końca są ujęte w umiarkowanym spadku 
nowego wskaźnika określającego zobowiązania sektora finansowego. Branża budowlana 
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skurczyła się do ułamka rozmiarów, jakie miała w okresie przed wybuchem kryzysu, ale 
wysokie ceny nieruchomości mieszkaniowych i niski wolumen transakcji pozwalają 
przypuszczać, że sytuacja na tym rynku nie do końca jeszcze wróciła do normy. Może to 
prowadzić do dalszych korekt, w szczególności jeśli chodzi o wycenę zabezpieczeń. 
Przedsiębiorstwa finansowe w dalszym ciągu są nadmiernie zadłużone i problematyczne 
kredyty udzielone temu sektorowi nadal obciążają banki. Na koniec należy wspomnieć, że w 
kontekście coraz bardziej napiętej sytuacji jeśli chodzi o finansowanie państwa słabym 
punktem pozostają w dalszym ciągu trudności z faktycznym wdrożeniem reform. Ogólnie 
Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę poważne zakłócenie równowagi 
makroekonomicznej stwierdzone w maju, że przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca 
postępów w ograniczaniu zakłóceń i związanych z tym procesem zagrożeń. 

Słowacja: W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Słowacja nie została wskazana jako kraj, w którym występują 
zakłócenia. Dwa wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto oraz stopa bezrobocia. W 2011 r. odnotowano 
minimalną poprawę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, ale większość zobowiązań 
względem zagranicy stanowią instrumenty inne niż dłużne (w szczególności są to 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które trafiają głównie do branż zorientowanych na 
eksport). Poprawa sytuacji jeśli chodzi o salda obrotów towarowych i wymiany usług oraz 
rosnące odpływy dochodów przyczyniły się ustabilizowania salda obrotów bieżących, 
począwszy od 2009 r. Dzięki silnemu wzrostowi eksportu w przemyśle wytwórczym 
oczekiwać można od 2012 r. poprawy salda obrotów towarowych oraz obrotów bieżących. 
Wskaźniki dotyczące realnego efektywnego kursu walutowego oraz nominalnych 
jednostkowych kosztów pracy utrzymują się obecnie poniżej wartości progowych, gdyż w 
kształtujących je statystykach coraz mniejszą rolę odgrywają znaczna nominalna aprecjacja, 
która miała miejsce przed wprowadzeniem euro, oraz spowodowany recesją spadek 
wydajności w roku 2009. Ponieważ oczekuje się, że w nadchodzących latach bezrobocie 
utrzyma się znacznie powyżej poziomu notowanego przed kryzysem, presja na wzrost 
wynagrodzeń powinna według prognoz pozostawać ograniczona. Stale stosunkowo korzystne 
zmiany wskaźników konkurencyjności widać również w ciągłym wzroście wydajności pracy 
oraz rosnącym udziale w rynkach eksportowych. Sektor bankowy, który znajduje się w 
większości w posiadaniu podmiotów zagranicznych, uniknął silnej ekspansji akcji 
kredytowej, co uchroniło Słowację przed nadmiernym wzrostem poziomu kredytowania i 
przyczyniło się do względnie niskiego poziomu zadłużenia sektora publicznego i prywatnego. 
Wskaźnik długu publicznego wzrósł jednak znacznie w ostatnich latach. Stopa bezrobocia – 
znacznie przekraczająca wartość progową – pozostaje jednym z najbardziej pilnych 
problemów strukturalnych obciążających gospodarkę kraju. Utrzymujące się wysokie 
bezrobocie wskazuje na brak strukturalnej poprawy sytuacji na rynku pracy od chwili 
wybuchu kryzysu oraz dalsze występowanie znacznych różnic regionalnych jeśli chodzi o 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi 
konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej. 

Finlandia: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że w Finlandii występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o konkurencyjność. Szereg 
wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: zmiana udziału w 
rynkach eksportowych, nominalne jednostkowe koszty pracy, zadłużenie sektora prywatnego 
oraz stopa wzrostu zobowiązań sektora finansowego. Jeśli chodzi o kategorie zewnętrzne, 
Finlandia nadal ma problemy z konkurencyjnością i odnotowuje znaczne straty udziału w 
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rynkach eksportowych, choć w nieco wolniejszym tempie niż w czasie ostrych spadków w 
latach 2009-2010. Przed 2009 r. roczne straty udziału w rynkach eksportowych były 
nieznaczne, czasami udawało się też go nieznacznie zwiększyć. Następnie w latach 2009-
2010 odnotowano wysokie straty tego udziału, w 2011 r. były one ograniczone. Spadek 
udziału Finlandii w rynkach eksportowych wynika po części z problemów związanych z 
czynnikami, które decydują o poziomie konkurencyjności pozacenowej, a także ze spadku 
eksportu branży elektronicznej. Zmianom tym towarzyszył wzrost nominalnych 
jednostkowych kosztów pracy oraz stopniowe przejście z nadwyżki do niewielkiego deficytu 
na rachunku obrotów bieżących w 2011 r. Przewiduje się, że jednostkowe koszty pracy będą 
dalej rosły w szybszym tempie niż średnia dla strefy euro, a ujemne saldo rachunku obrotów 
bieżących utrzyma się i deficyt nieco się nawet zwiększy. W kategoriach wewnętrznych 
gospodarka wydaje się być w bardziej zrównoważonym stanie niż przed rokiem. Zadłużenie 
sektora prywatnego (przedsiębiorstw niefinansowych) spada, ale w dalszym ciągu utrzymuje 
się powyżej wartości progowej. Podczas gdy podsektor przedsiębiorstw niefinansowych 
rozpoczął już proces zmniejszania zadłużenia, w przypadku gospodarstw domowych oczekuje 
się, że w wolnym tempie ruszy on w roku 2013. Realne ceny nieruchomości mieszkaniowych, 
które w 2010 r. wzrosły w stopniu przekraczającym wartość progową, nieznacznie spadły w 
2011 r., co potwierdzałoby wyrażoną w poprzedniej pogłębionej analizie opinię o istnieniu 
ograniczonego ryzyka przegrzania na rynku nieruchomości. Sytuacja sektora finansowego jest 
w dalszym ciągu stabilna – przedstawia się on solidnie pod względem wypłacalności, 
natomiast płynność mogłaby być większa. Zobowiązania finansowe sektora finansowego 
odnotowały znaczny wzrost, ale znaczna jego część przypada na decyzję jednej z instytucji 
finansowych o scentralizowaniu działalności związanej z instrumentami pochodnymi w 
fińskiej spółce zależnej. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenie 
równowagi makroekonomicznej stwierdzone w maju, że przydatna byłaby pogłębiona analiza 
dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu. 

Szwecja: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że w Szwecji występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o zadłużenie sektora 
prywatnego oraz sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Niektóre wskaźniki w 
zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: nadwyżka na rachunku obrotów 
bieżących, zmiana udziału w rynkach eksportowych oraz zadłużenie sektora prywatnego. 
Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wykazuje od 2007 r. tendencję spadkową, która 
powinna się utrzymać w perspektywie średniookresowej. Wysokie nadwyżki odzwierciedlają 
ambitne zasady polityki budżetowej oraz wysokie oszczędności dokonywane przez 
gospodarstwa domowe z myślą o zabezpieczeniu emerytalnym, a nie strategie polityczne 
mające na celu sztuczne ograniczanie popytu wewnętrznego. Znaczna utrata udziału w 
rynkach eksportowych odnotowana w latach 2005-2009 uległa wyraźnemu spowolnieniu w 
latach 2010-2011. Nie wydaje się ona wynikać z niekorzystnych zmian krajowej struktury 
cenowo-kosztowej, gdyż ceny oraz jednostkowe koszty pracy rosły w dużym wolniejszym 
tempie niż u głównych partnerów handlowych – podobnie jak w przypadku innych państw 
członkowskich utrata udziału w rynkach eksportowych stanowi odwrotną stronę procesu 
integracji szybko rozwijających się gospodarek z rynkiem światowym. W przyszłości 
spodziewany jest umiarkowany wzrost jednostkowych kosztów pracy. Jeśli chodzi o 
kategorie wewnętrzne, należy mieć na uwadze wysoki poziom zadłużenia prywatnego, który 
znacznie przekracza wartość progową. Zadłużenie przedsiębiorstw uległo nieznacznej 
korekcie w latach 2009-2011, ale pozostaje wysokie, nawet jeśli nie uwzględniać 
wewnętrznych pożyczek udzielanych w obrębie grup przedsiębiorstw. Poziom zadłużenia 
gospodarstw domowych prowadzi, mimo pewnych okoliczności łagodzących, do 
zwiększonego ryzyka dla stabilności makroekonomicznej, gdyż ich sytuacja finansowa staje 
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się bardziej narażona na negatywne wstrząsy gospodarcze. Wprawdzie ceny nieruchomości 
ustabilizowały się w roku 2011 i przeprowadzona w 2012 r. pogłębiona analiza nie wskazała, 
by na tym rynku istniały znaczne zniekształcenia cenowe, jednak odnotowany uprzednio 
wzrost cen wymaga zachowania czujności. Rynek mieszkaniowy jest w dalszym ciągu 
podatny na niemające zrównoważonego charakteru zmiany w rezultacie działań politycznych, 
które stwarzają presję na wzrost cen i prowadzą do narastania zadłużenia wśród gospodarstw 
domowych. Mimo wysokiego poziomu zadłużenia sektora prywatnego ryzyko, na jakie 
narażone są banki, pozostaje ograniczone dzięki wysokiemu poziomowi ich kapitałów 
własnych i buforów płynności oraz wysokiej zdolności przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych do obsługi zadłużenia, jak również dzięki temu, że wskaźniki niewywiązywania 
się dłużników ze zobowiązań utrzymują się od dłuższego czasu na bardzo niskim poziomie. Z 
drugiej strony wysoki poziom zadłużenia sektora prywatnego sprawia, że szwedzkie banki są 
bardziej narażone w sytuacji ewentualnej utraty zaufania inwestorów w przypadku znacznego 
spadku cen nieruchomości. W krótko- i średniookresowej perspektywie stosunek zadłużenia 
sektora prywatnego do PKB oraz nominalne ceny domów i mieszkań powinny zasadniczo 
pozostać stabilne w świetle słabnącej akcji kredytowej na rzecz gospodarstw domowych i 
przedsiębiorstw oraz działań politycznych podjętych ostatnio w odniesieniu do rynku 
nieruchomości. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenie 
równowagi makroekonomicznej stwierdzone w maju, że przydatna byłaby pogłębiona analiza 
dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu. 

Zjednoczone Królestwo: W maju 2012 r. Komisja doszła do wniosku, że w Zjednoczonym 
Królestwie występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli 
chodzi o zadłużenie gospodarstw domowych, sytuację na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych oraz w pewnym stopniu również konkurencyjność zewnętrzną. Szereg 
wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: zmiana udziału w 
rynkach eksportowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zadłużenie 
sektora prywatnego. Jeśli chodzi o kategorie zewnętrzne, udział w rynkach eksportowych 
znacznie się zmniejszył w latach 2007-2008, co doprowadziło do znacznego przekroczenia 
wartości progowej, ale w 2011 r. odnotowano zasadniczo jego stabilizację. Deficyt na 
rachunku obrotów bieżących wyniósł w 2011 r. 1,9 % PKB, co przyczyniło się do utrzymania 
wskaźnika poniżej wartości progowej. W 2012 r. spodziewać się jednak można pogorszenia 
salda obrotów bieżących w rezultacie słabszych niż prognozowano wyników netto w 
wymianie handlowej, co z kolei jest skutkiem słabego popytu z zagranicy i zaskakująco 
wysokiego importu. W kolejnych latach deficyt obrotów bieżących powinien jednak ulec 
zmniejszeniu, gdyż gospodarka powoli osiąga korektę prowadzącą do statusu eksportera 
netto, aczkolwiek w dalszym ciągu utrzymywać się będzie znaczny deficyt w obrotach 
towarowych. Poprawa sytuacji w zakresie wymiany handlowej wymaga w dalszym ciągu 
realizacji szeregu istotnych reform strukturalnych. Obejmują one konieczność zwiększenia 
wydajności oraz konkurencyjności pozacenowej w sektorze produkcyjnym, podtrzymania 
dynamiki eksportu usług notowanej w okresie przed kryzysem oraz dalszej reorientacji 
eksportu na szybko rozwijające się rynki. Bilans płatniczy netto Zjednoczonego Królestwa 
jest nieznacznie ujemny, ale na zrównoważonym poziomie, przy czym międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna netto uległa poprawie w roku 2011. Jeśli chodzi o kategorie 
wewnętrzne, gospodarstwa domowe kontynuowały stopniowe zmniejszanie zadłużenia, 
podczas gdy rozwój sytuacji na rynku nieruchomości pozostawał stłumiony, podobnie jak 
akcja kredytowa na rzecz sektora prywatnego. Niemniej zadłużenie sektora prywatnego nadal 
utrzymuje się na poziomie znacznie powyżej wartości progowej. Proces ograniczania 
zadłużenia może stracić dynamikę wraz z ożywieniem koniunktury, gdyż niedostateczna 
podaż mieszkań oznacza, iż ceny nieruchomości prawdopodobnie utrzymają wysoki poziom 
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w perspektywie średniookresowej i zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych może 
ponownie wzrosnąć, gdy tylko poprawią się warunki kredytowania. Z kolei jeśli dojdzie do 
ostrego spadku cen nieruchomości, odbije się to negatywnie na wydatkach konsumpcyjnych i 
zwiększy ryzyko dla kredytodawców. Wysoki i nadal rosnący dług publiczny w dalszym 
ciągu stanowi powód do niepokoju, tym bardziej iż należy odnotować, że – mimo 
podtrzymania prognoz mówiących o stopniowym spadku deficytu budżetowego – tempo 
konsolidacji finansów publicznych uległo spowolnieniu w kontekście niskiego wzrostu 
gospodarczego. Trwający proces uzdrawiania bilansów w sektorze finansowym – który w 
skali UE należy do grupy o najniższym poziomie środków własnych – oznacza, że 
zobowiązania banków nie powinny rosnąć w szybkim tempie, aczkolwiek z drugiej strony 
ograniczenie akcji kredytowej hamuje wzrost gospodarczy, a tym samym postęp w 
konsolidacji finansów publicznych. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę 
zakłócenie równowagi makroekonomicznej stwierdzone w maju, że przydatna byłaby 
pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu. 

4. WNIOSKI  

Zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w postaci np. znacznych i trwałych deficytów 
bądź nadwyżek w bilansach płatniczych, utraty konkurencyjności oraz narastania zadłużenia 
publicznego i w sektorze prywatnym, przyczyniły się do zaostrzenia kryzysu gospodarczego. 
Drugi cykl stosowania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
następuje w kontekście trwających napięć finansowych, niepewności oraz słabych perspektyw 
wzrostu gospodarczego. Proces przywracania równowagi w dużej mierze kształtuje obecnie 
rozwój sytuacji gospodarczej. W państwach członkowskich trwają procesy dostosowawcze w 
następstwie kryzysu, aczkolwiek wyzwania i skutki uboczne, z którymi musi się zmierzyć 
każde z nich, różnią się pod względem zakresu i stopnia trudności. Jak stwierdziła Komisja w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego7, oprócz korygowania znacznych, skumulowanych w 
ubiegłych latach zakłóceń równowagi, Unia i państwa członkowskie zmagają się również ze 
wzajemnie powiązanymi problemami w postaci niskiego tempa wzrostu gospodarczego, 
wysokiego bezrobocia oraz konieczności zapewnienia długoterminowej stabilności finansów 
publicznych i przywrócenia stabilności systemu finansowego. Do zwiększenia potencjału 
wzrostu gospodarczego i likwidacji zakłóceń równowagi przyczynia się również właściwie 
funkcjonujący jednolity rynek8. 

W wielu państwach członkowskich zachodzi proces korekty zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej, w szczególności w tych krajach, które odnotowują lub odnotowywały 
wysokie deficyty bilansu płatniczego oraz znaczne poziomy zadłużenia w sektorze 
gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw, jak również w sektorze publicznym. Proces ten 
potrwa jeszcze przez pewien czas i w szeregu państw członkowskich doprowadził do 
znacznego wzrostu bezrobocia oraz krótkookresowego zmniejszenia poziomu aktywności 
gospodarczej.  

W poprzednim cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
Komisja wskazała 12 państw członkowskich, których sytuacja uzasadniała jej zdaniem 

                                                 
7 COM(2012) 750 z 28.11.2012.  
8 Wymaga to szybkiej realizacji kluczowych działań określonych w obu Aktach o jednolitym rynku oraz 

zwiększenia wysiłków na rzecz reform na szczeblu krajowym, zgodnie ze sprawozdaniem na temat stanu 
integracji jednolitego rynku, COM(2012) 752 z 28.11.2012. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/ags_en.pdf
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przeprowadzenie pogłębionej analizy9, i w przypadku każdego z nich potwierdzono w ramach 
zapobiegawczej funkcji tej procedury istnienie zakłóceń równowagi. Przyjęcie tak szerokiego 
podejścia wynikało z faktu, iż w ubiegłym roku zastosowano tę procedurę nadzoru po raz 
pierwszy, w związku z czym należało również uwzględnić korekty narosłych uprzednio 
zakłóceń równowagi. Niektóre państwa członkowskie muszą dokonać korekty 
skumulowanych zakłóceń równowagi makroekonomicznej zarówno w kategoriach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Będą one musiały zmniejszyć wysokie poziomy łącznego 
zadłużenia oraz odzyskać konkurencyjność, tak aby polepszyć swoje perspektywy wzrostu 
gospodarczego i wyniki w eksporcie. Pogłębiona analiza ułatwi ocenę czynników 
decydujących o wydajności, konkurencyjności oraz rozwoju sytuacji w handlu zagranicznym, 
a także skutków narosłego zadłużenia i zakresu powiązań między zakłóceniami równowagi w 
wielu państwach członkowskich. W niektórych krajach dostosowanie zachodzi szybko, 
częściowo dzięki efektom związanym z procesem nadrabiania zaległości, i procesy te również 
wymagają bliższego zbadania.  

Uwzględniając sformułowane w maju 2012 r. wnioski dotyczące istnienia zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej oraz zaktualizowaną tabelę wskaźników, Komisja jest 
zdania, iż konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej analizy rozwoju sytuacji pod 
względem narastania i ograniczania zakłóceń równowagi oraz związanych z tymi procesami 
zagrożeń w 14 państwach członkowskich, do której to grupy należą: Belgia, Bułgaria, Dania, 
Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Malta, Niderlandy, Słowenia, Finlandia, 
Szwecja i Zjednoczone Królestwo. Państwa, które aktualnie wdrażają wynegocjowany z 
Komisją program reform i otrzymują w związku z tym zewnętrzną pomoc finansową, są już 
objęte wzmocnionym nadzorem makroekonomicznym, w związku z czym ich sytuacja 
gospodarcza oraz prowadzona przez nie polityka gospodarcza nie są przedmiotem oceny w 
ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Dotyczy to Grecji, 
Irlandii, Portugalii oraz Rumunii. 

14 państw członkowskich, w przypadku których Komisja zamierza przeprowadzić pogłębione 
analizy, stoi przed różnymi problemami i możliwymi zagrożeniami, w tym ewentualnymi 
skutkami ubocznymi. Pogłębione analizy przyczynią się do oceny istniejących i możliwych 
zagrożeń, do ostatecznego stwierdzenia, w których z tych państw członkowskich występują 
zakłócenia lub nadmierne zakłócenia równowagi, a także do oceny postępów osiągniętych w 
likwidowaniu stwierdzonych zakłóceń równowagi. 

W kontekście wielostronnego nadzoru i zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia Komisja zwraca 
się do Rady i Eurogrupy o omówienie niniejszego sprawozdania. Komisja oczekuje również 
na opinie Parlamentu Europejskiego i innych zainteresowanych stron. Uwzględniając te 
opinie, Komisja rozpocznie pogłębione analizy w odniesieniu do wymienionych państw 
członkowskich. 

                                                 
9 Były to: Belgia, Bułgaria, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Słowenia, Finlandia, Szwecja i 

Zjednoczone Królestwo.  
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Załącznik 1: Tabela wskaźników stosowana w ramach mechanizmu ostrzegania – 
definicje i zmiany. 

Tabela wskaźników stosowana w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej została opracowana, a następnie podana do wiadomości publicznej przez 
Komisję zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 1176/2011. W sprawozdaniu przedłożonym w 
lutym 2012 r. w ramach mechanizmu ostrzegania tabela składała się z dziesięciu wskaźników 
obejmujących zakres monitorowania odpowiadający określonemu w art. 4 ust. 3 
rozporządzenia10. Zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami na potrzeby tegorocznej procedury 
do tabeli włączono jedenasty wskaźnik określający stopę wzrostu zobowiązań sektora 
finansowego11. Definicje pozostałych dziesięciu wskaźników nie uległy zmianie. 

Wprawdzie już pierwotna tabela wskaźników uwzględniała szereg kwestii finansowych (np. 
przepływy kredytowe sektora prywatnego, zadłużenie sektora prywatnego oraz dług 
publiczny), jednak Parlament Europejski12 i Rada13 poparły wyrażony przez Komisję zamiar 
uzupełnienia tabeli – jeszcze przed rozpoczęciem drugiego cyklu procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej – o dodatkowy wskaźnik służący lepszemu 
uwzględnieniu wzajemnych powiązań między gospodarką realną a sektorem finansowym14. 
Również Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) przedstawiła uwagi i swoją 
opinię na temat pierwotnej koncepcji tabeli wskaźników, a także na temat planów 
wprowadzenia dodatkowego wskaźnika dotyczącego sektora finansowego15.  

Tabela powinna umożliwić wczesne wykrywanie zakłóceń równowagi. Wybrane w tym celu 
wskaźniki koncentrują się na najbardziej istotnych aspektach zewnętrznych i wewnętrznych 
zakłóceń równowagi – obejmują one w szczególności dane na temat salda rachunku obrotów 
bieżących, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, realnego efektywnego kursu 
walutowego, udziału w rynkach eksportowych, a także na temat cen aktywów, w tym 
nieruchomości mieszkaniowych, zadłużenia sektora prywatnego i publicznego, wzrostu akcji 
kredytowej oraz bezrobocia. Orientacyjne wartości progowe zostały wyznaczone na 
rozsądnych poziomach, tak by uniknąć zbyt częstego wywoływania „fałszywego alarmu”, ale 
jednocześnie nie aż tak łagodnie, by ujawniały one problemy dopiero wówczas, gdy doszło 
już do ich utrwalenia16.  

                                                 
10 Zob. również „Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances”, European Economy-

Occasional Papers nr 92. 
11 Zob. towarzyszący niniejszemu sprawozdaniu dokument „Completing the Scoreboard for the MIP: Financial 

Sector Indicator”, SWD(2012) 389. 
12 Pkt 9 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r.: „Parlament Europejski (…) przyjmuje 

do wiadomości fakt, że Komisja zamierza dostarczyć, do końca 2012 r. i przed rozpoczęciem następnego 
semestru europejskiego, nowy zestaw wskaźników i związanych z nimi progów dla sektora finansowego”. 

13 Pkt 9 konkluzji Rady ECOFIN z dnia 15 listopada 2011 r.: „Komisja proszona jest także o przedstawienie – 
do końca 2012 roku i zgodnie z rozporządzeniem – propozycji dotyczących wskaźnika związanego z 
sektorem finansowym, z myślą o jego uwzględnieniu w europejskim semestrze na rok 2013”. 

14 Art. 4 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 stanowi, iż tabela wskaźników powinna między 
innymi obejmować wskaźniki „(…) wewnętrznych zakłóceń równowagi, w tym takich, które mogą wynikać 
z poziomu zadłużenia publicznego i prywatnego; zmian sytuacji na rynku finansowym i rynku aktywów, w 
tym na rynku mieszkaniowym(…)”.  

15 Dokument „Views of the ESRB on the Envisaged Scoreboard Indicators Relevant for Financial Market 
Stability”, dostępny na stronie http://www.esrb.europa.eu/pub/html/index.en.html. 

16 Wartości progowe utrzymano na tych samych poziomach co w poprzednim sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania. Wartość progową dla nowego wskaźnika określono jako trzeci kwartyl 
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Definicje wskaźników wykorzystanych w tabeli zawiera tabela A1. Tabela A2 zawiera 
wartości zaktualizowanych wskaźników, a także odpowiednie wartości progowe. Wartości 
wskaźników za poprzednie lata zamieszczono w dołączonym załączniku statystycznym17. 
Wyróżnienie zacieniowaniem wskazuje na przypadki, w których wartość wskaźnika 
przekracza wartość progową. Wartości progowe są takie same dla wszystkich krajów (z 
wyjątkiem wskaźników dotyczących realnego efektywnego kursu walutowego oraz 
jednostkowych kosztów pracy, w przypadku których dokonano zróżnicowania na kraje 
należące do strefy euro i kraje spoza strefy euro). Ponadto należy podkreślić, że w ocenie 
uwzględniono również najnowsze dane oraz prognozy gospodarcze przedstawione w jesiennej 
prognozie Komisji opublikowanej w dniu 7 listopada 2012 roku18.  

Ocena zakłóceń równowagi makroekonomicznej – a dokładniej rzecz ujmując ocena, czy 
sytuacja w danym państwie członkowskim uzasadnia przeprowadzenie pogłębionej analizy – 
nie wynika z mechanicznego zastosowania wskaźników uwzględnionych w tabeli i 
powiązanych wartości progowych. Przeprowadzana przez Komisję ocena jest wynikiem 
ekonomicznej analizy tabeli wskaźników uzupełnionej dodatkowymi informacjami i 
wskaźnikami, z należytym uwzględnieniem okoliczności i struktur instytucjonalnych 
charakterystycznych dla poszczególnych krajów, jak również wniosków zawartych w 
pogłębionych analizach z maja 2012 r.  

Zgodnie z rozporządzeniem rozpatrzono również dodatkowe wskaźniki, które przedstawiono 
w tabeli A3. Obejmują one aspekty związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną (w tym 
działalność gospodarczą i inwestycje), nominalną i realną konwergencją wewnątrz strefy euro 
i poza nią, w tym dodatkowe aspekty wyników w handlu zagranicznym, a także bardziej 
szczegółowe dane na temat zobowiązań wobec zagranicy (w tym bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i zadłużenia zagranicznego netto). Odzwierciedlają one również potencjał 
wystąpienia zakłóceń równowagi, a także możliwości dostosowawcze gospodarki, o których 
decyduje np. wydajność. Zbiór tych dodatkowych wskaźników zawiera teraz również nowy 
wskaźnik dotyczący stopnia wykorzystania dźwigni finansowej w sektorze finansowym, który 
powinien ułatwić interpretację nowego wskaźnika tabeli określającego tempo wzrostu 
zobowiązań sektora finansowego.  

Tabela wskaźników jest i powinna pozostać prostym i przejrzystym narzędziem mającym 
pełnić funkcję filtra ułatwiającego skoncentrowanie nadzoru w ramach procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej na najważniejszych elementach. W związku z tym 
celowe jest utrzymanie tabeli w możliwie niezmienionym kształcie przez dłuższy okres czasu. 
W chwili obecnej Komisja nie zamierza wprowadzać do tabeli kolejnych nowych 
wskaźników, zobowiązuje się natomiast do dalszej poprawy jakości tabeli. W tym celu 
Komisja będzie nadal współpracować ze specjalistami z państw członkowskich, EBC i ERRS, 
tak by zapewnić ciągłą aktualność koncepcji tej tabeli. Może to prowadzić do technicznych 
dostosowań w definicjach zmiennych uwzględnionych w tabeli. Ponadto Komisja (Eurostat) 
zobowiązuje się do zapewnienia wiarygodnej i wiążącej prawnie procedury dotyczącej 

                                                                                                                                                         
dostępnego rozkładu. Jest to ta sama koncepcja statystyczna jak w przypadku innych wskaźników (z 
wyjątkiem wskaźnika długu publicznego). 

17 Zob. towarzyszący niniejszemu sprawozdaniu dokument „Statistical Annex to the Alert Mechanism Report” 
SWD(2012) 421; zob. również informację prasową Eurostatu z dnia 28 listopada 2012 r.  

18 European Economy, 8/2012. 
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jakości statystyk wykorzystywanych na potrzeby tabeli wskaźników oraz innych danych 
istotnych dla procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej19. 

 

                                                 
19 W 2012 r. Komisja (Eurostat) kontynuowała prace nad szeregiem kwestii dotyczących statystyk, które 

wyłoniły się w trakcie pierwszego cyklu stosowania procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej, w szczególności statystyk zadłużenia sektora prywatnego oraz przepływów 
kredytowych tego sektora. W przypadku jednostek specjalnego przeznaczenia pracownicy Eurostatu odbyli 
wizyty robocze w szeregu państw członkowskich w celu zgromadzenia szczegółowych danych i informacji 
na temat wykorzystywanych źródeł danych statystycznych i stosowanych metod. W przypadku pożyczek 
udzielanych w obrębie (grup) przedsiębiorstw prace zrealizowano w ramach EBC, w podgrupie roboczej ds. 
zadłużenia prywatnego. Ze zgromadzonych w ten sposób informacji będą też korzystać dwie grupy 
zadaniowe, które zostały ustanowione celem opracowania bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących 
spółek holdingowych, jednostek specjalnego przeznaczenia, a także określania głównej siedziby 
przedsiębiorstw, jak również sposobu traktowania danych nieskonsolidowanych i skonsolidowanych. Jeśli 
chodzi o ceny nieruchomości mieszkaniowych, trwają wspólne prace Komisji (Eurostatu), OECD, EBC i 
Banku Rozrachunku Międzynarodowych mające na celu rozszerzenie czasowego zakresu dostępnych 
danych kwartalnych na wcześniejsze lata oraz poprawę jakości metadanych. Podczas gdy dla szeregu 
wskaźników podstawowych istnieją już szczegółowe ramy umożliwiające kontrolę jakości danych, w 
przypadku pozostałych wskaźników podstawowych oraz odpowiednich wskaźników dodatkowych 
konieczne jest sformułowanie bardziej precyzyjnych ram monitorowania jakości oraz działań służących 
poprawie jakości. 
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Tabela A1. Użyte wskaźniki oraz orientacyjne wartości progowe
 
 Zakłócenia równowagi w kategoriach zewnętrznych oraz konkurencyjność Zakłócenia równowagi w kategoriach wewnętrznych 

Wskaźni
k 

Saldo rachunku 
obrotów 

bieżących, 
średnia z 3 lat, w 

% PKB 

Międzynarodo
wa pozycja 

inwestycyjna 
netto, w % 

PKB 

Realny 
efektywny 

kurs 
walutowy, 

zmiana w % w 
okresie 3 lat, 

deflatory 
zharmonizowa
nego indeksu 

cen 
konsumpcyjny
ch względem 

35 krajów 
uprzemysłowio

nych (a)  

Udział w 
rynkach 

eksportowych, 
zmiana w % w 

okresie 5 lat 

Nominalne 
jednostkowe 
koszty pracy, 
zmiana w % w 
okresie 3 lat (b) 

Ceny 
nieruchomości 

(w 
przeliczeniu 

na ceny stałe), 
zmiana w % w 
ujęciu rok do 

roku (c) 

Przepływy 
kredytowe 

sektora 
prywatnego, w 
% PKB (d), (e) 

Stopa 
bezrobocia, 
średnia z 3 lat 

Zadłużenie 
sektora 

prywatnego, w 
% PKB (d), (e) 

Dług sektora 
instytucji 

rządowych i 
samorządowy
ch, w % PKB 

(f) 

Zobowiązania 
ogółem 
sektora 

finansowego, 
zmiana w % w 
ujęciu rok do 

roku, dane 
nieskonsolido

wane 

Źródło 
danych 

EUROSTAT 
(statystyki 

bilansu 
płatniczego) 

EUROSTAT 
(statystyki 

bilansu 
płatniczego) 

DG ECFIN 
(baza danych 
dotyczących 

konkurencyjno
ści cenowej i 
kosztowej) 

EUROSTAT 
(statystyki 

bilansu 
płatniczego) 

EUROSTAT 
(rachunki 
narodowe) 

EUROSTAT. 
EUROSTAT 

(rachunki 
narodowe) 

EUROSTAT 
(badanie 

aktywności 
ekonomicznej 

ludności ) 

EUROSTAT 
(rachunki 
narodowe) 

EUROSTAT 
(procedura 

nadmiernego 
deficytu – 

definicja za 
Traktatem) 

EUROSTAT 
(rachunki 
narodowe) 

Orientac
yjne 

wartości 
progowe 

-4/+6 % 
Dolny kwartyl 

(stosowany 
również jako 

wartość 
odniesienia dla 
górnej wartości 

progowej) 
 

-35 % 
Dolny kwartyl 

+/-5 % dla 
państw strefy 

euro 
+/-11 % dla 
państw spoza 
strefy euro 
Dolny i górny 

kwartyl państw 
strefy euro -/+ 

odchylenie 
standardowe 

dla strefy euro 

-6 % 
Dolny kwartyl 

+/-9 % dla 
państw strefy 

euro 
+12 % dla 

państw spoza 
strefy euro 

Górny kwartyl 
państw strefy 

euro +3 pp 

+6 % 
Górny kwartyl 

+15 % 
Górny kwartyl +10 % 160 % 

Górny kwartyl +60 % 16,5 % 

Okres 
obliczeni
owy dla 
wartości 

progowyc
h 

1970-2007 

Pierwszy rok, 
dla którego 
dostępne są 

dane (połowa 
lat 90-tych) - 

2007 

1995-2007 1995-2007 1995-2007 
Pierwszy rok, 
dla którego 
dostępne są 
dane - 2007 

1995-2007 1994-2007 1994-2007  1991-2007 

Wybrane 
dodatkow

e 
wskaźnik
i, które 
należy 

uwzględn
ić w 

analizie 
ekonomic

znej 

Wierzytelności/z
adłużenie netto 
wobec reszty 
świata (salda 

rachunku 
kapitałowego + 

rachunku 
obrotów 

bieżących w % 
PKB) 

Zadłużenie 
zagraniczne 

netto w % PKB 

Realny 
efektywny kurs 

walutowy 
względem 

reszty strefy 
euro 

Udział w 
rynkach 

eksportowych 
w oparciu o 

wolumen 
towarów; 
wydajność 

pracy; trend 
wzrostu 
ogólnej 

wydajności 
czynników 
produkcji 

Nominalne 
jednostkowe 
koszty pracy 
(zmiana na 

przestrzeni 1 
roku, 5 lat i 10 
lat); efektywne 
jednostkowe 
koszty pracy 
względem 

reszty strefy 
euro 

Realne ceny 
mieszkań 

(skumulowana 
zmiana na 

przestrzeni 3 
lat); 

wskaźnik 
nominalnych 
cen mieszkań; 

wartość dodana 
w 

budownictwie 
mieszkaniowy

m 

Zmiana 
zadłużenia 

sektora 
prywatnego 

 

Zadłużenie 
sektora 

prywatnego w 
oparciu o dane 
skonsolidowan

e 

 

Wskaźnik 
zadłużenia 
(stosunek 

zadłużenia do 
kapitałów 
własnych) 
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Uwagi: (a) w przypadku partnerów handlowych z UE zastosowano zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (HICP), natomiast w przypadku partnerów handlowych spoza UE deflator 
oparty jest na indeksie cen konsumpcyjnych zbliżonym do HICP pod względem metodyki; (b) indeks określający stosunek nominalnego wynagrodzenia na zatrudnionego do realnego 
PKB na zatrudnionego; (c) zmiany cen mieszkań odniesione do deflatora spożycia EUROSTAT; (d) sektor prywatny zdefiniowany jako przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa 
domowe oraz instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych; (e) suma kredytów i papierów wartościowych innych niż akcje; zobowiązania, 
nieskonsolidowane; (f) długoterminowa stabilność finansów publicznych nie będzie oceniana w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, gdyż kwestia 
ta jest już uwzględniona w pakcie stabilności i wzrostu. Wskaźnik ten stanowi jednak element tabeli, ponieważ dług publiczny ma wpływ na łączne zadłużenie kraju, a tym samym na 
jego ogólną podatność na zagrożenia.  

Tabela A2: Tabela wskaźników za rok 2011 w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej  
  Zakłócenia równowagi w kategoriach zewnętrznych oraz konkurencyjność Zakłócenia równowagi w kategoriach wewnętrznych 

Rok 2011 

Saldo 
rachunku 
obrotów 

bieżących, 
średnia z 3 lat, 

w % PKB  

Międzynarodo
wa pozycja 

inwestycyjna 
netto, w % PKB 

Realny efektywny 
kurs walutowy z 
uwzględnieniem 

deflatorów 
zharmonizowanego 

indeksu cen 
konsumpcyjnych, 

zmiana w % w okresie 
3 lat 

Udział w 
rynkach 

eksportowyc
h, zmiana w 
% w okresie 

5 lat 

 Nominalne 
jednostkowe 
koszty pracy, 
zmiana w % w 

okresie 3 lat 

Ceny 
nieruchom

ości (w 
przeliczeni
u na ceny 

stałe), 
zmiana w 

% w ujęciu 
rok do roku

Przepływy 
kredytowe 

sektora 
prywatnego, w 

% PKB 

Zadłużenie 
sektora 

prywatnego, w 
% PKB 

Dług sektora 
instytucji 

rządowych i 
samorządowyc

h, w % PKB 

Stopa 
bezrobocia, 
średnia z 3 

lat 

Zobowiązania 
ogółem sektora 
finansowego, 
zmiana w % w 

ujęciu rok do roku, 
dane 

nieskonsolidowane 
Wartości 
progowe -4/+6 % -35 % ±5 % & ±11 % -6 % +9 % & +12 % +6 %  15 % 160 % 60 % 10 % 16,5 % 

BE -0,3 65,7 -0,5 -10,2 6,2 -0,1 11,6 236 98 7,8 4,7 
BG -3,4 -85,6 3,1 17,2 20,3 -9,0 -6,7 146 16 9,4 5,6 
CZ -3,0 -49,3 0,3 8,4 3,3 0,0 2,5 78 41 6,9 3,8 
DK 5,0 24,5 -1,7 -16,9 4,7 -4,9 -2,2 238 47 7,0 4,7 
DE 5,9 32,6 -3,9 -8,4 5,9 1,4 4,8 128 81 6,9 2,1 
EE 2,8 -57,8 0,8 11,1 -6,2 3,3 6,8 133 6 14,4 -4,4 
IE 0,0 -96,0 -9,1 -12,2 -12,8 -15,2 4,0 310 106 13,3 -0,6 
EL -10,4 -86,1 3,1 -18,7 4,1 -5,1 -5,5 125 171 13,2 -3,4 
ES -4,3 -91,7 -1,3 -7,6 -2,1 -10,0 -4,1 218 69 19,9 3,7 
FR -1,6 -15,9 -3,2 -11,2 6,0 3,8 4,0 160 86 9,6 7,3 
IT -2,9 -20,6 -2,1 -18,4 4,4 -2,0 2,6 129 121 8,2 3,8 
CY -8,4 -71,3 -0,9 -16,4 8,8 -8,5 16,1 288 71 6,6 -0,2 
LV 3,1 -73,3 -0,6 23,6 -15,0 4,9 -2,5 125 42 18,1 -4,5 
LT 0,0 -52,6 3,6 25,2 -8,4 2,4 -0,8 70 39 15,6 8,9 
LU 7,5 107,8 0,8 -10,1 12,5 1,5 2,5 326 18 4,8 11,3 
HU 0,6 -105,9 -3,3 -2,8 3,7 -4,1 6,4 167 81 10,7 -2,6 
MT -4,3 5,7 -3,0 11,7 5,8 -2,3 2,2 210 71 6,8 1,4 
NL 7,5 35,5 -1,6 -8,2 5,8 -4,0 0,7 225 66 4,2 7,2 
AT 2,2 -2,3 -1,0 -12,7 5,9 -8,0 4,1 161 72 4,4 -0,3 



 

 33 

PL -4,6 -63,5 -10,9 12,8 4,3 -5,7 7,1 80 56 9,2 4,4 
PT -9,1 -105,0 -1,9 -9,5 0,9 -3,6 -3,2 249 108 11,9 -0,7 
RO -4,3 -62,5 -2,4 22,8 12,9 -18,9 1,8 72 33 7,2 4,3 
SI -0,4 -41,2 -0,3 -6,1 8,3 1,0 1,9 128 47 7,1 -1,3 
SK -2,1 -64,4 4,3 20,9 4,4 -5,6 3,3 76 43 13,4 1,2 
FI 0,6 13,1 -1,3 -22,9 9,1 -0,3 4,6 179 49 8,1 30,8 
SE 6,6 -8,3 3,9 -11,6 1,2 1,0 6,3 232 38 8,1 3,6 
UK -2,2 -17,3 -7,1 -24,2 8,1 -5,4 1,0 205 85 7,8 8,5 

Uwaga: data graniczna dla zgromadzenia danych: 1 listopada 2012 r. 
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Tabela A3: Dodatkowe wskaźniki wykorzystane w ekonomicznej analizie tabeli wskaźników przygotowanej w ramach procedury 
dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej, dane za rok 2011  

  

Wzrost 
realnego 
PKB w 
ujęciu 
rok do 
roku, w 

% 

Nakłady 
brutto 

na 
środki 
trwałe, 

w % 
PKB 

Wydatki 
krajowe 

brutto na 
badania i 
rozwój, 

w % 
PKB 

Saldo 
rachunku 
obrotów 

bieżących, 
w % PKB, 

dane z 
bilansu 

płatniczego 

Wierzytel
ności/zadł

użenie 
netto 
wobec 
reszty 

świata, w 
% PKB, 
dane z 
bilansu 

płatniczeg
o 

Zadłużeni
e 

zagranicz
ne netto, 

w % PKB 

Napły
w 

bezpoś
rednic

h 
inwesty

cji 
zagrani
cznych, 

w % 
PKB 

Saldo 
handlu 

produkta
mi 

energetyc
znymi, w 
% PKB 

Realny 
efektywny 

kurs 
walutowy 
względem 

strefy 
euro (17 
krajów), 
zmiana w 

% (w 
okresie 3 

lat) 

Udział w 
rynkach 

eksportow
ych wg 

wolumenu
, zmiana 
w % (w 

ujęciu rok 
do roku) 

Wzrost 
wydajnośc
i pracy, w 
ujęciu rok 
do roku, 

w % 

Wzrost 
zatrudnie

nia, w 
ujęciu rok 
do roku, 

w % 

Nominaln
e 

jednostko
we koszty 

pracy, 
zmiana w 

% w 
okresie 10 

lat 

Realne 
jednostko
we koszty 

pracy 
względem 

strefy 
euro (17 
krajów), 
zmiana w 

% (w 
okresie 10 

lat) 

Nominaln
e ceny 

mieszkań, 
zmiana w 

% w 
okresie 3 

lat 

Budown
ictwo 

mieszka
niowe, 
w % 
PKB 

Zadłuże
nie 

sektora 
prywat
nego, w 

% 
PKB, 
dane 

skonsoli
dowane 

Dźwignia 
finansowa 

w 
sektorze 

finansowy
m 

(stosunek 
długu do 
kapitału 

własnego)  
Rok 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

BE 1,8 20,7 2,0 -1,4 -1,7 -127,6 20,1 -3,7 1,4 -1,6 0,4 1,3 20,3 3,7 5,1 nd 143 641 

BG 1,7 20,9 0,6 0,3 1,6 33,9 4,5 -0,6 5,2 6,1 -4,2 69,5 -32,4 nd 136 414 

CZ 1,9 23,9 1,8 -2,8 -2,5 1,1 2,5 -1,4 5,2 1,6 0,6 23,2 -5,0 3,8 73 624 

DK 0,8 17,2 3,1 5,6 5,9 18,0 3,8 0,7 

 

1,2 1,2 -0,5 29,3 

 

-11,9 4,7 238 377 

DE 3,0 18,1 2,8 5,7 5,7 -2,9 1,1 -19,8 -0,9 2,5 1,6 1,4 5,5 -14,1 5,4 5,6 109 524 

EE 8,3 21,7 2,4 2,1 6,3 6,5 1,2 nd 3,2 25,7 1,2 6,7 64,4 44,8 -28,0 3,5 132 373 

IE 1,4 10,1 1,7 1,1 1,0 -339,2 5,2 nd -6,5 -1,7 3,6 -2,1 15,4 0,1 -38,7 2,6 281 158 

EL -7,1 15,1 nd -9,9 -8,6 -98,0 0,4 -2,7 4,6 -6,0 -1,6 -5,6 31,1 11,5 -3,5 4,7 125 2728 

ES 0,4 21,1 1,3 -3,5 -3,0 93,5 2,0 -8,5 0,4 3,2 2,2 -1,6 25,3 4,3 -15,3 6,4 204 941 

FR 1,7 20,1 2,3 -2,0 -2,0 36,1 1,5 -12,7 -0,4 -0,8 1,2 0,5 22,3 5,1 3,5 6,1 139 461 

IT 0,4 19,6 1,3 -3,1 -3,0 49,0 1,6 -13,9 0,9 -0,2 0,3 0,3 28,3 11,1 0,4 5,5 126 1172 

CY 0,5 16,3 0,5 -4,7 -4,5 37,9 5,5 nd 0,7 -2,3 0,0 0,4 34,6 12,4 -16,7 5,0 281 2539 

LV 5,5 21,3 0,7 -2,2 0,0 46,4 5,1 -0,2 6,8 14,8 -8,4 94,4 -38,7 1,5 118 704 

LT 5,9 17,8 0,9 -3,7 -1,3 32,3 3,4 -0,5 
 

7,9 3,8 2,0 33,6 
 

-30,8 1,8 67 633 

LU 1,7 19,0 1,4 7,1 6,8 -3022,2 645,3 nd 2,0 -2,2 -1,2 2,6 35,7 14,0 6,5 3,4 267 50 

HU 1,6 17,9 1,2 0,9 3,3 52,6 3,7 -1,4  2,7 1,2 0,8 44,3  -8,5 1,8 147 562 

MT 1,9 14,8 0,7 -0,3 0,7 -158,3 4,7 0,0 1,8 -4,8 -0,5 2,5 23,7 7,0 -4,6 2,5 169 362 

NL 1,0 17,7 2,0 9,7 9,7 36,8 1,6 -4,6 0,0 -1,9 0,5 0,6 20,0 3,2 -7,5 4,9 224 231 

AT 2,7 21,4 2,8 0,6 0,4 24,4 3,5 -2,8 1,2 0,9 1,3 1,7 13,2 -1,6 -2,9 4,4 146 378 

PL 4,3 20,3 0,8 -4,9 -2,9 35,8 3,7 nd  1,5 3,3 1,1 5,7  -7,6 2,6 77 377 

PT -1,7 18,1 nd -6,5 -5,3 83,4 4,4 nd -0,5 2,7 -0,1 -1,9 19,4 1,4 2,0 3,4 223 542 

RO 2,5 24,6 0,5 -4,4 -3,9 38,0 1,3 -0,7  4,1 2,0 -1,3 154,9  -39,5 nd 71 662 
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SI 0,6 18,5 2,5 0,0 -0,3 37,5 2,0 -0,5 0,4 1,0 2,2 -1,4 38,9 21,0 -6,8 3,0 116 639 

SK 3,2 23,1 0,7 0,1 1,3 21,7 2,2 -1,0 5,0 5,0 1,4 1,5 28,8 12,6 -17,8 2,3 76 1079 

FI 2,7 19,6 3,8 -1,6 -1,5 30,9 1,0 -1,4 2,2 -6,6 1,6 1,1 21,9 3,8 11,1 6,8 153 616 

SE 3,9 18,4 3,4 6,4 6,3 62,4 2,7 -1,6 0,6 1,6 2,2 8,1 13,8 3,7 216 305 

UK 0,9 14,2 1,8 -1,9 -1,7 45,2 2,3 -2,2 
 

-1,2 0,4 0,5 26,2 
 

-2,0 3,2 nd 1187 

Uwaga: data graniczna dla zgromadzenia danych: 1 listopada 2012 r. Źródło: EUROSTAT, z wyjątkiem następujących wskaźników: ceny nieruchomości w przeliczeniu na 
ceny stałe (dane Eurostatu uzupełnione danymi EBC), udział w rynkach eksportowych wg wolumenu (World Economic Outlook – światowa prognoza gospodarcza MFW), 
realne efektywne kursy walutowe z zastosowaniem deflatorów HICP (DG ECFIN), realne jednostkowe koszty pracy względem strefy euro (DG ECFIN).  
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WPROWADZENIE 

Trwający kryzys gospodarczo-finansowy w UE stał się katalizatorem głębokich przemian.  
Jego wpływ można dostrzec w zachodzącej obecnie dogłębnej restrukturyzacji naszej 
gospodarki. Proces ten budzi niepokój, stanowi znaczące wyzwanie polityczne i niesie za 
sobą trudności natury społecznej, jest jednak niezbędny, by udało się stworzyć podwaliny 
przyszłego wzrostu i konkurencyjności, inteligentnych, trwałych i sprzyjających włączeniu 
społecznemu. 

Aby kontynuować konieczne reformy, UE musi mieć możliwość pokazania, że nasza polityka 
się sprawdza, że z czasem przyniesie rezultaty i że będzie prowadzona w sposób 
sprawiedliwy, jeśli chodzi o skutki społeczne. Państwa członkowskie i instytucje UE są 
wspólnie odpowiedzialne za naprawienie błędów przeszłości i skierowanie UE na ścieżkę 
bardziej zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Uznawszy, że nasze gospodarki są 
wzajemnie powiązane, UE zmienia obecnie swoje zasady zarządzania gospodarczego, tak by 
zapewnić skuteczniejsze działania polityczne w reakcji na obecne i przyszłe wyzwania. 

Niniejszą roczną analizą wzrostu rozpoczęty zostaje europejski semestr na 2013 r. Określono 
w niej także, w jaki sposób można wykorzystać tę wspólną odpowiedzialność do wsparcia 
zmian w UE i stworzenia podstaw powrotu do wzrostu i tworzenia miejsc pracy. 

Kontekst 

Sytuacja gospodarcza w UE w 2012 r. była w dalszym ciągu niepewna. Przewiduje się, że w 
skali całego roku PKB skurczy się o 0,3 % w UE i o 0,4 % w strefie euro. Potrzeba czasu, by 
rozpocząć trwałą odbudowę1. Po kilku latach słabego wzrostu kryzys niesie za sobą znaczące 
konsekwencje społeczne. Na początku systemy bezpieczeństwa socjalnego złagodziły nieco 
niektóre jego skutki, jednak w tej chwili jego wpływ odczuwają już wszyscy. Znacząco 
wzrosła stopa bezrobocia i coraz więcej osób zostaje dotkniętych ubóstwem. Problemy te są 
szczególnie widoczne w strefie euro, jednak dają o sobie znać także poza tym obszarem. 

Trwający kryzys nie pomógł państwom członkowskim w dążeniu do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, badań i rozwoju, klimatu i energii, edukacji 
oraz walki z ubóstwem. Realizacja tych celów opóźnia się w całej Europie2. Postęp w tych 
wszystkich obszarach jest jednak potrzebny na drodze ku inteligentnej, zrównoważonej 
gospodarce europejskiej sprzyjającej włączeniu społecznemu. 

Chociaż wyzwania w różnych państwach i wewnątrz strefy euro znacząco się między sobą 
różnią, to perspektywa powolnej naprawy gospodarczej czyni sytuację trudną dla całej UE. 
Wielkość długów zaciągniętych przez podmioty publiczne i prywatne ogranicza zakres 
nowych działań i inwestycji. Instrumenty polityki fiskalnej i monetarnej zostały w znaczącym 
stopniu zmobilizowane i pole do manewru jest w tej chwili ograniczone. Reformy 
strukturalne stanowią podstawowy element działań, których celem jest przywrócenie Europie 
konkurencyjności, jednak są to zazwyczaj trudne do podjęcia decyzje. Przejrzystość celów 

                                                 
1  Więcej informacji na temat sytuacji gospodarczej i sytuacji w zakresie zatrudnienia znajduje się w 

jesiennej prognozie gospodarczej Komisji opublikowanej w dniu 7 listopada 2012 r. i w dokumentach 
towarzyszących niniejszej analizie. 

2  Postępy w realizacji celów strategii „Europa 2020” omówiono w dokumencie: „Europe 2020 Strategy – 
towards a smarter, greener and more inclusive EU economy?”, Eurostat, Statistics in focus, 39/2012. 
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obecnej polityki i przykładanie wagi do jej uczciwości wobec społeczeństwa będą bardzo 
ważne dla utrzymania tempa reform. 

 

Perspektywa krótkoterminowa jest wciąż niepewna, jednak można dostrzec również bardziej 
pozytywne tendencje. Od dawna narastające zakłócenie równowagi makroekonomicznej jest 
teraz niwelowane, a niektóre obszary w Europie odzyskują swoją konkurencyjność, mimo że 
do wyeliminowania różnic w osiąganych wynikach pozostała jeszcze długa droga3. 
Osiągnięto postęp w zakresie konsolidacji finansów publicznych, poczyniono również 
znaczące kroki w zakresie redukcji napięć na rynkach finansowych. Co ważne, w państwach, 
które zaangażowały się w głębokie reformy, pojawiły się pierwsze znaki wskazujące na to, iż 
działania te przynoszą rezultaty – zadłużenie sektora publicznego i prywatnego w szeregu 
państw członkowskich zaczęło się zmniejszać, a w kilku państwach, w których obserwowano 
dotychczas istotny deficyt handlowy, zwiększył się poziom wywozu. 

Dużo już zrobiono w 2012 r. na poziomie UE, by przerwać błędne koło słabości naszych 
systemów finansowych, napięć na rynkach długu państwowego i niskiego wzrostu 
gospodarczego i by stworzyć warunki dla trwałej odbudowy: 

 ustanowienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności zapewnia godną zaufania 
ochronę, która stanowi wsparcie dla państw strefy euro mających ograniczony 
dostęp do finansowania; 

 przyjęcie przez szefów państw i rządów Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia podczas Rady Europejskiej w czerwcu 2012 r. powinno 
zintensyfikować wysiłki unijnego prawodawcy i administracji europejskiej na 
wszystkich poziomach w zakresie wykorzystywania dźwigni wzrostu, które mają 
do dyspozycji – począwszy od wdrożenia Aktu o jednolitym rynku, a 
skończywszy na skuteczniejszym wykorzystywaniu funduszy strukturalnych UE. 
Komisja zaproponowała również ostatnio strategię poprawy funkcjonowania 
rynków energii, a także środki wzmocnienia polityki przemysłowej; 

 wdrażane są (tzw. sześciopak), uzgadniane (Traktat o stabilności, koordynacji i 
zarządzaniu) lub powinny zostać uzgodnione wkrótce (tzw. dwupak) nowe zasady, 
mające na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego, w szczególności w 
strefie euro; 

 Europejski Bank Centralny podjął istotne działania, by zabezpieczyć stabilność 
finansową w strefie euro. 

Przedmiotem dyskusji są również inne kluczowe decyzje, które będą miały wpływ na 
przyszłość Europy: 

 wciąż nie osiągnęliśmy jeszcze ogólnego porozumienia w sprawie wieloletnich 
ram finansowych UE na lata 2014–2020. Będzie ono miało kluczowe znaczenie 
dla przywrócenia wzrostu i konkurencyjności w Europie oraz osiągnięcia naszych 
celów przyjętych w strategii „Europa 2020”; 

 rozważane są poważne kroki, mające na celu wzmocnienie unii gospodarczej i 
walutowej. Równolegle z niniejszą analizą Komisja prezentuje plan stworzenia 

                                                 
3  Drugie coroczne sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (COM(2012)751) 

służące określeniu zakłócenia równowagi makroekonomicznej przyjmowane jest przez Komisję razem 
z niniejszym sprawozdaniem. 
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prawdziwej UGW. Kwestie te zostaną przedyskutowane również podczas 
posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2012 r. 

Roczne zalecenia dla poszczególnych krajów przyjęte w lipcu 2012 r.4 powinny stanowić 
podstawę działań państw członkowskich. Ich realizacja jest przedmiotem stałego dialogu 
między państwami członkowskimi a Komisją, a jej postęp zostanie oceniony wiosną 
przyszłego roku. Jak pokazano w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego na temat 
europejskiego semestru5, monitoring na poziomie UE odgrywa ważną rolę w koordynacji i 
uzupełnianiu wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie.  

Priorytety 

Celem niniejszej rocznej analizy wzrostu jest nakreślenie priorytetów gospodarczych i 
społecznych UE na 2013 r. poprzez przedstawienie państwom członkowskim i UE ogólnych 
wytycznych w zakresie prowadzenia przez nie polityki. Rozpoczyna ona trzeci europejski 
semestr koordynacji polityki gospodarczej, w ramach którego dokonuje się w pierwszej 
połowie każdego roku wspólnego przeglądu krajowych wyników i priorytetów na poziomie 
UE. Rada Europejska wyda wytyczne w marcu 2013 r., a państwa członkowskie powinny 
przedstawić zaktualizowane programy krajowe do połowy kwietnia 2013 r. Następnie 
Komisja przedstawi swoje zalecenia dla poszczególnych krajów. 

Wyzwaniem krótkoterminowym jest przywrócenie zaufania i ustabilizowanie sytuacji 
gospodarczej i finansowej przy równoczesnym prowadzeniu reform strukturalnych, które 
będą stanowiły podstawę trwałej odnowy gospodarczej sprzyjającej tworzeniu miejsc pracy i 
umożliwią przekształcenie się gospodarki w perspektywie średnioterminowej. Takie zmiany 
wymagają czasu, dlatego należy działać już teraz.  

W oparciu o pozytywne sygnały, że już rozpoczęte reformy przynoszą rezultaty, Komisja 
stwierdza, że priorytety nakreślone w ubiegłorocznej analizie pozostają w ogólnym zarysie 
obowiązujące i że wysiłki na poziomie krajowym i unijnym w 2013 r. powinny koncentrować 
się ponownie na następujących pięciu priorytetach: 

 dążeniu do zróżnicowanej konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi; 
 przywróceniu normalnych warunków kredytowania gospodarki; 
 działaniu na rzecz obecnego i przyszłego wzrostu i konkurencyjności; 
 walce z bezrobociem i społecznymi skutkami kryzysu; 
 modernizacji administracji publicznej. 

1. DĄŻENIE DO ZRÓŻNICOWANEJ KONSOLIDACJI BUDŻETOWEJ SPRZYJAJĄCEJ 
WZROSTOWI 

W wyniku kryzysu wskaźnik długu państwowego w strefie euro zwiększył się w ciągu 
zaledwie kilku lat średnio z 60 % do 90 % PKB. Finanse publiczne wymagają pilnej naprawy, 
by mogły utrzymać systemy bezpieczeństwa socjalnego i służby użyteczności publicznej, 
ograniczyć koszty refinansowania ponoszone przez państwo i inne organy publiczne oraz by 
uniknąć negatywnych skutków ubocznych dla reszty gospodarki, w tym ewentualnego efektu 
                                                 
4  Zalecenia dla poszczególnych krajów można znaleźć na stronie: 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm  
5  Parlament Europejski, „Sprawozdanie w sprawie europejskiego okresu oceny koordynacji polityki 

gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 [2012/2150(INI)], październik 2012 r. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2150%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2150%28INI%29
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domina oddziałującego na inne państwa. Zmiany sytuacji demograficznej będą wywierały 
coraz większą presję na wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na politykę budżetową w strefie euro, w której wpływ niezgodnej z zasadą 
zrównoważonego rozwoju polityki budżetowej w danym państwie na inne państwa 
członkowskie jest znacznie większy niż gdzie indziej.  

Obserwowana obecnie ogólna tendencja konsolidacji fiskalnej wskazuje, że dokonuje się 
postęp: oczekuje się, że deficyty sektora instytucji rządowych i samorządowych w strefie euro 
spadną ze średniej przekraczającej 6 % PKB w 2010 r. do niewiele ponad 3 % w 2012 r. 
Oczekuje się, że dług publiczny liczony jako odsetek PKB osiągnie najwyższy poziom 
wynoszący 94,5 % w przyszłym roku w strefie euro i w 2014 r. w całej UE, a potem zacznie 
spadać.  

W perspektywie krótkoterminowej konsolidacja fiskalna może mieć negatywny wpływ na 
wzrost. Wpływ ten jest zazwyczaj poważniejszy w czasie kryzysów finansowych, gdy 
warunki finansowania dla innych podmiotów gospodarczych są również niekorzystne. Nie 
jest to jednak jedyny czynnik mający znaczenie dla wzrostu: wybory dokonane w odniesieniu 
do zakresu korekty wpłyną na efekt mnożnikowy polityki budżetowej. Przykładowo, 
doświadczenie pokazuje, że w państwach, w których udział wydatków publicznych w PKB 
jest stosunkowo duży i w których stawki podatków są stosunkowo wysokie, konsolidacja 
fiskalna osiągnięta w drodze redukcji wydatków, a nie dalszego zwiększania przychodów z 
podatków, w perspektywie długoterminowej wpływa korzystniej na wzrost. W latach 2009–
2012 konsolidację fiskalną osiągnięto, wykorzystując w podobnym stopniu środki uzyskane 
dzięki redukcji wydatków i uzyskaniu dochodów: szacuje się, że wydatki spadły o 2 punkty 
procentowe PKB, a dochody zwiększyły się o 1,3 punktu procentowego. 

Ponadto alternatywny scenariusz odsunięcia w czasie korekty budżetowej okazałby się dużo 
bardziej kosztowny. Szereg państw członkowskich nie jest w stanie finansować swoich 
potrzeb, zwracając się do rynków, lub walczy, by powstrzymać wzrost spreadów na swoich 
obligacjach wynikający z wątpliwości co do stabilności ich finansów publicznych. Aby 
przywrócić zaufanie inwestorów, zmniejszyć koszty spłaty długu i stworzyć budżetowe pole 
manewru, państwa te potrzebują zdecydowanych starań, podejmowanych w odpowiednim 
tempie, w celu przywrócenia finansów publicznych na ścieżkę równowagi. Negatywny 
wpływ na wzrost można w dużym stopniu ograniczyć, pod warunkiem że korekta fiskalna 
zostanie właściwie zaplanowana. Przywrócenie stabilności budżetowej przyniesie korzyści 
podmiotom publicznym i prywatnym w tych państwach i przyczyni się do ogólnej stabilności 
finansowej UE. 

Każde państwo członkowskie znajduje się w innej sytuacji budżetowej i gospodarczej, 
dlatego też Komisja opowiada się za zróżnicowanymi wysiłkami w zakresie konsolidacji 
fiskalnej, właściwymi dla danego państwa. Zgodnie z paktem stabilności i wzrostu strategie te 
powinny skupiać się na postępie osiąganym raczej w ujęciu strukturalnym niż nominalnym i 
powinny obejmować zakres korekty, której celem jest zarówno wzrost, jak i sprawiedliwość 
społeczna. Takie zróżnicowane podejście pomaga również w skorygowaniu nierównowagi 
salda obrotów bieżących. 

Pakt stabilności i wzrostu zapewnia właściwe ramy dla elastycznej i skutecznej korekty 
budżetowej. Cele budżetowe są wyrażone w ujęciu nominalnym i właśnie ono dominuje 
często w nagłówkach prasowych. W pakcie położono jednak nacisk na zasadniczą sytuację 
budżetową, a zatem wysiłek konsolidacyjny zalecany przez Radę jest wyrażony w ujęciu 
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strukturalnym6. W związku z powyższym, jeśli warunki te zostały spełnione, państwu 
członkowskiemu można przyznać więcej czasu na skorygowanie nadmiernego deficytu, jeśli 
gorsza od oczekiwanej sytuacja gospodarcza uniemożliwi mu osiągnięcie uzgodnionego celu. 
Na przykład w ciągu 2012 r. terminy wyznaczone Hiszpanii i Portugalii na zmniejszenie ich 
deficytów sektora instytucji rządowych i samorządowych ponownie poniżej progu 3 % PKB 
zostały wydłużone o rok, a zatem mają one na osiągnięcie tego celu czas do 2014 r. Po 
naprawieniu sytuacji nadmiernego deficytu państwa członkowskie powinny osiągnąć swoje 
średnioterminowe cele budżetowe, dzięki czemu finanse publiczne zostaną utrzymane na 
stabilnych poziomach. 

W przypadku tych państw członkowskich, które utraciły dostęp do rynków umożliwiający im 
refinansowanie długu, aby szybko przywrócić zaufanie inwestorów, wymagane jest szybkie 
tempo korekty budżetowej. Wzmożony wysiłek, uzgodniony w ramach programów 
dostosowań gospodarczych, ułatwi również niezbędną korektę zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej. Potwierdzają to pozytywne dostosowania, które mają miejsce w Irlandii, 
Portugalii i Rumunii. W Grecji proces ten był jednak dłuższy i bardziej kosztowny z powodu 
kombinacji czynników, w tym powtarzającej się niepewności w odniesieniu do wdrażania 
programu.  

W przypadku państw członkowskich, które mają większe pole manewru w ramach swoich 
budżetów, automatyczne stabilizatory mogą odegrać swoją rolę w całości, zgodnie z paktem. 
Tempo konsolidacji może wspierać wzrost, jednak państwa członkowskie powinny brać pod 
uwagę ewentualne zagrożenia dla budżetu wynikające z opóźniania konsolidacji w obliczu 
wyzwań w postaci wysokich poziomów długu, perspektywy starzejącego się społeczeństwa i 
stosunkowo niskiego potencjału wzrostu w niektórych państwach, a także negatywnych 
konsekwencji, jakie przyniosłaby zmiana nastrojów na rynku. 

Komisja będzie w dalszym ciągu przyglądać się uważnie zmianom w gospodarce realnej.  
W szczególności przygotowywana zimowa prognoza gospodarcza Komisji, przewidziana na 
początek przyszłego roku, pokaże, czy państwa członkowskie respektują uzgodnioną ścieżkę 
redukcji swoich deficytów strukturalnych i czy zmiany terminów przewidzianych na korektę 
nadmiernych deficytów byłyby uzasadnione, w zgodzie z duchem i literą paktu stabilności i 
wzrostu.  

Przywracanie zdrowych finansów publicznych jest długim procesem. Silne unijne zasady 
zarządzania i krajowe ramy budżetowe, przewidziane w prawodawstwie UE, pomogą z 
czasem utrwalić te starania. Do takich zasad należy określanie numerycznych reguł 
fiskalnych, odwoływanie się do niezależnych instytucji podatkowych oraz planowanie 
średnioterminowe, a także wielostronne śledzenie postępów. 

Po stronie wydatków w budżetach krajowych należy przyjrzeć się ogólnej sprawności i 
skuteczności wydawania środków. Sytuacja poszczególnych państw jest różna, jednak 
Komisja zaleciła dokonywanie wyborów tam, gdzie przewidywane są cięcia, tak by zachować 
potencjał przyszłego wzrostu i podstawowe siatki bezpieczeństwa socjalnego. W 
szczególności Komisja uważa, że: 

 inwestycje w edukację, badania, innowacje i energię powinny być traktowane 
priorytetowo i wzmacniane tam, gdzie to możliwe, przy równoczesnym 
zapewnieniu skuteczności takich wydatków. Należy również zwrócić szczególną 

                                                 
6  Saldo budżetowe jest wyrażane w ujęciu strukturalnym, gdy jest korygowane pod kątem wpływu cyklu 

gospodarczego oraz jednorazowych i tymczasowych środków. 
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uwagę na utrzymanie i wzmocnienie zasięgu i skuteczności służb zatrudnienia 
oraz aktywnej polityki rynku pracy, np. na prowadzeniu szkoleń dla bezrobotnych 
i programów tzw. gwarancji dla młodzieży;  

 należy dążyć do modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego, tak by 
zapewnić ich skuteczność, adekwatność i trwałość. Reformy systemów 
emerytalnych powinny zostać przyśpieszone, tak by dopasować wiek emerytalny 
do średniego trwania życia, ograniczyć dostęp do systemów wcześniejszych 
emerytur i umożliwić wydłużenie życia zawodowego. Również w kontekście 
wyzwań demograficznych oraz nacisku na wydatki związane ze starzeniem się 
społeczeństwa powinny zostać wprowadzone reformy systemów opieki 
zdrowotnej, tak by zapewnić ich opłacalność i stabilność. Reformy należy 
przeprowadzać w oparciu o ocenę wydajności tych systemów w odniesieniu do 
podwójnego celu, jakim jest skuteczniejsze wydawanie środków publicznych i 
dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. 

Po stronie dochodów w budżetach krajowych ostatnie tendencje pokazują, że wiele państw 
członkowskich podniosło stawki podatku dochodowego od osób fizycznych lub stawki 
podatku VAT7. Wciąż jednak istnieje pole do tego, by przenieść ogólne obciążenie podatkowe 
w kierunku podstaw opodatkowania, które są mniej szkodliwe dla wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy, oraz by uczynić systemy podatkowe wydajniejszymi, bardziej konkurencyjnymi i 
sprawiedliwszymi. Takie przeniesienie wymaga podejścia pakietowego, które zapewnia 
sprawiedliwą redystrybucję zasobów i jest przystosowane do warunków panujących w 
poszczególnych państwach członkowskich. Dlatego też Komisja zaleca podjęcie 
następujących kroków: 

 należy znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe związane z zatrudnieniem w 
państwach, w których są one stosunkowo duże i utrudniają tworzenie miejsc pracy. 
Aby zapewnić, że reformy nie będą miały wpływu na dochody, podatki, takie jak 
podatek konsumpcyjny, ponawiane podatki od nieruchomości i podatki 
ekologiczne, mogłyby zostać podniesione; 

 dodatkowe dochody powinny być uzyskiwane raczej w drodze rozszerzania 
podstaw opodatkowania, a nie podwyższania stawek podatkowych czy 
wprowadzania nowych rodzajów podatków. Zwolnienia z podatków, obniżone 
stawki podatku VAT lub zwolnienia z opłat akcyzowych powinny być ograniczane 
lub likwidowane. Należy stopniowo wycofywać subsydia szkodliwe dla 
środowiska naturalnego8. Należy zwiększyć ściągalność podatków poprzez 
systematyczne działania mające na celu ograniczanie szarej strefy, walkę z 
uchylaniem się od opodatkowania9 i zapewnienie większej wydajności 
administracji podatkowej; 

 należy zmniejszyć wykorzystanie podatku od osób prawnych w finansowaniu 
długu; 

 należy zreformować podatki od nieruchomości i mieszkań, tak by zapobiec 
ponownemu pojawieniu się ryzyka finansowego w sektorze mieszkaniowym. W 
szczególności należy dokonać przeglądu tych aspektów rozwiązań podatkowych, 

                                                 
7  Komisja Europejska, „Tax reforms in EU Member States 2012”, European Economy, 6/2012.  
8  W 2013 r. państwa członkowskie zaczną również otrzymywać dochody z aukcji uprawnień do emisji w 

ramach trzeciego etapu unijnego systemu handlu emisjami. 
9  Komisja zaprezentuje wkrótce plan działania mający na celu zintensyfikowanie walki z oszustwami 

podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, wraz z wytycznymi mającymi zapewnić dobre 
zarządzanie w dziedzinie podatków.  
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które zwiększają skłonność gospodarstw domowych do zadłużania, zazwyczaj w 
formie ulg podatkowych z tytułu hipoteki. 

W odniesieniu do większości z tych działań wydano zalecenia dla poszczególnych krajów i na 
szczeblu UE organizowane są kontrole wzajemne służące dokonaniu przeglądu postępów i 
najlepszych praktyk. Ich wdrożenie stanowi obecnie największe wyzwanie. 

2. PRZYWRÓCENIE KREDYTOWANIA W GOSPODARCE 

Kryzys ma długotrwały wpływ na sytuację finansową wielu podmiotów publicznych i 
prywatnych, oddziałując na zaufanie inwestorów i pożyczkodawców oraz skuteczność sektora 
finansowego. Napięcia na rynkach długu państwowego i w sektorze bankowym wzajemnie 
się napędzają, przysparzając wielu pożyczkobiorcom ogromnych problemów z 
finansowaniem. Wydarzenia te doprowadziły również do fragmentacji systemu finansowego, 
przy czym podział ten przebiega wzdłuż granic państwowych, ponieważ nastąpiło 
ograniczenie działalności finansowej do rynków krajowych. Jak dotąd wynikające z tego 
ograniczenie dostępu lub kosztowny dostęp do finansowania, odczuwane przez liczne 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe pragnące dokonać inwestycji, były główną 
przeszkodą dla ożywienia gospodarczego w Europie. Równocześnie wysokie poziomy 
zadłużenia oznaczają, że wiele podmiotów gospodarczych musi ograniczać podejmowanie 
ryzyka finansowego lub zwiększać oszczędności. Taka eliminacja dźwigni finansowej może 
również utrudnić ożywienie gospodarcze w perspektywie krótkoterminowej. Problemy te są 
szczególnie dotkliwe w słabszych państwach członkowskich należących do strefy euro. 

Na szczeblu UE trwają działania mające na celu zmniejszenie elementów ryzyka w sektorze 
finansowym i skorygowanie wcześniejszych słabości naszych systemów regulacji i nadzoru: 

 podjęto skoordynowane wysiłki w celu oceny ryzyka zagrażającego sektorowi 
bankowemu i w celu dokapitalizowania banków. Ujęcie strat i wyczyszczenie 
bilansów banków jest kluczowe dla poprawy zaufania na rynkach i musi zostać 
zakończone bez opóźnień; 

 od stycznia 2011 r. funkcjonują nowe Europejskie Urzędy Nadzoru, które pracują 
nad stworzeniem jednolitego zbioru przepisów w celu wzmocnienia ram prawnych 
mających zastosowanie do instytucji finansowych. Szybka zgoda w sprawie 
wniosków Komisji dotyczących kapitału bankowego i płynności, systemów 
gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków 
jest niezbędna, by zapewnić spójniejsze ramy zapobiegania kryzysom finansowym 
i zarządzania nimi; 

 dokładniejsze monitorowanie poziomów zadłużenia sektora prywatnego i 
związanego z tym ryzyka finansowego, takiego jak bańki w sektorze 
nieruchomości, ma teraz miejsce dzięki Europejskiej Radzie ds. Ryzyka 
Systemowego (ERRS) i nowej procedurze unijnej służącej walce z zakłóceniami 
równowagi makroekonomicznej; 

 jako jeden z elementów służący wzmocnieniu unii gospodarczej i walutowej 
Komisja zaproponowała stworzenie unii bankowej, obejmującej jednolity 
mechanizm nadzorczy, nad którymi pieczę będzie sprawować Europejski Bank 
Centralny, tak by dodatkowo zintegrować ustalenia w zakresie przepisów 
dotyczących nadzoru nad bankami na szczeblu UE. Ustanowienie takiego 
mechanizmu stworzy również Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności warunki 
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do bezpośredniego dokapitalizowania banków, którym nie uda się zebrać kapitału 
na rynkach. 

Na poziomie krajowym państwa członkowskie mogą zrobić więcej, by promować 
alternatywne źródła finansowania, zwiększać płynność i zmniejszać tradycyjną zależność 
przedsiębiorstw od finansowania przez banki, na przykład w drodze: 

 promowania nowych źródeł kapitału, w tym pożyczek między przedsiębiorstwami, 
stwarzania nowych możliwości emisji obligacji korporacyjnych i ułatwiania 
dostępu do kapitału wysokiego ryzyka;  

 zmniejszania opóźnień w płatnościach ze strony organów publicznych, w 
przypadku których czas realizacji płatności dodatkowo się wydłużył w trakcie 
kryzysu, co stwarza szczególne obciążenie dla MŚP w i tak trudnym otoczeniu 
biznesowym. Dyrektywa UE w sprawie opóźnień w płatnościach, której 
transpozycja musi zostać dokonana do marca 2013 r., skróci termin płatności do 
30 dni i usprawni uzyskiwanie rekompensat w przypadku opóźnionych płatności; 

 zwiększania roli publicznych banków i instytucji gwarancyjnych w finansowaniu 
MŚP. Może to dotyczyć niektórych elementów ryzyka ponoszonych przez 
inwestorów prywatnych i może zrekompensować brak kapitału własnego lub 
niewielkie rozmiary przedsiębiorstwa, które ma być finansowane, w tym poprzez 
nowe formy sekurytyzacji; 

 wspierania innowacyjnych programów, takich jak programy wsparcia ze środków 
publicznych, które umożliwiają bankom pozyskiwanie pieniędzy według niższych 
stawek oprocentowania, jeśli zwiększają one zakres pożyczek długoterminowych 
udzielanych przedsiębiorstwom lub udostępniają tańsze i łatwiej dostępne kredyty 
małym i średnim przedsiębiorstwom;  

 zapewnienia zrównoważonego podejścia do zajmowania obciążonych 
nieruchomości w przypadku kredytów hipotecznych, tj. ochrony gospodarstw 
domowych znajdujących się w trudnej sytuacji przy równoczesnym unikaniu 
nadmiernego obciążenia bilansu banków. Obejmuje to działania zmierzające do 
wprowadzenia przepisów o niewypłacalności osób fizycznych, pozwalających na 
zmianę warunków pożyczek hipotecznych w celu unikania zajmowania 
obciążonych nieruchomości. 

Ponadto ważne jest, by w pełni wykorzystać istniejące lub nowe instrumenty finansowe UE, 
tak by funkcjonowały one jako katalizator ukierunkowanych inwestycji, w szczególności w 
odniesieniu do najważniejszych elementów infrastruktury: 

 przekazanie dodatkowych 10 mld EUR Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu 
(EBI) umożliwi mu udzielenie dodatkowego finansowania w wysokości 60 mld 
EUR w ciągu kolejnych trzech do czterech lat i odblokuje nawet trzykrotność tej 
kwoty, która zostanie udostępniona przez innych dostawców finansowania;  

 wprowadzenie obligacji projektowych stanowi ważny nowy instrument podziału 
ryzyka, który odblokuje finansowanie ze źródeł prywatnych, na przykład firm 
ubezpieczeniowych lub funduszy emerytalnych, które uzupełnią w ten sposób 
tradycyjne pożyczki bankowe. Prace nad kilkoma projektami EBI są obecnie 
bardzo zaawansowane;  

 w ramach Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Komisja 
kontynuuje prace z państwami członkowskimi nad przeprogramowaniem i 
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przyśpieszeniem wykorzystania funduszy strukturalnych do wspierania wzrostu, w 
szczególności MŚP. Ponadto państwa członkowskie są proszone o wskazanie w 
swoich krajowych programach reform, w jaki sposób zamierzają wykorzystać 
fundusze strukturalne do promowania działań priorytetowych sprzyjających 
wzrostowi w następnej rundzie programów (lata 2014–2020). Należy również w 
pełni wykorzystać narzędzia Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, 
dzięki którym zmobilizowano już 2,1 mld EUR w postaci funduszy kapitału 
podwyższonego ryzyka i przekazano 11,6 mld EUR w formie pożyczek małym i 
średnim przedsiębiorstwom. 

3. DZIAŁANIA NA RZECZ OBECNEGO I PRZYSZŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO 
I KONKURENCYJNOŚCI 

Kryzys powoduje szybsze przemiany gospodarcze, przy czym niektóre, bardziej tradycyjne 
sektory ponoszą szczególne straty, natomiast nowe sektory rozwijają się z trudem. Szybkie 
tempo restrukturyzacji stanowi wyzwanie, ale równocześnie szansę na wykorzystanie 
potencjalnych nowych źródeł wzrostu i zatrudnienia10. Tego rodzaju dostosowania pozwalają 
opanować, a często też skorygować, długoterminowe problemy z konkurencyjnością, z 
którymi boryka się wiele gospodarek. W sprawozdaniu przedkładanym w ramach 
mechanizmu ostrzegania, przyjętym wraz z niniejszą analizą, wykazano, że zmiany 
konkurencyjności cenowej i pozacenowej przyczyniają się do poprawy sytuacji w zakresie 
nierównowagi zewnętrznej, mimo że dzieje się to z pewnym opóźnieniem. Państwa 
członkowskie, które znajdują się pod silną presją ze strony rynków, podjęły gruntowne 
reformy; należy jednak zwiększyć starania w celu poprawy konkurencyjności wewnętrznej i 
zewnętrznej w przypadku wielu państw członkowskich. 

Z zaleceń skierowanych do poszczególnych krajów jasno wynika, że niemożliwy jest 
uniwersalny plan działań, istnieją natomiast wspólne cele, szereg reform, które należy 
rozważyć, oraz wiele przykładów najlepszych praktyk do wykorzystania, w tym przykładów 
pochodzących od przywódców europejskich. Mimo że na efekty niektórych reform trzeba 
będzie poczekać, inne mogą przynieść rezultaty znacznie szybciej. 

Na szczeblu krajowym należy wprowadzić pewne warunki ramowe, a do priorytetów w tym 
zakresie należy:  

 stymulowanie innowacyjności, rozwoju nowych technologii i podnoszenie 
poziomu inwestycji w publiczne i prywatne badania i rozwój. Ważną rolę w tym 
zakresie odgrywać będzie ukierunkowane wsparcie ze strony władz publicznych 
oraz większa konkurencja w zakresie pozyskiwania dotacji na badania naukowe; 

 poprawa wyników systemów kształcenia i szkoleń, a także podniesienie ogólnego 
poziomu umiejętności przez zbliżenie środowiska pracy i nauki;  

 poprawa otoczenia biznesu polegająca na złagodzeniu wymogów formalnych 
związanych z założeniem działalności gospodarczej, uproszczeniu procedur 
dotyczących zezwoleń, licencji i przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a 
także zmniejszenie ogólnych obciążeń administracyjnych spoczywających na 
przedsiębiorstwach. Należy wyeliminować szczególne utrudnienia dla 

                                                 
10  W pierwszym wydaniu sprawozdania na temat integracji rynku wewnętrznego (COM(2012)752), 

dołączonego do niniejszej analizy, przedstawiono przypadki niewykorzystanych źródeł wzrostu 
gospodarczego. Więcej informacji można znaleźć w przygotowywanej przez Komisję analizie „Koszty 
braku działań na poziomie europejskim: niewykorzystany potencjał jednolitego rynku”.  



 

 10

prowadzenia działalności w sektorach zapewniających dużą liczbę miejsc pracy, 
takich jak budownictwo, usługi dla przedsiębiorstw, logistyka, turystyka i handel 
hurtowy;  

 wykorzystanie potencjału związanego z zieloną gospodarką dzięki ustanowieniu 
przewidywalnych ram regulacyjnych oraz wspieraniu nowo powstających rynków 
i technologii. Znaczące oszczędności i nowe miejsca pracy, oprócz korzyści dla 
środowiska, mogą wynikać przede wszystkim z ambitniejszych programów 
odnowy efektywności energetycznej, w tym między innymi z wymogów unijnej 
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Usprawniona gospodarka 
odpadami, gospodarka wodna i recykling również oferują duże możliwości w 
zakresie tworzenia miejsc pracy, a równocześnie pozwalają zagwarantować 
dostawy ograniczonych zasobów i materiałów. 

Europejski jednolity rynek zapewnia przedsiębiorstwom wiele możliwości rozwoju, a 
konsumentom – możliwość skorzystania z lepszych usług i produktów. Czerpanie zysków w 
obszarze usług będzie możliwe, jeśli państwa członkowskie poprawią wdrożenie dyrektywy 
usługowej poprzez: 

 wypełnienie obowiązku wyeliminowania ograniczeń opartych na przynależności 
państwowej lub miejscu pobytu usługodawcy; 

 zweryfikowanie konieczności i proporcjonalności uregulowania kwestii usług 
świadczonych w ramach wolnych zawodów, zwłaszcza ustalonych stawek, a także 
ograniczeń dotyczących struktury przedsiębiorstw i własności kapitału; 

 zweryfikowanie stosowania klauzuli o swobodzie świadczenia usług w celu 
wyeliminowania nieuzasadnionych podwójnych uregulowań w takich sektorach 
jak budownictwo, usługi dla przedsiębiorstw i turystyka oraz zapewnienie 
przejrzystych zasad ustalania cen usług opieki zdrowotnej; 

 wzmocnienie konkurencji w sektorze detalicznym poprzez zmniejszenie 
ograniczeń operacyjnych, a szczególnie przez wyeliminowanie testu potrzeb 
ekonomicznych. 

Wydajność sektorów sieciowych w całej Europie wywołuje także niezwykle istotny efekt 
domina w odniesieniu do reszty gospodarki i może być znacząco zwiększona przez: 

 stworzenie właściwych zachęt do sprawnego rozszerzenia infrastruktury szybkiego 
internetu na obszar całego państwa oraz rozwoju mobilnego przesyłu danych. 
Rządy poszczególnych państw powinny uwolnić pasma częstotliwości na potrzeby 
bezprzewodowych usług szerokopasmowych;  

 zapewnienie pełnej transpozycji i wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego, w 
szczególności rozdziału kompetencji w ramach sieci, zagwarantowanie 
niezależności i niezbędnych uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz 
stopniowe wycofanie uregulowanych cen energii przy zapewnieniu ochrony 
konsumentom w szczególnie trudnej sytuacji; 

 przyspieszenie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej poprzez 
ograniczenie rozdrobnienia w zarządzaniu ruchem lotniczym oraz poprawę 
organizacji przestrzeni powietrznej; 

 otwarcie na konkurencję krajowych usług pasażerskich przewozów kolejowych, w 
szczególności przez zapewnienie jednakowego dostępu do infrastruktury; 

 lepsze włączenie portów w ramach łańcucha logistycznego poprzez 
wyeliminowanie barier utrudniających wejście na rynek usług portowych; 
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 wyeliminowanie utrzymujących się ograniczeń dotyczących kabotażu w celu 
lepszego dopasowania podaży i popytu w transporcie międzynarodowym; 

 zastosowanie – zgodnie z dyrektywą o handlu elektronicznym – 
zharmonizowanych przepisów dotyczących przejrzystości i wymogów 
informacyjnych w odniesieniu do przedsiębiorstw i konsumentów. 

Również wydajność rynków produktowych mogłaby znacząco wzrosnąć, gdyby krajowe 
organy normalizacyjne osiągnęły cele wyznaczone na poziomie Unii, a w szczególności 
gdyby odeszły od norm krajowych na rzecz norm europejskich. Należy w pełni wykorzystać 
powiadamianie o regulacjach technicznych dotyczących produktów i usług 
teleinformatycznych, tak aby ułatwić obrót nimi na jednolitym rynku. 

4. WALKA Z BEZROBOCIEM I SPOŁECZNYMI SKUTKAMI KRYZYSU 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba bezrobotnych wzrosła o 2 mln i tym samym 
przekroczyła poziom 25 mln. Stopa bezrobocia wynosi nawet 10,6 % w UE i 11,6 % w strefie 
euro. Długoterminowe bezrobocie rośnie, a prawie połowa bezrobotnych nie ma pracy już od 
ponad roku. Sytuacja w różnych częściach Europy jest niezwykle zróżnicowana, a krajowe 
stopy bezrobocia utrzymują się średnio w przedziale od poniżej 5 % do powyżej 25 %. 
Szczególnie ucierpiała pod tym względem młodzież, ponieważ stopa bezrobocia w tej grupie 
przekroczyła 50 % w niektórych państwach11, przy czym inne grupy wiekowe są również 
dotknięte tym problemem.  

Ze względu na długość okresów bezrobocia, szybką restrukturyzację gospodarki i trudności w 
znalezieniu pracy istnieje ryzyko, że bezrobocie będzie w coraz większym stopniu nabierało 
charakteru strukturalnego i że coraz więcej osób będzie odchodziło z rynku pracy12. Wyraźne 
są także sygnały, że zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym rośnie w wielu 
państwach członkowskich13. Dodatkowa presja na systemy zabezpieczenia społecznego 
również wpływa na ich zdolność do sprawowania funkcji opiekuńczych.  

 

Słabe perspektywy wzrostu i opóźnienie czasowe między ożywieniem gospodarczym a 
ożywieniem na rynku pracy oznacza, że nie należy oczekiwać natychmiastowej ani 
automatycznej poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia. Stanowi to istotne wyzwanie tak dla 
całej Unii, jak i dla najciężej dotkniętych państw, i wymaga bardziej zdecydowanych działań 
ze strony władz publicznych i partnerów społecznych. 

Oprócz skutków obecnego kryzysu szczególne wyzwania rodzą się w związku ze 
strukturalnym zjawiskiem starzenia się ludności w wieku produkcyjnym, a wkrótce też 
kurczenia się jej liczby w niektórych częściach Europy. Polityka polegająca na zachęcaniu 
starszych pracowników do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, w nadziei, że na ich 

                                                 
11  W ciągu ostatniego roku Komisja powołała zespoły zadaniowe, które mają pomóc państwom o 

najwyższej stopie bezrobocia wśród młodzieży w zmianie przeznaczenia unijnych środków 
finansowych, tak aby wesprzeć możliwości szkolenia i zatrudnienia młodych ludzi. Pierwsze wyniki 
dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf  

12  Załączony do niniejszej analizy projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu zawiera bardziej 
szczegółowe informacje. 

13  Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wzrosła od 2008 r. w 13 z 23 państw 
członkowskich, których dotyczyły dostępne dane za 2011 r. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf
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miejsce zatrudnieni zostaną ludzie młodzi, okazała się w przeszłości w dużej mierze 
nieskuteczna i bardzo kosztowna, więc nie należy jej powtarzać. 

Pomimo wysokiego poziomu bezrobocia dowody wskazują na istnienie wąskich gardeł w 
zakresie umiejętności oraz ich niedopasowania do potrzeb rynku pracy, co powoduje, że w 
niektórych regionach lub sektorach brakuje odpowiednich pracowników. Priorytetem 
pozostaje wciąż zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy, poprawa poziomu umiejętności i 
ułatwianie mobilności.  

W całej Europie realizowanych jest kilka ambitnych reform. W państwach znajdujących się 
pod presją finansową przyjęto środki mające ułatwić elastyczną organizację czasu pracy w 
przedsiębiorstwach, zmniejszyć wysokość odpraw wypłacanych w przypadku standardowych 
umów oraz uprościć procedury zwolnień indywidualnych lub zbiorowych. Podjęto także 
kroki w celu uelastycznienia zasad określania wysokości wynagrodzeń, na przykład przez 
złagodzenie warunków, na których przedsiębiorstwa mogą rezygnować z układów 
zbiorowych pracy wyższego szczebla, czy też weryfikację sektorowych porozumień w 
sprawie wynagrodzeń. 

Przygotowanie do ożywienia zapewniającego miejsca pracy 

Dalsze starania na rzecz poprawy odporności rynku pracy i inwestycji w kapitał ludzki są 
niezbędne, aby pomóc przedsiębiorstwom w rekrutacji i dostosowaniu oraz aby umożliwić 
większej grupie zachowanie aktywności zawodowej i korzystanie z pojawiających się 
możliwości. Partnerzy społeczni, oprócz władz publicznych, również mają do odegrania 
kluczową rolę. Dlatego też Komisja zaleca przede wszystkim: 

 ograniczenie obciążeń podatkowych związanych z zatrudnieniem, szczególnie 
słabo płatną, w ramach szerzej zakrojonych starań, aby przesunąć obciążenia 
podatkowe z pracy na inne rodzaje działalności. Aby wspierać tworzenie miejsc 
pracy, można byłoby rozważyć tymczasowe obniżki składek na ubezpieczenie 
społeczne lub systemy dofinansowania etatów dla nowo zatrudnionych, zwłaszcza 
dla nisko wykwalifikowanych i długoterminowo bezrobotnych, pod warunkiem że 
środki te byłyby adresowane do właściwych odbiorców;  

 kontynuowanie modernizacji rynków pracy przez uproszczenie przepisów o 
zatrudnieniu i opracowanie elastycznych form organizacji pracy, w tym pracy w 
niepełnym wymiarze czasu, oraz środowiska pracy sprzyjającego dłuższemu życiu 
zawodowemu. Zmniejszenie różnic w zakresie ochrony zatrudnienia między 
różnymi rodzajami umów o pracę powinno także pomóc w ograniczeniu w kilku 
państwach segmentacji rynku pracy, a także zjawiska pracy nierejestrowanej. 
Należy monitorować skutki zasiłków dla bezrobotnych, aby zapewnić 
odpowiednią kwalifikowalność i skuteczne wymogi w zakresie poszukiwania 
pracy;  

 monitorowanie skutków systemów ustalania wysokości wynagrodzeń, zwłaszcza 
mechanizmów indeksacji, i ich zmiana w razie konieczności zgodnie z krajowymi 
praktykami konsultacyjnymi, tak aby lepiej odzwierciedlały one zmiany 
wydajności i sprzyjały tworzeniu miejsc pracy. Ważne jest, aby poziomy 
minimalnego wynagrodzenia zapewniały równowagę między tworzeniem 
zatrudnienia a odpowiednim dochodem;  

 wykorzystanie potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy w rozwijających się 
sektorach, takich jak zielona gospodarka, opieka zdrowotna i technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT), przez zapewnienie perspektywicznych i 
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wiarygodnych ram prawnych, rozwój stosownych umiejętności oraz wsparcie 
publiczne skierowane do właściwych odbiorców14. 

Zwiększenie szans na zatrudnienie, szczególnie wśród młodzieży 

Równocześnie państwa członkowskie powinny bardziej starać się zwalczać bezrobocie, 
poprawiać szanse ludzi na zatrudnienie i wspierać dostęp do miejsc pracy lub powrót do życia 
zawodowego, zwłaszcza w przypadku osób długoterminowo bezrobotnych i młodych. Środki 
te mają na celu: 

 wsparcie publicznych służb zatrudnienia i zwiększenie środków aktywnej polityki 
rynku pracy, w tym podnoszenia kwalifikacji, zindywidualizowanej pomocy w 
poszukiwaniu pracy, wsparcia dla przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz 
programów wspierania mobilności. Pomimo dodatkowych środków 
przeznaczonych na te działania oraz starań, aby poprawić ich efektywność, 
zapewniane wsparcie jest zdecydowanie niewystarczające w obliczu gwałtownego 
wzrostu liczby osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy, obserwowanego w 
kilku państwach;  

 ograniczenie wczesnego kończenia nauki i ułatwienie przejścia z okresu nauki do 
zatrudnienia przez opracowanie wysokiej jakości szkoleń, przyuczania do zawodu 
oraz modeli dwutorowego kształcenia – nauki w szkole połączonej ze 
zdobywaniem praktycznego doświadczenia w miejscu pracy. Należy wspierać 
rozwój umiejętności potrzebnych do prowadzenia własnej działalności, aby 
wspierać tworzenie przedsiębiorstw oraz poprawić szanse młodzieży na 
zatrudnienie15; 

 opracowanie i wdrożenie programów tzw. gwarancji dla młodzieży, w ramach 
których każdy młody człowiek poniżej 25. roku życia otrzymuje ofertę pracy, 
możliwość dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub odbycia praktyki 
zawodowej w ciągu czterech miesięcy od ukończenia nauki lub utraty pracy. Takie 
programy mogą być współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny16; 

 ułatwienie uczestnictwa w rynku pracy i dostępu do zatrudnienia osobom 
niebędącym głównymi żywicielami rodziny poprzez odpowiednie zachęty 
podatkowe oraz zapewnienie dobrej jakości i niedrogiej opieki nad dziećmi; 

 poprawę dostępu do systemów uczenia się przez całe życie dla pracowników w 
każdym wieku, w tym także starszych, przez wzmocnienie partnerstw instytucji 
publicznych i prywatnych zajmujących się zapewnianiem, stosowaniem i 
aktualizowaniem konkretnych umiejętności;  

 poprawę powiązania między systemami kształcenia i uczenia się przez całe życie a 
potrzebami rynku pracy. W obecnych warunkach szczególnie skuteczne może 
okazać się trwające dwa lata w pełnym cyklu kształcenie wyższe, skoncentrowane 
na obszarach, w których stwierdzono niedobór wykwalifikowanych pracowników, 
jak również odpowiednio ukierunkowane programy wspierania mobilności;  

 zachęcanie do transgranicznej mobilności pracowników przez eliminowanie 
przeszkód prawnych oraz ułatwienie uznawania kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego. Należy wzmocnić współpracę między poszczególnymi służbami 

                                                 
14  Komisja przedstawiła sposoby wykorzystania tego potencjału w komunikacie: „W kierunku odnowy 

gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (COM(2012)173) z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
15  W dniu 20 listopada 2012 r. Komisja przyjęła komunikat: „Nowe podejście do edukacji” (COM (2012) 

669). 
16  Komisja przedstawi wkrótce pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży.  
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zatrudnienia, a platforma EURES może stać się podstawą bardziej zintegrowanego 
europejskiego rynku pracy. 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Oprócz wymienionych środków potrzebne są dodatkowe starania w celu zapewnienia 
skuteczności systemów ochrony socjalnej w zakresie przeciwdziałania skutkom kryzysu, 
wspierania włączenia społecznego i zapobiegania ubóstwu: 

 należy opracować strategie aktywnego włączania obejmujące wydajne i 
odpowiednio wysokie wsparcie dochodu, środki służące zwalczaniu ubóstwa, w 
tym ubóstwa wśród dzieci, a także szeroki dostęp do niedrogich usług wysokiej 
jakości, takich jak usługi socjalne i zdrowotne, opieka nad dziećmi, mieszkania i 
dostawy energii;  

 należy wzmocnić powiązanie między pomocą społeczną a środkami aktywizacji 
poprzez bardziej zindywidualizowaną obsługę (punkt kompleksowej obsługi) oraz 
działania na rzecz poprawy absorpcji środków przez grupy znajdujące się w 
szczególnie trudnej sytuacji. Z chwilą powrotu ożywienia na rynek pracy trzeba 
będzie stopniowo wycofać środki przyjęte w związku z kryzysem, zapewniając 
równocześnie zachowanie podstawowych siatek bezpieczeństwa socjalnego. 

5. MODERNIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Trudna sytuacja w zakresie finansów publicznych stała się bodźcem do szybszej modernizacji 
administracji publicznej. Wydatki publiczne w UE stanowią niemal 50 % PKB, a sektor 
publiczny zapewnia około 17 % łącznego zatrudnienia. 

Z biegiem czasu wiele państw członkowskich przyjęło środki mające na celu zwiększenie 
wydajności swoich służb publicznych, a także przejrzystości i jakości administracji publicznej 
i sądownictwa. Reformy te są szczególnie daleko idące w państwach mających największe 
kłopoty finansowe. Do przykładów należą: reorganizacja władz lokalnych i centralnych, 
racjonalizacja systemu wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz zarządów przedsiębiorstw 
państwowych, reforma procedur udzielania zamówień publicznych, regularne, kompleksowe 
przeglądy wydatków oraz propagowanie środków zwiększających wydajność w całym 
sektorze publicznym, takich jak większe wykorzystanie wspólnie świadczonych usług i 
rozwiązań informatycznych. W kilku przypadkach państwa członkowskie i Komisja 
współpracowały w ramach świadczenia lub wymiany pomocy technicznej. 

Różne środki, omówione krótko powyżej, takie jak pełna i właściwa transpozycja przepisów 
prawa UE, wydajność systemów podatkowych i systemów opieki zdrowotnej, konieczność 
zmniejszenia opóźnień w płatnościach i rola publicznych służb zatrudnienia – mogą mieć 
istotny, korzystny wpływ i powinny być realizowane. Ponadto Komisja uważa, że do wzrostu 
przyczyniają się szczególnie następujące czynniki: 

 stosowanie należytego zarządzania finansami przez pełne wykorzystanie 
możliwości związanych z zamówieniami publicznymi w ramach wspierania 
konkurencji rynkowej oraz rozwijanie możliwości w zakresie elektronicznych 
zamówień publicznych na całym jednolitym rynku. Takie działania nie tylko 
przyczyniają się do większej wydajności i uczciwości, ale też pomagają w 
zwalczaniu korupcji; 
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 uproszczenie ram regulacyjnych dotyczących przedsiębiorstw i zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych oraz ograniczenie biurokracji, szczególnie na 
poziomie krajowym;  

 zapewnienie szeroko zakrojonej, interoperacyjnej cyfryzacji administracji 
publicznej, sprzyjającej stworzeniu przyjaznych dla użytkownika procedur 
dotyczących usługodawców i odbiorców, a także uproszczeniu administracyjnemu 
i przejrzystości. Szczególnie ważna jest transgraniczna interoperacyjność usług 
świadczonych online oraz ośrodków badawczych w całej UE;  

 poprawa jakości, niezależności i wydajności systemów sądownictwa, a także 
zapewnienie możliwości rozstrzygania sporów w rozsądnym terminie oraz 
propagowanie alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów. Powinno to 
ograniczyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa i zwiększyć atrakcyjność 
danego państwa dla inwestorów zagranicznych; 

 lepsze wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych przez podwojenie starań 
służących poprawie możliwości administracyjnych w celu zapewnienia szybszej 
dystrybucji niewykorzystanych środków.  

PODSUMOWANIE 

Gospodarka UE powoli wychodzi z najgłębszego od dziesięcioleci kryzysu finansowo-
gospodarczego. Państwa członkowskie zaczynają z różnych poziomów; niejednolity jest 
charakter i rozmiar wyzwań, przed którymi stoją, podobnie jak tempo wprowadzanych 
reform. Sytuacja jest nadal niestabilna. Trwa wdrażanie reform i wprowadzane są wciąż 
ważne dostosowania, ale pojawiają się sygnały, że w ciągu następnego roku zaczniemy 
odnotowywać ożywienie gospodarcze. W tych państwach członkowskich, które podjęły 
głębokie reformy, starania zaczynają przynosić rezultaty, zmniejszają się nierówności, a 
konkurencyjność się poprawia.  

Istotą tego procesu jest nie tylko powrót na ścieżkę wzrostu, ale też zbudowanie podstaw dla 
innej jakości tego wzrostu w związku z kryzysem. Reformy strukturalne na poziomie 
krajowym i unijnym muszą wzmocnić zdolność Unii do konkurowania w skali globalnej, 
generowania wzrostu na swoim obszarze poprzez zrównoważone działania, które wyposażą 
UE w politykę i narzędzia potrzebne do zapewnienia dostatniej przyszłości, w której nie 
będzie wykluczenia, a zasoby będą wykorzystywane w sposób efektywny. Solidarność i 
sprawiedliwość – tak w poszczególnych państwach, jak i w całej Europie – będą kluczowe dla 
zagwarantowania, że podejmowane kroki będą akceptowalne politycznie i społecznie i 
przyniosą wszystkim korzyści.  

W państwach członkowskich i na poziomie UE podjęto już wiele ważnych decyzji. Przyszedł 
teraz czas, aby utrzymać obrany kierunek i wprowadzić w życie przyjęte ustalenia. Dla 
przywrócenia zaufania i wzrostu niezwykle istotne jest też utrzymanie tempa reform, 
zwłaszcza w następujących obszarach: 

• należy uporządkować kwestię finansów publicznych, aby przywrócić w nich 
równowagę. Jest to ważne nie tylko dla zaufania inwestorów w krótkim okresie, ale 
także dla zaspokojenia potrzeb starzejącego się społeczeństwa i zabezpieczenia 
perspektyw przyszłych pokoleń. Tempo i charakter konsolidacji fiskalnej jest różne – 
niektóre państwa członkowskie muszą szybko zmniejszyć swój deficyt, natomiast inne 
mają większe pole manewru. Wszelkie negatywne skutki dla wzrostu w perspektywie 
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krótkoterminowej mogą zostać złagodzone za pomocą odpowiednich środków po 
stronie wydatków i dochodów w budżetach krajowych; 

• należy kontynuować starania o naprawę sektora finansowego w celu przywrócenia 
stabilności finansowej i zapewnienia gospodarce lepszych warunków finansowania, w 
tym z alternatywnych źródeł. Niezbędne są dalsze postępy na poziomie UE w celu 
stworzenia zintegrowanych ram nadzoru i wzmocnienia ram prawnych mających 
zastosowanie do instytucji finansowych; 

• należy zintensyfikować reformy strukturalne, aby wesprzeć wzrost i podnieść 
konkurencyjność. Do rozważenia na poziomie krajowym pozostaje wciąż szeroki 
wachlarz środków, przy czym obowiązujące przepisy prawa unijnego mogą posłużyć 
jako zachęta do wprowadzenia zmian. Wiele można się nauczyć z najlepszych praktyk 
państw członkowskich i państw trzecich; 

• sytuacja na rynku pracy i sytuacja społeczna wymagają pilnej reakcji. 
Najważniejszymi elementami takiej strategii są: zintensyfikowanie aktywnej polityki 
rynku pracy, wzmocnienie i poprawa publicznych służb zatrudnienia, uproszczenie 
przepisów dotyczących zatrudnienia oraz dopilnowanie, by zmiany wysokości 
wynagrodzeń sprzyjały tworzeniu miejsc pracy. Szczególnej uwagi wymaga sytuacja 
młodzieży; ponadto należy dołożyć więcej starań w zakresie propagowania włączenia 
społecznego i zapobiegania ubóstwu, wzmacniając podstawowe siatki bezpieczeństwa 
socjalnego; 

• wdrożenie krajowych i unijnych strategii na rzecz wzrostu będzie możliwe tylko przy 
skutecznej administracji publicznej. Możliwe są dodatkowe usprawnienia, jeśli chodzi 
o unowocześnienie – na przykład w obszarze zamówień publicznych – poprzez 
cyfryzację administracji publicznej, poprawę jakości i niezależności systemów 
sądownictwa oraz skuteczne i wydajne wykorzystanie unijnych funduszy 
strukturalnych. 

Wskazówki zawarte w niniejszej rocznej analizie wzrostu gospodarczego zostaną omówione 
na poziomie UE w ramach przygotowań do wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej, które 
odbędzie się w marcu przyszłego roku, oraz wykorzystane do przygotowania 
zaktualizowanych programów krajowych i zaleceń dla poszczególnych krajów. Komisja 
podejmie bliską współpracę z organami krajowymi, w tym z parlamentami narodowymi, 
instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić poczucie 
współodpowiedzialności i wskazać kierunek postępów w ramach szeroko zakrojonych działań 
Unii na rzecz wyjścia z kryzysu i stworzenia podstaw do inteligentnego, zrównoważonego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w całej UE. 
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WPROWADZENIE 
Projekt wspólnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia, przewidzianego w art. 148 TFUE, stanowi 
część pakietu rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rozpoczęcie europejskiego semestru 2013. 
Stanowiące zasadniczy wkład na rzecz wzmocnienia wytycznych gospodarczych wspólne 
sprawozdanie w sprawie zatrudnienia podkreśla najważniejsze przesłania dotyczące zatrudnienia 
zawarte w rocznej analizie wzrostu gospodarczego. Analiza ta opiera się na stanie zatrudnienia i 
sytuacji społecznej w Europie, wdrażaniu wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia1 oraz na 
wynikach badania krajowych programów reform, które doprowadziły do sporządzenia zaleceń dla 
poszczególnych krajów przyjętych przez Radę w lipcu 2012 r., a także na ocenie dotychczasowego 
wdrażania tych programów.  

Sprawozdanie zostaje wydane w momencie gdy:  

Poprawa poziomu zatrudnienia została wstrzymana. Zatrudnienie spada, a perspektywy na 2013 r. są 
niekorzystne. Tworzenie miejsc pracy pozostaje ograniczone i pogarsza się pomimo 
niewykorzystanego potencjału w niektórych sektorach o dużym zatrudnieniu i na całym jednolitym 
rynku. Segmentacja rynku pracy stale rośnie, wraz ze wzrostem liczby umów tymczasowych i pracy w 
niepełnym wymiarze godzin. Opodatkowanie pracy pozostaje wysokie i dodatkowo wzrosło w szeregu 
państw członkowskich. 

Bezrobocie ponownie rośnie i osiągnęło poziom niespotykany dotąd w strefie euro, a ponadto 
niepokojąco wzrosło bezrobocie długoterminowe, zwłaszcza w państwach członkowskich 
realizujących politykę zdecydowanej konsolidacji fiskalnej. Ponad jedna piąta młodych ludzi na rynku 
pracy nie ma pracy i istnieje ryzyko, że będzie to stracone pokolenie.  

Rozbieżność stóp bezrobocia między państwami członkowskimi drastycznie wzrosła i odzwierciedla 
skutki asymetrycznych wstrząsów oraz zróżnicowany poziom odporności rynków pracy na kryzysy. 
Wynagrodzenia i koszty pracy zaczynają być bardziej dostosowane, ale skutki reform nie są jeszcze w 
pełni widoczne. Potwierdziły się sygnały pogorszenia w zakresie dopasowania kwalifikacji do miejsc 
pracy na europejskich rynkach pracy i istnieje ryzyko, że spowoduje to utrwalenie rosnącego 
bezrobocia strukturalnego.  

Średni dochód gospodarstw domowych spada w wielu państwach członkowskich, a najnowsze dane 
wskazują na tendencję do coraz wyższego poziomu i coraz głębszych form ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, a także do wzrostu ubóstwa pracujących i polaryzacji społecznej w wielu państwach 
członkowskich. 

Skutki ochrony socjalnej jako automatycznego stabilizatora osłabiły się od 2010 r. i doprowadziły do 
wzrostu wskaźników ubóstwa. Między państwami członkowskimi istnieją duże różnice pod względem 
efektywności wydatków w zakresie ograniczania ubóstwa. 

Sytuacja pod względem zatrudnienia i rynku pracy w Europie, a zwłaszcza w niektórych państwach 
członkowskich, wymaga bardziej zdecydowanych działań ze strony władz publicznych i partnerów 
społecznych. Wdrażane są ambitne reformy, ale potrzeba dalszych starań, aby zmodernizować nasze 
rynki pracy i inwestować w kapitał ludzki, aby stworzyć warunki do ożywienia gospodarczego 
sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy. 

                                                 
1 Dz.U. L 308 z 24.11.2010, s. 46, decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących 

polityki zatrudnienia państw członkowskich (2010/707/UE). 
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1. NAJNOWSZE TENDENCJE W ZAKRESIE RYNKU PRACY I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Prognozy dotyczące gospodarki i zatrudnienia są niekorzystne, a w ostatnich miesiącach dodatkowo 
się pogorszyły. 2012 r. będzie niekorzystny pod względem zatrudnienia, a niewielki wzrost PKB 
prognozowany na 2013 r. będzie niewystarczający do zwiększenia zatrudnienia i zmniejszenia 
bezrobocia. Na 2014 r. spodziewane są nieco lepsze perspektywy dla rynków pracy. UE jest obecnie 
jedynym dużym regionem świata, w którym bezrobocie wciąż rośnie. 

Poprawa poziomu zatrudnienia została wstrzymana, a zatrudnienie spada. Liczba osób 
zatrudnionych w wieku 20–64 lat w UE zmalała o 0,2 % między 2 kw. 2011 r. a 2 kw. 2012 r. W 
latach 2008–2011 zatrudnienie skurczyło się o 1,7 %, co jest dowodem nieco większej odporności niż 
w przypadku Stanów Zjednoczonych w tym samym okresie (-5,8 %). Spadek ten był jednak bardziej 
wyraźny w strefie euro, zwłaszcza w tych państwach, które podjęły bardziej znaczącą konsolidację 
fiskalną. Od początku kryzysu gospodarczo-finansowego w 2008 r. liczba zlikwidowanych miejsc 
pracy osiągnęła już 5 mln, w tym 4 mln w strefie euro. Wahania ogólnego poziomu zatrudnienia od 
momentu rozpoczęcia kryzysu są w dużej mierze spowodowane pracą w niepełnym wymiarze godzin i 
umowami tymczasowymi, ale dotknęło to również osób zatrudnionych na stałe. 

Wykres 1: Zatrudnienie i bezrobocie w UE 27 w latach 2005–2012 
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Źródło: Eurostat, rachunki narodowe oraz EU LFS  

Pozytywny jest fakt, że stopa zatrudnienia wśród starszych pracowników wzrosła o 1,8 p.p. w 
latach 2008–2011 przy spadku ogólnej stopy zatrudnienia o 1,5 punktu proc. Kobiety również znoszą 
kryzys gospodarczy stosunkowo lepiej niż mężczyźni, gdyż wskaźniki bezrobocia w tej grupie 
pozostają na niemal tym samym poziomie co w 2008 r., natomiast stopa zatrudnienia wśród mężczyzn 
spadła o 2,6 p.p. w tym samym okresie. W tym samym czasie stopa zatrudnienia wśród młodzieży 
spadła o 3,8 p.p.  
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Bezrobocie znów rośnie i osiągnęło niespotykany dotąd poziom w strefie euro. Ogólna stopa 
bezrobocia w UE wynosi obecnie 10,6 %, natomiast w strefie euro osiągnęła ona 11,6 %, czyli 
najwyższy poziom od czasu utworzenia UGW. W maju 2012 r. liczba osób bezrobotnych w UE po raz 
pierwszy przekroczyła 25 mln, a w kolejnym kwartale wzrosła o dodatkowe 0,75 mln, co daje łączny 
wzrost o prawie 9 mln od 2008 r. W większości państw członkowskich obserwowana jest tendencja 
wzrostowa w zakresie bezrobocia, a tylko sześć państw odnotowało jego spadek w ciągu ostatnich 12 
miesięcy do sierpnia 2012 r.  

Długotrwałe bezrobocie osiągnęło alarmująco wysoki poziom. W drugim kwartale 2012 r. 11,1 mln 
bezrobotnych Europejczyków nie miało pracy od ponad 12 miesięcy, co stanowi 4,6 % aktywnej 
zawodowo ludności2. Oznacza to wzrost o 4,8 mln w porównaniu z rokiem 2008. W 2011 r. 70 % 
wszystkich długotrwale bezrobotnych w UE-27 było skupionych w 6 największych państwach 
członkowskich, przy czym tylko w Hiszpanii znajdowało się ponad 21 % łącznej liczby długotrwale 
bezrobotnych w UE, a ponadto na to państwo przypada 1,6 mln z 3,7 mln wzrostu liczby długotrwale 
bezrobotnych w latach 2008–2011.  

Prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez bezrobotnych spadło w większości państw 
członkowskich od czasu wybuchu kryzysu, zarówno w przypadku krótkotrwale, jak i długotrwale 
bezrobotnych. Spadek ten jest szczególnie wyraźny w państwach członkowskich wdrażających 
znaczące środki konsolidacji fiskalnej. W Hiszpanii to prawdopodobieństwo spadło z 50 % do 30 %, a 
w Grecji z 25 % do 15 %, natomiast pozostało na niezmienionym poziomie w Niderlandach, a wzrosło 
w Republice Czeskiej i Estonii.  

Wykres 2: Stopa długotrwałego bezrobocia w % ludności aktywnej zawodowo w 2008 r. i 2011 r. 
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Źródło: Eurostat, EU-LFS 

Długotrwałe bezrobocie wzrosło we wszystkich grupach, ale przede wszystkim wśród młodzieży i 
osób z niższym wykształceniem. Jednakże ryzyko długotrwałego bezrobocia wśród starszych 
pracowników wynosiło w 2011 r. ponad 55 %, natomiast wśród młodzieży jedynie około 30 %. W 
2011 r. poziom długotrwałego bezrobocia wśród pracowników nisko wykwalifikowanych było 
czterokrotnie wyższy niż w przypadku pracowników o wysokich kwalifikacjach. Także wśród 
obywateli państw trzecich odnotowano w 2011 r. dwukrotnie wyższy poziom długotrwałego 

                                                 
2 Długotrwale bezrobotni stanowią obecnie ponad 44 % wszystkich bezrobotnych. 
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bezrobocia, niż wynosiła unijna średnia. Niektóre państwa członkowskie zdołały ograniczyć rozmiary 
długotrwałego bezrobocia albo dzięki krótszemu trwaniu recesji, albo dzięki skuteczności instytucji 
rynku pracy.  
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Ponad jedna piąta młodych ludzi na rynku pracy nie ma zatrudnienia. Przy liczbie bezrobotnych 
sięgającej 5,52 mln sytuacja młodzieży na rynku pracy jest alarmująca zarówno w aspekcie 
ekonomicznym, jak i społecznym. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa bezrobocia wśród młodzieży 
wzrosła w znacznej większości państw członkowskich, w dwóch z nich utrzymała się na poziomie 
powyżej 50 %, a w sześciu – powyżej 30 %. W 2011 r. stopa zatrudnienia wśród młodych ludzi w 
wieku 20–34, którzy ukończyli co najmniej szkołę średnią II stopnia, spadła o 4,2 punktu 
procentowego do 77,2 % w porównaniu z 2008 r., co wskazuje na rosnące trudności z przechodzeniem 
z edukacji do wykształcenia. 

Osoby wcześnie kończące naukę mają małe szanse na znalezienie pracy. Osoby te są 
prawdopodobnie najbardziej narażoną podgrupą młodej europejskiej siły roboczej. W całej Unii ponad 
połowa młodych ludzi wcześnie kończących naukę jest bezrobotnych. Odsetek tych osób obniżył się z 
14,1 % w 2010 r. do 13,5 % w 2011 r. Wciąż istnieją między państwami członkowskimi duże 
rozbieżności, jeśli chodzi o wskaźniki wczesnego kończenia nauki, ale te państwa, które wprowadziły 
skuteczną i wszechstronną politykę zwalczania tego zjawiska, odnotowały również znaczącą poprawę. 
Wczesne kończenie nauki jest nadal częstsze wśród młodzieży ze środowisk w niekorzystnej sytuacji, 
wśród migrantów i mniejszości etnicznych, na przykład Romów, a także wśród chłopców.  

Odsetek młodych ludzi, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (młodzież NEET) nadal 
rośnie. Bardziej niepokojący jest jednak fakt, że wzrost tego odsetka był większy w tych państwach 
członkowskich, w których jego poziom już był wysoki. Pomimo większego wzrostu odnotowanego 
wśród młodych mężczyzn, wskaźnik NEET pozostaje wyższy w przypadku młodych kobiet w niemal 
wszystkich państwach europejskich.  

Wykres 3: Udział młodzieży NEET w grupie osób w wieku 15–24 lat (%) 
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Zróżnicowanie stóp bezrobocia wśród państw członkowskich znacząco wzrosło w ostatnich 
latach, zwłaszcza w strefie euro. Różnorodność jest też wyraźnie widoczna na poziomie regionalnym i 
lokalnym ze względu na strefy charakteryzujące się bardzo wysokim poziomem bezrobocia wśród 
młodzieży i bezrobocia długoterminowego w niektórych obszarach państw. W sierpniu 2012 r. 
bezrobocie było najniższe w AT – na poziomie 4,5 % – natomiast w ES osiągnęło 25,1 %. Znaczna 
część bezrobocia jest skoncentrowana w stosunkowo niewielu państwach. Liczba bezrobotnych w IT, 
ES i państwach objętych programami wsparcia finansowego (EL, IE, PT, RO) stanowi bowiem prawie 
połowę wszystkich bezrobotnych w UE, przy czym odsetek ten znacząco wzrósł w czasie kryzysu. 

Wykres 4: Zmiana stopy bezrobocia (punkty proc.) w ciągu ostatnich 12 miesięcy i w ciągu ostatnich trzech miesięcy 
do sierpnia 2012 r. oraz ewolucja dystrybucji stóp bezrobocia między sierpniem 2009r. a sierpniem 2012 r. 

 

Źródło: Eurostat 

Uwagi: Eurostat. 2. wykres: brak danych za 08/2012 dla 5 państw członkowskich. Wykorzystane dane: czerwiec dla EE i 
LV, lipiec dla EL, HU i UK 

Rozbieżność między państwami członkowskimi w zakresie wskaźników zatrudnienia i 
wskaźników społecznych pogłębia się. Jest ona szczególnie widoczna między południowymi a 
peryferyjnymi państwami europejskimi. Państwa członkowskie, które do tej pory wykazały największą 
odporność, to w większości państwa Europy Północnej i Środkowej. Wstrząsy najwyraźniej rozkładają 
się nierówno, ale bardzo często państwa mające rynek pracy cechujący się stosunkowo niewielką 
segmentacją, rozbudowaną siatkę bezpieczeństwa socjalnego oraz zdolność do tymczasowego 
przystosowania godzin i czasu pracy (elastyczność wewnętrzna), radzą sobie lepiej. 

Najnowsze dane wskazują, że wynagrodzenia i koszty pracy zaczęły wspierać przywrócenie 
równowagi w stosunkach zewnętrznych. W 2011 r. na europejskich rynkach pracy pojawiły się 
wyraźne oznaki poprawionej dynamiki wynagrodzeń, przy umiarkowanie rosnących jednostkowych 
kosztach pracy, w następstwie ich realnego spadku w 2010 r. W 2011 r. realne świadczenie na jednego 
pracownika zmniejszyło się w około połowie państw członkowskich i rosło w tempie wolniejszym niż 
wydajność, potwierdzając zapoczątkowaną w 2010 r. tendencję zmniejszającego się udziału 
wynagrodzeń. Zmiany nominalnych jednostkowych kosztów pracy różnią się nieznacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich. Zasadniczo zmiany jednostkowych kosztów pracy w coraz 
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większym stopniu powielają schematy sprzyjające przywróceniu równowagi zewnętrznej przy coraz 
wyraźniejszym rozróżnieniu państw, które bardziej potrzebują zmniejszenia bezrobocia i przywrócenia 
równowagi w sytuacji zewnętrznej, oraz państw przechodzących trwalszą naprawę gospodarczą oraz 
odnotowujących nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących.  

Wykres 5: Roczna stopa wzrostu nominalnych jednostkowych kosztów pracy (2 kw. 2011 r.–2 kw. 2012 r.) i 
tendencje w ośmiu wybranych państwach członkowskich (tych, które otrzymały zalecenia dla poszczególnych 
krajów w kwestii wynagrodzeń), 2 kw. 2008 r. – 2 kw. 2012 r. 

 

Uwaga: Sezonowo skorygowane dane kwartalne 

Źródło: Eurostat. 1. wykres: W przypadku CY porównania dokonano z 1 kw. 2011 r. i 1 kw. 2012 r. (brak danych za 2 kw. 
2012 r.) 

Źródło: Eurostat 

Przedkryzysowy schemat wyraźniejszej dynamiki realnych wynagrodzeń w państwach słabo 
radzących sobie z bezrobociem został odwrócony w 2010 r. Zmiany te przyczyniły się do 
stopniowej poprawy konkurencyjności sektorów skoncentrowanych na wywozie. Popyt na pracę oraz 
wynagrodzenia wydają się bardziej zrównoważone w sektorze towarów i usług podlegających 
wymianie handlowej w państwach, które wyraźnie rozpoczęły lub prawie ukończyły proces korekty 
deficytu obrotów bieżących. Dostępne dane wskazują ponadto, że do 2009 r. dynamika realnych 
wynagrodzeń była silniejsza, ale schemat ten został odwrócony w 2010 r.  

Średnie dochody gospodarstw domowych maleją w wielu państwach członkowskich. W latach 
2009–2011 dochody brutto do dyspozycji gospodarstw domowych zmalały w dwóch trzecich państw 
członkowskich, a różnice między państwami pogłębiły się. W większości państw członkowskich 
długotrwały kryzys gospodarczy i kryzys na rynku pracy w połączeniu z koniecznością wprowadzenia 
konsolidacji fiskalnej (oznaczającej zmniejszenie wysokości świadczeń i wzrost podatków) osłabiły z 
czasem ochronny skutek krajowych automatycznych stabilizatorów, w miarę jak zakończył się okres 
wypłaty świadczeń dla niektórych beneficjentów lub zmalała ich wysokość. W efekcie dochody 
gospodarstw domowych spadły, szczególnie w tych państwach członkowskich, w których recesja 
trwała dłużej. Działania w ramach konsolidacji fiskalnej wdrażane od 2010 r. najwyraźniej przyczyniły 
się do znaczącego zmniejszenia dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. 
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Wykres 6: Zmiana dochodów brutto do dyspozycji gospodarstw domowych w czasie kryzysu 
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Źródło: Eurostat, rachunki narodowe 

Odsetek ludności w UE informującej o kłopotach finansowych swoich gospodarstw domowych 
utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie, a w ostatnich miesiącach jeszcze dodatkowo 
wzrósł. Odnotowany w 2012 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrost wskaźnika napięć 
finansowych w najniższym kwintylu był szczególnie wyraźny w Hiszpanii i we Włoszech (do 10 p.p.), 
natomiast w 6 państwach członkowskich odnotowano jego spadek. 

Najnowsze dane wskazują na wyższy poziom i głębsze formy ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrósł w szeregu państw 
członkowskich od 2008 r., a ich liczba przekroczyła liczbę tych, w których odsetek ten się obniżył. 
Niektóre grupy zostały szczególnie dotknięte (w tym dzieci, osoby samotnie wychowujące dzieci, 
ludność w wieku produkcyjnym, a konkretnie młodzież). Pogłębianie się ubóstwa potwierdza, że 
osoby nim zagrożone stają się jeszcze biedniejsze w wielu państwach, zwłaszcza w tych, gdzie wysoki 
jest ogólny wskaźnik zagrożenia ubóstwem. W 2010 r. w UE mediana dochodu osób zagrożonych 
ubóstwem była o 22 % niższa od progu ubóstwa, co jest dowodem na pogłębienie się ubóstwa w 
większości państw członkowskich od 2008 r. 
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Wykres 7: Zmiany liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROPE – at risk of poverty or 
social exclusion) w państwach członkowskich UE w latach 2008–2011 
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Źródło: EU-SILC; * dane: SILC 2011(2010) 

W wielu państwach członkowskich rośnie ubóstwo pracujących oraz polaryzacja społeczna. 
Ubodzy pracujący stanowili w 2011 r. jedną trzecią dorosłych w wieku produkcyjnym zagrożonych 
ubóstwem. W 2010 r. 8,4 % zatrudnionych żyło poniżej progu ubóstwa, a zagrożenie to było znacznie 
wyższe w przypadku rodzin mających dzieci pozostające na utrzymaniu (10,7 %). Częstość 
występowania ubóstwa pracujących wzrosła wśród kobiet, ale nadal jest wyższa wśród mężczyzn. 
Ubóstwo pracujących znacząco wzrosło w jednej trzeciej państw członkowskich w latach 2006–2010, 
w tym w części najbogatszych państw członkowskich, o najodporniejszych gospodarkach i rynkach 
pracy. Mogły się do tego przyczynić takie czynniki jak korekty wynagrodzeń, redukcja godzin pracy, 
praca w zmniejszonym wymiarze czasu oraz większa liczba umów o pracę w niepełnym wymiarze 
czasu i umów tymczasowych.  
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2. ISTOTNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY 

Najnowsze tendencje na rynku pracy wynikają częściowo z cyklu koniunkturalnego, a szczególnie z 
głębokiego kryzysu gospodarczego, ale także z problemów strukturalnych i instytucjonalnych na 
rynkach pracy, a wpływających na działalność gospodarczą i efektywność tych rynków.  

Tworzenie miejsc pracy netto (wzrost zatrudnienia) stale się zmniejsza, zarówno w skali całej 
UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich, z wyjątkiem roku 2010. Od połowy 2011 r. 
stopa wzrostu zatrudnienia w całej Europie powróciła do wartości ujemnych. Jest to wynik netto 
tendencji spadkowej w zakresie znajdowania pracy (bezrobotnych znajdujących zatrudnienie) oraz 
tendencji zwyżkowej w zakresie utraty pracy, co wymaga polityki stymulującej popyt na pracę oraz 
model wzrostu gospodarczego sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy3. Równocześnie jednak programy 
tworzenia miejsc pracy wspierane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przynoszą, jak 
wynika z doniesień, znaczące pozytywne postępy zarówno w zakresie tworzenia miejsc pracy brutto, 
jak i wsparcia dla nowo powstających przedsiębiorstw.  

Wykres 8: Wskaźnik stopy bezrobocia i stopy znajdowania pracy w UE-27, 1 kw. 2007 r. – 4 kw. 2011 r. 
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Źródło: Obliczenia służb Komisji na podstawie danych Eurostatu 

Potencjał tworzenia miejsc pracy w pewnych kluczowych sektorach mógłby zostać wykorzystany 
w większym stopniu, gdyby zajęto się problemem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. W 
przemyśle ekologicznym według szacunków do 2020 r. stworzonych zostanie około 8 mln miejsc 
pracy, przy czym nawet 2,8 mln z nich będzie związanych ze środkami służącymi efektywnemu 
gospodarowaniu zasobami, 2 mln z realizacją polityki efektywności energetycznej, a kolejne 3 mln z 
rozwojem sektora energii odnawialnej4. Oczekuje się, że w 2012 r. liczba osób, które będą pracować w 
sektorach ekologicznych w całej UE, wyniesie 3,4 mln, czyli wzrośnie w porównaniu z 2,7 mln w 
2008 r., co wskazuje, że nawet w obecnej sytuacji gospodarczej możliwy jest wzrost liczby miejsc 
pracy w zielonym sektorze. W latach 2005–2009 sektor odnawialnych źródeł energii przyczynił się do 
utworzenia ponad 300 000 nowych miejsc pracy. W latach 2008–2011 w sektorze zdrowia i opieki 

                                                 
3  Zob. przygotowany przez Komisję Europejską pakiet dotyczący zatrudnienia z kwietnia 2012 r. 
4  SWD (2012) „Wykorzystanie potencjału ekologicznego wzrostu gospodarczego w zakresie zatrudnienia”, 92 final 

z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
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społecznej powstało około 1 866 000 nowych miejsc pracy. Ponadto oczekuje się, że popyt na nowe 
stanowiska w tym sektorze wzrośnie dzięki spodziewanym 8 mln nowych miejsc pracy ogółem, które 
mają się pojawić w latach 2010–2020. Jeśli chodzi o sektor technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT), oczekuje się, że do 2015 r. dla specjalistów w tej dziedzinie udostępnionych 
zostanie nawet 700 000 miejsc pracy. W obu tych sektorach pojawiają się podobne problemy z 
zastąpieniem starzejącej się siły roboczej młodszymi pracownikami. W sektorach zielonej gospodarki, 
w sektorze ICT i w opiece zdrowotnej powszechnie odczuwany jest niedobór wykwalifikowanych 
pracowników, szczególnie w zawodach o wysokim stopniu wyspecjalizowania technicznego. 
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Opodatkowanie pracy pozostaje wysokie, a dodatkowo jeszcze wzrosło w szeregu państw 
członkowskich, ale zmiany w jego strukturze spowodowały obniżenie kosztów pracy. Wysoki klin 
podatkowy zniechęca do pracy osoby niebędące głównymi żywicielami rodziny oraz pracowników 
słabo zarabiających i nisko wykwalifikowanych i może mieć niekorzystny wpływ na stopę 
zatrudnienia w tej grupie w ujęciu zagregowanym. W 2011 r. średni klin podatkowy w UE 27 wynosił 
39,6 %, a dla porównania – 21 % w Szwajcarii, 29,5 % w Stanach Zjednoczonych i 30,8 % w Japonii i 
Kanadzie. W latach 2010–2011 klin podatkowy w Europie wzrósł średnio o 0,3 punktu proc., co 
dotknęło także osoby nisko uposażone. Wzrost ten był z reguły najwyższy w państwach 
członkowskich już dotkniętych problemem wysokiego klina podatkowego. Było to jednak przede 
wszystkim wynikiem zmian w podatku od osób fizycznych, a w wielu przypadkach także 
towarzyszącej im obniżki kosztów zabezpieczenia społecznego ponoszonych przez pracodawców, 
dzięki czemu niższe są koszty pracy.  

Wykres 9: Klin podatkowy ogółem wśród osób nisko uposażonych (z wykorzystaniem 67 % średniego 
wynagrodzenia jako wskaźnika zastępczego dla tej grupy) w roku 2011 oraz zmiana w latach 2010–2011  

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

BE FR DE HU IT AT LV
*

RO
* SE CZ EE LT
* SI FI DK ES SK EL PL N
L PT BG
* LU U
K IE

M
T*

CY
**

Kl
in

 p
od

at
ko

w
y 

ja
ko

 %
 k

os
zt

ów
 p

ra
cy

-2,5

-2

-1,5

-1
-0,5

0

0,5

1

1,5

2
2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5
6

6,5

7

7,5

Zm
ia

na
 w

ys
ok

oś
ci

 k
lin

a 
po

da
tk

ow
eg

o 
(p

.p
.)

Klin podatkowy 2011 Zmiana 2010/2011 p.p.  

Krótki opis: *Dane dotyczące państw UE niebędących członkami OECD (BG, LV, LT, MT i RO) są dostępne tylko za 2010 
r. **Dane dotyczące CY za 2007 r. W przypadku tych państw zmiany klina podatkowego dotyczą lat 2009–2010 (w 
przypadku CY – lat 2006–2007). Źródło: OECD 

Segmentacja rynku pracy stale rośnie, wraz z rozpowszechnianiem się umów tymczasowych i 
pracy w niepełnym wymiarze czasu. W latach 2007–2011 udział pracowników zatrudnionych z 
konieczności na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu zwiększył się w 21 spośród 27 
państw członkowskich. Istnieją duże rozbieżności między państwami członkowskimi, ale segmentacja 
jest największa w państwach śródziemnomorskich i w Polsce. Asymetryczne przepisy dotyczące 
ochrony zatrudnienia między pracą stałą a pracą na czas określony lub tymczasową jest główną 
przyczyną segmentacji rynku pracy. W 2011 r. 60,4 % osób w wieku 15–64 lat zatrudnionych na 
podstawie umów tymczasowych, robiło to z konieczności. Prawdopodobieństwo zatrudnienia na 
podstawie stałej umowy jest niższe w państwach członkowskich, w których przepisy dotyczące 
ochrony zatrudnienia są bardziej rygorystyczne. 
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Wykres 10: Udział pracowników zatrudnionych z konieczności na podstawie umów na czas określony lub w 
niepełnym wymiarze czasu (w 2007 r. i 2011 r.) oraz przejścia z zatrudnienia tymczasowego do stałego (dane za 2010 
r.) 
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Źródło: Eurostat, LFS i SILC 

Młodzi ludzie są zdecydowanie najliczniej reprezentowani wśród osób zatrudnionych 
tymczasowo na unijnych rynkach pracy, a ich sytuacja stale się pogarsza. W 2011 r. około 42,5 % 
młodych pracowników w UE pracowało na podstawie umów tymczasowych, natomiast średnia ta 
wśród ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 14,0 %. Dostępne dane wskazują, że wśród młodych 
ludzi praca tymczasowa może w pewnym stopniu służyć jako środek do zdobycia stałego zatrudnienia, 
ale nie jest tak w przypadku szeregu innych państw członkowskich, w których wskaźniki 
przechodzenia z umów tymczasowych na umowy stałe są szczególnie niskie. 
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Wykres 11: Pracownicy zatrudnieni na stałe i tymczasowo, osoby samozatrudnione i zatrudnienie ogółem (15–64), 1 
kw. 2007 r. – 1 kw. 2012 r.  
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Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin stanowiło znaczącą część wzrostu zatrudnienia w 
czasie kryzysu. Mimo że zatrudnienie ogółem skurczyło się w latach 2008–2010, a liczba 
pełnoetatowych pracowników zmalała o 6,2 mln, w tym samym okresie liczba osób zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu wzrosła o 1,1 mln. Praca w niepełnym wymiarze czasu stawała się w 
ostatnich latach coraz bardziej rozpowszechniona i osiągnęła w 2011 r. poziom 18,8 %. Około jedna 
trzecia zatrudnionych kobiet pracowała w niepełnym wymiarze czasu, natomiast w przypadku 
mężczyzn odsetek ten wynosi zaledwie 8,1 %, co jest związane z faktem, że usługami opieki objętych 
jest zaledwie 28 % dzieci do 3. roku życia i 84 % powyżej 3. roku.  

Pojawiają się ostatnio oznaki pogorszenia w sytuacji dotyczącej dopasowania umiejętności do 
potrzeb europejskich rynków pracy. W przypadku większości państw członkowskich krzywa 
Beveridge’a łącząca stopy bezrobocia i wskaźniki wolnych miejsc pracy przesunęła się na zewnątrz, w 
prawą stronę. Natomiast trzy państwa członkowskie (BE, AT i FI) zmieniły swoją pozycję na krzywej 
Beveridge’a od początku 2008 r., a w przypadku jednego państwa członkowskiego (DE) krzywa 
przesunęła się do wewnątrz, co dowodzi poprawy na rynkach pracy, a także w zakresie dopasowania 
kwalifikacji. Pogorszenie się sytuacji może być konsekwencją niedopasowania umiejętności i 
kwalifikacji wynikających z wykształcenia wymaganych na określonych stanowiskach, rosnącego 
bezrobocia długoterminowego, niewłaściwych działań w związku ze zmianami demograficznymi oraz 
braku efektywności usług oferowanych przez służby zatrudnienia. Może ono być też jednak 
konsekwencją utrudnień oraz barier dla mobilności geograficznej i zawodowej oraz asymetrycznego 
przepływu informacji między pracodawcami i pracownikami. Europejscy obywatele przenoszący się 
do innego państwa wciąż mają do czynienia z przeszkodami natury prawnej, administracyjnej i 
praktycznej. Przewidziane są dalsze reformy służące przekształceniu portalu EURES5 w narzędzie 
skoncentrowane na popycie, służące do wewnątrzunijnej rekrutacji i pośrednictwa pracy, 
umożliwiające państwom członkowskim rozwój usług EURES stosownie do potrzeb swojej 
gospodarki, na przykład przez wsparcie niedostatecznie uwzględnionych zawodów oraz szczególnych 
grup pracowników, w tym ludzi młodych.  

Wykres 12: Krzywa Beveridge’a, UE-27, 2008 (1 kw.) – 2012 (3 kw.) 
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5  Sieć 31 europejskich służb zatrudnienia, która wspiera mobilność pracowników między państwami 

członkowskimi, państwami EOG i Szwajcarią. 
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Źródło: Eurostat, wykorzystano następujące dane: (i) stopa bezrobocia (%) oraz (ii) wskaźnik niedoboru siły roboczej (%), 
opracowane na podstawie badań statystycznych przedsiębiorstw w UE.  
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Utrzymujące się bezrobocie strukturalne może się umocnić. Zarejestrowane przesunięcie krzywej 
Beveridge’a na zewnątrz może być tymczasowe, w miarę jak rynek pracy stara się reagować na 
zmiany w zakresie działalności gospodarczej i dostosowywać się do nich, na przykład poprzez zmiany 
w dynamice wynagrodzeń, przekwalifikowanie lub zintensyfikowanie aktywnej polityki rynku pracy. 
Przesunięcie to może też jednak wskazywać na bardziej długotrwałe problemy strukturalne, które 
mogą doprowadzić do trwałego wzrostu poziomu bezrobocia strukturalnego. Dane pokazują, że 
poziom bezrobocia strukturalnego mierzonego stopą NAWRU (stopą bezrobocia niepowodującą 
przyspieszenia wzrostu płac) wzrósł w wielu państwach Unii od chwili wybuchu kryzysu, a wzrostowi 
temu towarzyszyło pogorszenie widoczne na krzywej Beveridge’a.  

Wykres 13: Stopa bezrobocia niepowodująca przyspieszenia wzrostu płac (NAWRU) w poszczególnych państwach 
członkowskich  
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Ostatnio nastąpił spadek wydatków na aktywną politykę rynku pracy na jednego bezrobotnego. 
Dane pokazują, że aktywna polityka rynku pracy ma pozytywny wpływ na stopę zatrudnienia, 
zwłaszcza wśród kobiet i osób nisko wykwalifikowanych. Państwa członkowskie o najniższym 
poziomie długoterminowego bezrobocia to równocześnie te, w których poziom udziału w aktywnej 
polityce rynku pracy jest najwyższy, mimo że do tych dobrych wyników mogły przyczynić się też inne 
czynniki. Jednakże spadek rzeczywistych zasobów w ramach tej polityki na jednego bezrobotnego 
zmniejszył się o ponad 20 % w latach 2007–20106.  

Wykres 14: Udział w aktywnej polityce rynku pracy w 2010 r. i stopa bezrobocia długoterminowego w 2011 r.  
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Źródło: Eurostat 

Amortyzujący wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na dochody gospodarstw domowych 
jako automatyczny stabilizator zaczął słabnąć po 2009 r. W pierwszej fazie kryzysu świadczenia 
socjalne odgrywały ważną rolę w podtrzymywaniu dochodów gospodarstw domowych. W strefie euro 
świadczenia socjalne netto i obniżone podatki korzystnie się przyczyniły do zmiany w dochodzie 
brutto do dyspozycji gospodarstw domowych w 2009 r. i w dwóch pierwszych kwartałach 2010 r. 
Jednakże w drugiej fazie kryzysu gospodarczego wpływ ten zaczął słabnąć. Pod koniec 2010 r. 
świadczenia socjalne zaczęły niekorzystnie odbijać się na zmianach w dochodach gospodarstw 
domowych brutto. W niektórych państwach coraz więcej osób nie jest objętych żadnym systemem. 
Osłabienie to jest związane z ograniczeniem uprawnień do świadczeń z biegiem czasu, stopniowym 
wycofywaniem początkowych uznaniowych środków wsparcia dochodów, a w niektórych państwach 
– cięciami wydatków socjalnych, stanowiącymi część programów konsolidacji fiskalnej. 

Między państwami członkowskimi istnieją znaczące różnice, jeśli chodzi o efektywność 
wydatków, szczególnie o wyniki i efekt zmniejszenia ubóstwa, jaki osiągają na jednostkę 
wydatków, w przypadku gdy model wydatków i struktury przewidziane w przepisach o ochronie 
socjalnej są podobne. Systemy podatkowe i systemy świadczeń należą do najważniejszych 
instrumentów zapobiegania i eliminowania ubóstwa dochodowego. W 2010 r. wydatki na świadczenia 
z tytułu ochrony socjalnej (oprócz emerytur) zmniejszyły wskaźnik ubóstwa w UE z 26 % do 16 %, a 
                                                 
6 Szacunki OECD opracowane na podstawie programów OECD dotyczących rynków pracy oraz baz danych OECD 

dotyczących najważniejszych wskaźników ekonomicznych.  
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więc o 37 %. Mimo to państwa członkowskie, które wydają podobne kwoty na ochronę socjalną, 
uzyskują dość różne rezultaty i odwrotnie. Niektórym państwom udaje się zmniejszyć wskaźniki 
ubóstwa wśród dzieci i osób starszych bądź wskaźniki nieobecności w pracy z powodu choroby przy 
niższych wydatkach niż w przypadku innych państw. W niektórych państwach poziom świadczeń jest 
wyższy, ponieważ udaje im się ograniczyć czas pobierania tych świadczeń przez beneficjentów 
poprzez szybkie przywracanie ich zdolności do pracy. Osiągnięcie równowagi między świadczeniami 
powszechnymi i świadczeniami uzależnionymi od dochodów oraz między świadczeniami pieniężnymi 
i świadczeniami w naturze mogłoby przyczynić się do nakłonienia ludzi do pracy. Pomiar wydatków 
na ochronę socjalną w zestawieniu ze zmniejszeniem ubóstwa wskazuje, że niektóre systemy są 
wydajniejsze niż inne. BG, LV, PL i RO sytuują się w sferze niskich wydatków przynoszących 
niewielkie skutki; ES, IT, PT, CY (i EL) wykazują podobne rezultaty, ale przy większych wydatkach. 
Sytuują się także poniżej unijnej średniej, jeśli chodzi o ograniczanie ubóstwa dzieci. 

Największe wyzwania dotyczą pełnego wdrożenia strategii aktywnego włączenia, koncentrując się 
równocześnie na odpowiednim wsparciu dochodów, tworzeniu rynków pracy sprzyjających włączeniu 
społecznemu oraz dostępie do usług wysokiej jakości. W wielu państwach członkowskich widoczne 
jest obecnie dążenie do aktywnej polityki socjalnej oraz zwalczanie środków finansowych 
zniechęcających do pracy. Między państwami członkowskimi wciąż jednak istnieją różnice, jeśli 
chodzi o zakres objęcia pomocą socjalną oraz programy minimalnego dochodu, a problemem nadal 
jest dotarcie do grup dotkniętych najgłębszymi formami ubóstwa (takich jak bezdomni czy Romowie). 
Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dochodu jest skutecznym narzędziem ułatwiającym przejście do 
zatrudnienia, wspierającym włączenie społeczne i stanowiącym impuls dla wzrostu globalnego popytu. 
Wysokiej jakości opieka nad dziećmi oferowana za przystępną cenę sprzyja udziałowi rodziców w 
rynku pracy i zapewnia dzieciom najlepsze możliwości życiowe, ale z dostępnych danych wynika, że 
stopień tego uczestnictwa wśród najbardziej narażonych rodzin jest z reguły niższy ze względu na 
takie czynniki jak dostępność, możliwość dotarcia, przystępność cenowa, kwalifikowalność i podejście 
rodziców. 

3. REALIZACJA REFORM STRUKTURALNYCH RYNKU PRACY 

Rada Europejska w dniach 1–2 marca 2012 r., na podstawie przygotowanej przez Komisję rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r., określiła wytyczne polityczne dla państw członkowskich 
dotyczące przedłożenia krajowych programów reform przedstawiających ich plany reform rynku pracy 
zmierzających do osiągnięcia głównych celów UE, które określono w wytycznych dotyczących 
zatrudnienia. Na podstawie propozycji Komisji Rada przyjęła zalecenia dla poszczególnych krajów, 
podkreślając, w jakich obszarach państwa członkowskie powinny przeprowadzić reformy polityki w 
ramach ogólnych wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia.  

W kolejnym rozdziale nawiązano do działań politycznych podjętych przez państwa członkowskie w 
świetle krajowych programów reform oraz priorytetów przedstawionych w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2012 r. 

3.1. Wspieranie pracy na rzecz wzrostu gospodarczego 

Kilka państw członkowskich (BE, CZ, EE, HU, IE i PT) podejmuje kroki w celu wzmocnienia 
aktywnej polityki rynku pracy i publicznych służb zatrudnienia. W BE zwiększono dopłaty do 
wynagrodzeń dla pracowników uznawanych za pracowników naukowych (tj. badaczy zatrudnionych 
w sektorze prywatnym lub publicznym). W CZ roboty publiczne są wykorzystywane jako środek 
aktywizacji koordynowany przez urząd pracy. W EE nowy program na rzecz zatrudnienia na lata 
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2012–2013 umożliwia szerszy wybór środków aktywnej polityki rynku pracy i poszerzenie grupy 
docelowej uprawnionej do korzystania z poszczególnych środków. Na HU aktywna polityka rynku 
pracy została wzmocniona przez skoncentrowanie na szkoleniu pracowników publicznych służb 
zatrudnienia, rozwój modelu usług skupionych na potrzebach klienta, pakiet usług dla 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, rozszerzenie funkcji portalu publicznych służb zatrudnienia oraz usług 
świadczonych przez internet oraz przekształcenie modeli robót publicznych. W IE wzmocniono aspekt 
warunkowości, aby zagwarantować, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu będą 
skłonni podejmować pracę w pełnym wymiarze. Z kolei w PT podjęto środki mające zwiększyć 
skuteczność publicznych służb zatrudnienia, a także wprowadzono programy dopłat do wynagrodzeń 
osób bezrobotnych. 

W latach 2011–2012 obciążenia podatkowe pracy były nadal wysokie i towarzyszył im ogólny wzrost 
kosztów pracy, pomimo postępów dokonanych w odniesieniu do niektórych kategorii najbardziej 
narażonych pracowników, takich jak osoby nisko wykwalifikowane i słabo uposażone. W wielu 
państwach członkowskich (BE, DK, CY, FI, EL, ES, IE, IT, FR, LU, NL, PT, SL, UK) zwiększono 
niedawno podatek dochodowy od osób fizycznych, często przez podniesienie stóp ustawowych. 
Często wprowadzano takie zmiany tymczasowo w postaci ogólnych narzutów lub podatków 
solidarnościowych nałożonych na osoby o wysokich dochodach (GR, IT, CY, LU, PT, SP). AT i CZ 
również planują wprowadzenie niedługo podobnych środków. W wielu państwach podwyższono też 
składki na ubezpieczenie społeczne (AT, BG, CY, FR, EL, HU, LV, PL, PT i UK).  
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Środki służące obniżeniu podatku od pracy służyły głównie zwiększeniu zachęt do pracy dla 
określonych grup, a ogólnie związane były ze zmianami w bazie podatkowej. Na przykład w BE 
przewidziano cały zestaw ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne adresowanych do młodzieży, 
pracowników nisko uposażonych i starszych oraz nowo zatrudnionych przez MŚP lub 
samozatrudnionych. Korzystniejsze warunki podatkowe zapewniono także w FI i HU osobom o 
niskich lub średnich dochodach poprzez podwyższenie ulg podatkowych i podstawowych dodatków. 
W SE podwyższono dodatki do podstawowego wynagrodzenia w odniesieniu do dochodu z pracy osób 
po 65. roku życia, które zamierzają wydłużyć swoją aktywność zawodową.  

Podejmuje się wiele działań, które mają sprzyjać tworzeniu przedsiębiorstw i samozatrudnieniu 
(AT, BE, BG, EE, ES, IE, MT, HU, PL, PT, UK). W AT projekt pilotażowy zapewnia dodatkowe 
wsparcie dla praktykantów i przedsiębiorstw oferujących możliwości przyuczenia do zawodu, przy 
czym wsparcie to obejmuje porady prawne i mediację. W BE podejmuje się środki ułatwiające dostęp 
do kredytów dla przedsiębiorstw, wspierające uproszczenia administracyjne lub obniżające składki na 
zabezpieczenie społeczne w sektorze Horeca. W BG samozatrudnienie wspiera się przez doradztwo, 
szkolenia i pomoc w założeniu własnego przedsiębiorstwa bądź poprzez dotacje na wyposażenie i 
naprawy dla nowo założonych małych przedsiębiorstw. W ES tworzenie przedsiębiorstw jest 
upraszczane poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych w stosunku do mniejszych 
przedsiębiorstw i zezwalanie na wydłużenie godzin otwarcia w obszarach turystycznych. W IE 
świadczone są różne rodzaje pomocy obejmujące dopłaty do kapitału, fundusze i gwarancje 
pożyczkowe, zachęty dla nowo powstających przedsiębiorstw itp. Na MT podejmowane są środki 
zmniejszające biurokrację dla samozatrudnionych, a ponadto ogłoszono nowy program 
mikrogwarancji mający pomóc samozatrudnionym i małym przedsiębiorstwom w uzyskaniu gwarancji 
dla kredytów bankowych. W PL wspiera się przedsiębiorczość, samozatrudnienie i działalność 
gospodarczą za pośrednictwem EFS. W PT zapewnia się przedsiębiorcom i samozatrudnionym dostęp 
do kredytów, a bezrobotnym, którzy chcą założyć własne przedsiębiorstwo – wsparcie techniczne. W 
UK wzmocniono krajowy program gwarancji kredytowych, aby zachęcić banki do zwiększenia akcji 
kredytowej w stosunku do MŚP. 

Niektóre państwa członkowskie podjęły środki dostosowujące zasiłki dla bezrobotnych, tak aby 
ułatwić powrót do pracy (BE, ES, IE, IT, SE). W BE przyjęta reforma systemu zasiłków dla 
bezrobotnych powoduje, że wysokość świadczeń zmniejsza się wcześniej i szybciej niż dotąd. W ES 
zasiłek dla bezrobotnych został zmniejszony w odniesieniu do kilku grup. W PT nowe przepisy 
zmniejszyły maksymalny czas wypłacania i kwoty zasiłków dla bezrobotnych w celu zmniejszenia 
ryzyka uzależnienia od świadczeń i długoterminowego bezrobocia. W SE wprowadzono bardziej 
rygorystyczne zasady kwalifikowalności, niższe stopy zastępowalności dochodu oraz maksymalny 
czas wypłaty zasiłków dla bezrobotnych.  

W ES nasilono starania w celu zwiększenia wzajemnej odpowiedzialności, przez powiązanie 
warunków uzyskania pomocy z uczestnictwem w działaniach wchodzących w zakres aktywnej 
polityki rynku pracy. W IE wyraźniej skoncentrowano się na warunkach dotyczących osób 
poszukujących pracy, a szczególnie na osobach długotrwale bezrobotnych. We IT nowy system 
ubezpieczeń społecznych sprzyjający zatrudnieniu stopniowo zastąpi obecny system zasiłków dla 
bezrobotnych.  

Szereg państw członkowskich podjęło stosowne środki, aby zająć się kwestią ustalania wynagrodzeń, 
tak aby rosły one zgodnie ze wzrostem wydajności (EL, ES, PT). W ES ostatnia reforma rynku pracy 
zapewnia priorytet decyzjom podejmowanym na poziomie przedsiębiorstw w kwestii godzin pracy i 
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wynagrodzeń oraz ułatwia przedsiębiorstwom odstępowanie od uzgodnień sektorowych. W PT 
zapewnia się zmiany wynagrodzeń zgodne z warunkami na poziomie przedsiębiorstw poprzez 
wyłączenie porozumień zbiorowych w przypadku gdy do związków zawodowych należy mniej niż 50 
% ogółu zatrudnionych.  

W DE systemem wynagrodzeń minimalnych zależnych od konkretnego sektora obejmowanych jest 
coraz więcej sektorów. Na HU w dniu 1 lipca 2012 r. wszedł w życie nowy kodeks pracy, z którym 
związany jest wzrost wynagrodzeń minimalnych o 19 %. W EL wprowadzane są środki ustalania 
wynagrodzeń w celu obniżenia wynagrodzeń minimalnych i wprowadzenia odrębnego minimalnego 
wynagrodzenia dla młodzieży. 
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Szereg państw członkowskich (AT, BG, DE, ES, LV, HU) wprowadziło środki służące zwiększeniu 
mobilności siły roboczej. W AT zakończono wprowadzanie karty czerwono-biało-czerwonej – 
opartego na określonych kryteriach systemu punktacji dotyczącego dostępu obywateli państw trzecich 
do rynku pracy – poprzez otwarcie tego rynku także dla wykwalifikowanych pracowników w 
zawodach, w których takich pracowników brakuje. W BG przyjęcie krajowych ram kwalifikacji 
zapewni przejrzystość kształcenia zawodowego uczniów i pracowników oraz oczekiwań pracodawców 
dotyczących systemów kształcenia i szkolenia. W DE zatwierdzono ustawę, która obniża próg 
dochodów dla imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, pochodzących spoza UE. Na LV 
zaproponowano program świadczeń przesiedleńczych, aby zrekompensować pracownikom 
przeprowadzkę z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w innej gminie. Na HU rząd wspiera 
mobilność, zapewniając wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wynajmu zarejestrowanym 
bezrobotnym, którzy przeprowadzą się na odległość 100 km od swego miejsca pochodzenia.  

Państwa członkowskie przyjmują środki w celu ograniczenia wczesnego odchodzenia z rynku pracy 
(AT, BE, ES, DK, IE, NL, HU, UK). W AT wprowadzono reformy mające zmniejszyć liczbę rent 
inwalidzkich. W BE podniesiono granicę wieku dla starszych pracowników umożliwiającą dostęp do 
systemu kredytu czasowego i zakończono funkcjonowanie systemu częściowego przechodzenia na 
wcześniejszą emeryturę. W DK plany reformy rent chorobowych wymagają wyczerpania możliwości 
aktywizacji przed uwzględnieniem możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. W ES 
przyspieszony zostanie harmonogram podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego, wiek 
wcześniejszego przejścia na emeryturę zostanie podniesiony z 61 do 63 lat, a potrącenia związane z 
wcześniejszym przejściem na emeryturę – zwiększone, a ponadto na dwa lata zawieszona zostanie 
możliwość częściowego przejścia na emeryturę. W IE nowe inicjatywy umożliwią osobom 
pobierającym świadczenie chorobowe lub inwalidzkie łączenie pracy z otrzymywaniem wsparcia 
dochodu, a ustawowy wiek przechodzenia na emeryturę zostanie podniesiony do 68. roku życia do 
2028 r. W NL podejmuje się działania zmierzające do stopniowego podniesienia wieku emerytalnego 
do 67 lat do 2023 r., a w dalszej kolejności możliwe będzie jego powiązanie ze średnim dalszym 
trwaniem życia. Na HU wyeliminowano możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Natomiast 
rząd w UK ogłosił niedawno plany powiązania wieku emerytalnego ze średnim dalszym trwaniem 
życia. 

Podejmowane środki koncentrują się także na wspieraniu dłuższego życia zawodowego (AT, BE, BG, 
DE, EE, FI, LU, PL, UK). W AT do starszych pracowników mających problemy zdrowotne kierowane 
są środki aktywnej polityki rynku pracy, środki związane z reintegracją zawodową oraz 
przekwalifikowaniem, świadczenia łączone z pracą w niepełnym wymiarze oraz dopłaty do 
zatrudnienia. W BE w ramach zwolnień zbiorowych przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 20 osób są 
zmuszone do zachowania struktury wiekowej wśród zwalnianych pracowników zgodnej ze strukturą 
wiekową całego przedsiębiorstwa i będą zobowiązane do opracowania rocznego planu dla 
pracowników od 45. roku życia. W CZ, zgodnie z reformą systemu emerytalnego przyjętą pod koniec 
2011 r., wiek przejścia na emeryturę będzie podnoszony co roku o 2 miesiące bez górnej granicy. W 
EE skoncentrowano się na starszych pracownikach, udziale w uczeniu się przez całe życie i 
zapewnieniu ich zdrowia. W FI podejmuje się starania w kierunku poprawy jakości życia zawodowego 
i warunków pracy jako sposobu na wydłużenie życia zawodowego. W LU przedsiębiorstwa 
zatrudniające ponad 150 osób są obligowane do zapewnienia większego wsparcia starszym 
pracownikom. W PL podejmuje się wysiłki w celu zwiększenia możliwości nauki dla osób starszych 
oraz poprawy jakości adresowanego do nich kształcenia. W UK zniesiono w październiku 2011 r. wiek 
obowiązkowego przejścia na emeryturę.  
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Niektóre państwa członkowskie przyjęły środki, które nie sprzyjają wydłużeniu życia zawodowego. W 
CZ wprowadzona zostanie podwyżka podatków od pracy świadczonej przez emerytów, która 
prawdopodobnie ograniczy uczestnictwo osób starszych w rynku pracy. We FR przywrócono 
możliwość przejścia na emeryturę w wieku 60 lat przez osoby, które podjęły pierwszą pracę w wieku 
18 lat, pod warunkiem że dochowały odpowiedniego poziomu składek do systemu emerytalnego. Na 
HU wprowadzono obowiązkowy wiek emerytalny wszystkich pracowników sektora publicznego, z 
wyłączeniem osób zatrudnionych w służbie zdrowia.  
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3.2. Wspieranie zatrudnienia, zwłaszcza ludzi młodych 

Przyjęto szereg środków wspierających zatrudnienie młodzieży, zwłaszcza tej, która nie pracuje, nie 
kształci się ani nie szkoli. FI wprowadza właśnie wszechstronny program gwarancji dla młodzieży, 
który ma zapewnić młodym ludziom pracę, praktykę zawodową lub miejsce nauki, warsztatów lub 
wejścia na rynek pracy w ciągu trzech miesięcy bezrobocia.  

Grupa państw (BE, BG, ES, CY, IE, PL, PT, SE i SI) popiera inicjatywy mające na celu wspieranie 
dobrej jakości umów o przyuczanie do zawodu i praktyki zawodowe. W BE dla bezrobotnych 
poniżej 25. roku życia, którym nie udało się znaleźć pracy po sześciu miesiącach integracji 
zawodowej, wprowadzono szeroko zakrojony program praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach. W 
BG w urzędach centralnych i regionalnych administracji publicznej wspierane są praktyki dające 
pierwszeństwo osobom niepełnosprawnym. W IE podejmowane są inicjatywy służące aktywizacji 
ludzi młodych i podnoszeniu ich kwalifikacji za pomocą 5 000 staży trwających 6–9 miesięcy. W ES 
podjęto kroki w kierunku opracowania umowy o kształcenie i przyuczenie do zawodu, a także 
ustanowienia dwutorowego systemu szkolenia zawodowego. W PL wprowadzono projekt pilotażowy 
skierowany do bezrobotnych poniżej 30. roku życia obejmujący wsparcie indywidualnego opiekuna 
oraz bony na staże i szkolenia. W PT wspierane są praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy. W SI 
bezrobotni poniżej 30. roku życia otrzymują propozycję zatrudnienia na okres 15 miesięcy, a rząd 
wspiera dobrowolne przyuczenie do zawodu w ramach instytucji administracji podatkowej i 
zapobiegania korupcji. W SE rząd przyznaje przedsiębiorstwom kwotę do 2 750 EUR rocznie na 
jednego ucznia, aby zachęcić do tworzenia miejsc dla praktykantów, a ponadto przygotowano projekt 
zwiększenia dotacji państwowej w latach 2014–2016. 

Do innych konkretnych działań służących wsparciu młodych niepracujących, niekształcących się ani 
nieszkolących należą programy skoncentrowane na szkoleniu zawodowym (DE, LV, FI), szkoleniu w 
miejscu pracy (LT) i wsparciu finansowym (HU). W DE młodzi ze środowisk migranckich mają teraz 
większe możliwości uczestnictwa w programie szkolenia zawodowego. Na LT w ramach projektu 
zwiększania zatrudnienia młodzieży, skierowanego do osób poniżej 29. roku życia, zapewniane są 
dopłaty do wynagrodzeń i wydatków związanych z organizacją szkoleń w miejscu pracy. Na LV 
bezrobotni w wieku 15–24 lat mają możliwość w okresie dziewięciu tygodni spróbować swoich sił w 
trzech różnych zawodach w instytucji zapewniającej szkolenia zawodowe. Na HU wprowadzono 
gwarancję pierwszej pracy zapewniającą zwracanie pracodawcy całości wynagrodzenia, w tym pensji 
brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne.  

W szeregu państw członkowskich nawiązano partnerstwa z partnerami społecznymi, aby wspierać 
dobrej jakości umowy o przyuczenie do zawodu i praktyki zawodowe (BG, CZ, FR, IE, IT, LU, RO i 
SK). W BG dąży się do pokrycia lub dofinansowania kosztów inwestycji i kosztów pracy związanych 
z tworzeniem miejsc pracy dla młodych ludzi. W CZ w ramach projektu finansowanego przez EFS 
wspiera się koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa w związku z organizacją staży, szczególnie dla 
absolwentów oraz osób, które nie mają doświadczenia zawodowego, a muszą uzupełnić kwalifikacje. 
W IE nowe środki zapewniają dodatkowe miejsca na szkoleniach dla bezrobotnych poprzez 
współpracę i zaangażowanie pracodawców i przedsiębiorstwa oraz instytucji zapewniających 
kształcenie i szkolenie. W RO przedsiębiorstwa zatrudniające młodych pracowników poniżej 25. roku 
życia otrzymają na każdego zatrudnionego roczne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. 
W SK miejsca pracy w sektorze prywatnym będą dofinansowywane przez rok do poziomu 
minimalnego wynagrodzenia, natomiast pracodawca powinien je współfinansować przez co najmniej 
sześć miesięcy.  
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Środki służące reformie przepisów o ochronie zatrudnienia zostały przyjęte w niewielu państwach 
(HU, SK i IT). Na HU zmiany obejmują uregulowanie zatrudnienia w kilku miejscach równocześnie, 
uregulowanie elastycznej organizacji czasu pracy oraz uproszczenie przepisów dotyczących 
zwalniania. W PT obniżono wysokość odprawy do 20 dni za każdy rok pracy w przypadku umów 
zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas określony, a także uproszczono definicję pojedynczych 
zwolnień ze względów ekonomicznych. We IT dokonano przeglądu przepisów regulujących 
nieuzasadnione pojedyncze zwolnienia w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 15 osób w 
celu zwiększenia elastyczności w zakresie dezaktywizacji zawodowej oraz wprowadzono środki 
ograniczające nadużywanie niestandardowych umów o pracę. W SK przyjmuje się środki 
ograniczające maksymalny czas trwania i liczbę kolejnych umów na czas określony oraz eliminuje 
wyjątki dotyczące agencji pracy tymczasowej. 

Tylko kilka państw członkowskich poczyniło postępy w zakresie dostosowania systemów kształcenia 
i szkolenia, tak aby odpowiadały one potrzebom rynku pracy (BE, IE, LT, MT i SK). W IE dąży 
się do tego, by pomóc bezrobotnym i poprzednio samozatrudnionym pozostać tak blisko rynku pracy, 
jak to możliwe, poprzez dostęp do szkolnictwa wyższego lub szkolenia realizowanego w niepełnym 
wymiarze czasu w celu podniesienia swoich kwalifikacji lub przekwalifikowania się w obszarach, w 
których prawdopodobne jest pojawienie się trwałych możliwości zatrudnienia. Na LT kwalifikacje 
będą klasyfikowane kilkuetapowo w celu zapewnienia obywatelom dokładniejszych informacji na 
temat struktury potrzebnych umiejętności oraz wskazania najbardziej poszukiwanych specjalizacji. Na 
MT zachęca się studentów do kontynuowania kształcenia poprzez zdobywanie kwalifikacji 
wymaganych w przemyśle i skorzystanie z ulgi podatkowej odpowiadającej nawet 80 % poniesionych 
kosztów nauki. W SK niedawno przyjęta ustawa o kształceniu i szkoleniu zawodowym ma na celu 
wzmocnienie powiązań między tym kształceniem i szkoleniem a wymogami rynku pracy. Także w BE 
wszystkie gminy podjęły środki służące reformie szkolenia zawodowego w celu poprawy jego jakości, 
elastyczności i powiązań z wymogami rynku pracy. 

Przyjęto szereg środków w celu zweryfikowania jakości i sposobu finansowania uczelni wyższych 
(IT, LV i MT). We IT podjęto kroki w celu zmniejszenia hojnego finansowania, gdyż czesne za naukę 
ma wzrosnąć o 25–100 %. Jeśli chodzi o stypendia, tylko MT zapowiedziała kontynuowanie dwóch 
programów stypendialnych. Na LV podjęto szeroko zakrojoną ocenę ponad 800 programów studiów 
wyższych, a ponadto przygotowywanych jest szereg reform, w tym reforma procesu akredytacji, 
opracowanie nowego modelu finansowania uczelni wyższych oraz reforma sposobu zarządzania 
uczelniami. 

Pomimo sformułowanego w ramach europejskiego semestru wezwania do priorytetowego 
potraktowania wydatków publicznych wspierających wzrost, istnieją dowody, że wprowadza się cięcia 
ze szkodą dla inwestycji w edukację. W wielu państwach członkowskich zmniejszono wydatki na 
edukację zarówno w 2011 r., jak i w 2012 r. (EE, IT, LV, LT, UK) bądź tylko w 2011 r. lub 2012 r. 
(BE, BG, IE, FR, CY, HU, PL, RO, SK, FI). W ramach dyskusji nad konsolidacją budżetową 
przywołuje się kwestie wykształcenia także w ES. Natomiast w CZ, DK, LU, MT, AT wydatki 
budżetowe pozostają niezmienione lub rosną.  

3.3. Ochrona osób najbardziej zagrożonych 

Szereg państw członkowskich podjęło kroki w celu rozwiązania problemu skuteczności systemów 
zabezpieczenia społecznego (EE, LV i ES). W EE dostępność świadczeń dla bezrobotnych zostanie 
znacząco zwiększona, począwszy od 2013 r., jako środek towarzyszący reformie przepisów o 
zatrudnieniu z 2009 r. i równoważący jej skutki. W IE pomimo ogólnych obniżek świadczeń 
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socjalnych osoby najbardziej zagrożone wciąż otrzymują wsparcie dochodu, choć w mniejszej 
wysokości. Na LV zasiłki dla bezrobotnych nie będą już uzależnione od systemu ubezpieczeń opartego 
na stażu pracy, ale będą świadczone w malejącej wysokości maksymalnie przez 9 miesięcy. W ES 
uruchomienie programu minimalnego wynagrodzenia będzie powiązane z długością stażu 
zawodowego wnioskodawcy.  

Niektóre państwa członkowskie poczyniły postępy w zakresie wdrażania strategii aktywnego 
włączania, skoncentrowanych na odpowiednim wsparciu dochodu, sprzyjających włączeniu rynkach 
pracy oraz dostępie do usług wysokiej jakości (AT, DK, FI, FR, MT, PL i SE). W AT przyjęto plan 
działania na rzecz niepełnosprawnych obejmujący środki z zakresu zapobiegania dyskryminacji, 
dostępności, opieki, edukacji, zatrudnienia, samodzielnego życia. W DK w czerwcu 2012 r. 
uzgodniono wprowadzenie gruntownej reformy rent inwalidzkich polegającej na ograniczeniu dostępu 
do nich dla osób powyżej 40. roku życia i przewidującej stworzenie zespołów rehabilitacyjnych, aby 
wspierać zdrowie, zatrudnienie, edukację i usługi socjalne. Na MT poprzez przyznawanie pomocy 
finansowej zachęca się organizacje działające na zasadzie wolontariatu, aby zatrudniały osoby w 
szczególnie trudnej sytuacji. W SE rząd zamierza dodatkowo wzmocnić pozycję grup najbardziej 
narażonych na rynku pracy poprzez intensywniejsze działania aktywnej polityki rynku pracy dla osób 
długotrwale bezrobotnych i osób słabo radzących sobie na rynku pracy. W PT stworzono rynek 
wynajmu mieszkań socjalnych, którego celem jest zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań dobrej 
jakości dla osób w szczególnie trudnej sytuacji. 

Niewiele środków przyjmuje się w kwestii dostępu do usług wspierających integrację na rynku 
pracy i w społeczeństwie (CZ, IE i PL). W CZ wprowadzany jest na poziomie lokalnym pilotażowy 
program na małą skalę oferujący lepsze mieszkania i możliwość przekwalifikowania dla tych 
społecznie wykluczonych rodzin (zwłaszcza romskich), które zapewnią pełną frekwencję swoich 
dzieci w szkole podstawowej. W IE EFS wspiera programy mające na celu uniezależnienie finansowe 
imigrantów oraz ich pełniejsze włączenie społeczne poprzez zatrudnienie lub dalsze kształcenie i 
szkolenie. W PL podniesiono próg dochodu uprawniający do wsparcia ubogich pracujących oraz 
zwiększono kwotę świadczeń pieniężnych wypłacanych z pomocy społecznej, w tym także 
cudzoziemcom i uchodźcom uczęszczającym na kursy językowe.  
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WPROWADZENIE 

Gospodarka UE nadal boryka się z dostosowaniem do nowych warunków po kryzysie 
finansowym. Przed okresem letnim w strefie euro nadal panowała napięta sytuacja 
finansowa, ponadto nastąpiło spowolnienie w gospodarce światowej, co ograniczyło 
potencjalny udział eksportu w ożywieniu gospodarczym. W związku z tym krótkookresowe 
perspektywy dla gospodarki UE pozostają słabe, lecz na 2013 r. przewidywany jest stopniowy 
powrót na ścieżkę wzrostu oraz wzmocnienie tego procesu w 2014 r. Takie perspektywy na 
przyszłość stanowią dodatkowe wyzwania, jeśli chodzi o konieczne dostosowania w wielu 
państwach członkowskich UE. W szczególności słabe perspektywy wzrostu hamują 
inwestycje i tworzenie miejsc pracy oraz przyspieszają zwolnienia pracowników, jako że 
obecnie ograniczona jest możliwość stosowania elastycznego podejścia w systemie 
zatrudnienia. 

Wyzwania, którym musi sprostać gospodarka UE, są w dalszym ciągu przytłaczające. W 
szczególności w gospodarkach kilku państw członkowskich nadal następuje proces znacznej 
eliminacji dźwigni finansowej w sektorze prywatnym i publicznym. Eliminacja dźwigni 
odzwierciedla postępującą korektę skumulowanej nierównowagi finansowej, która jest 
powiązana z niemożliwymi do utrzymania poziomami wydatków finansowanych z kredytów, 
w niektórych przypadkach napędzanymi poprzez bańki cen aktywów w sektorze prywatnym, 
a w innych – przez brak dyscypliny podatkowej w sektorze publicznym. Z uwagi na to, że 
ograniczono wydatki, a dochody są przeznaczane na spłatę długu, sytuacja ta ma negatywny 
wpływ na wzrost gospodarczy. 

Z drugiej jednak strony wiele wskazuje na to, że gospodarki UE dostosowują się do 
nowych warunków. Po okresie letnim sytuacja na rynkach finansowych uległa poprawie w 
wyniku stabilnego wdrażania reform zgodnie z harmonogramem, w tym także w wyniku 
postępów jeśli chodzi o strukturę UGW oraz istotne decyzje w strefie euro, w tym również 
decyzje EBC. Znaczne wysiłki na rzecz reform w bardziej narażonych na kryzys państwach 
członkowskich również przynoszą efekty: zmniejszył się udział finansowania dłużnego w 
sektorze prywatnym i publicznym, a ponadto zwiększyła się konkurencyjność w krajach o 
bardzo dużych różnicach w poziomach konkurencyjności, co stworzyło warunki sprzyjające 
dalszym dostosowaniom. Wywóz coraz bardziej przyczynia się do zmniejszenia znaczących 
deficytów obrotów bieżących, co dobrze wróży trwałemu charakterowi tej korekty. Znaczne 
różnice we wzroście między państwami UE również stanowią odzwierciedlenie trwającego 
dostosowania: tymczasowo niższy lub ujemny wzrost jest często oznaką daleko idących 
dostosowań i otwiera on drogę dla bardziej zrównoważonego rozwoju i konwergencji, czego 
wyniki będzie można już dostrzec w 2014 r. 

Proces eliminacji dźwigni i dostosowania jest nieuchronny, a głównym zadaniem decydentów 
jest zarządzanie nim i zmniejszenie związanych z nim skutków ekonomicznych i społecznych. 

Z uwagi na wysoki poziom zadłużenia i długoterminowe wyzwania dla finansów 
publicznych konsolidacja budżetowa musi następować zgodnie ze strategią 
zróżnicowanej konsolidacji sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Konsolidacja 
budżetowa może jednak wywierać negatywne skutki dla wzrostu w krótkim okresie, dlatego 
też musi być prowadzona w sposób sprzyjający wzrostowi gospodarczemu, to znaczy: 

– tempo konsolidacji musi być różne dla poszczególnych krajów, w zależności 
od ich dostępnej przestrzeni fiskalnej, w celu uzyskania równowagi między 
możliwymi negatywnymi skutkami dla wzrostu a ryzykiem utraty zdolności 
obsługi zadłużenia. Pakt stabilności i wzrostu oraz zasadnicza rola, jaką 
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odgrywa w nim równowaga strukturalna budżetu, tworzą stosowne ramy, 
zgodnie z którymi należy ustalać zróżnicowane tempo dostosowań; 

– oprócz skupiania się na konsolidacji po stronie wydatków, należy również 
stworzyć ogólną kombinację dochodów i wydatków sprzyjającą wzrostowi 
gospodarczemu, obejmującą ukierunkowane środki w ramach dostępnej 
przestrzeni fiskalnej w celu ochrony kluczowych czynników pobudzających 
wzrost przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności wydatków. 

Ponadto wiarygodność konsolidacji zwiększy się, a jej pozytywne skutki bardziej się 
ugruntują, jeżeli będzie ona zakorzeniona w wiarygodnych średniookresowych ramach 
budżetowych, a towarzyszyć jej będą reformy mające zlikwidować długookresowy problem 
braku równowagi wynikający ze starzenia się społeczeństwa. 

Należyta eliminacja dźwigni w sektorze prywatnym wymaga solidnego i efektywnego 
sektora finansowego. W związku z tym nadal należy kontynuować działania na rzecz 
naprawy finansów i restrukturyzacji, w szczególności w sektorze bankowym, jako że ma on 
istotne znaczenie dla gospodarki UE, lecz również dlatego, że konieczne jest wypromowanie 
nowych źródeł finansowania. W celu odbudowania zaufania do stabilności sektora 
bankowego, propagowania zrównoważonego przepływu kapitału do działalności 
produkcyjnej oraz zapewnienia stabilnego finansowania gospodarki zasadnicze znaczenie 
mają spójne i skuteczne mikro- i makroostrożnościowe ramy polityki. 

Ponadto, aby ułatwić proces dostosowania i ulepszyć warunki ramowe dla wzrostu, 
konieczne są reformy strukturalne. Reformy strukturalne zwiększające konkurencyjność, 
elastyczność płacową oraz cenową są kluczowe dla polepszenia możliwości 
dostosowawczych oraz pobudzenia przenoszenia zasobów ze słabnących sektorów do 
sektorów rozwijających się. W celu wyeliminowania ryzyka histerezy oraz złagodzenia 
negatywnych skutków kryzysu dla sytuacji społecznej, konieczne są reformy na rzecz 
tworzenia miejsc pracy, inwestycje w innowacje, umiejętności oraz wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Sprawiedliwy podział obciążeń związanych z dostosowaniem w 
całym społeczeństwie jest istotny dla trwałego wzrostu. Ostatecznie jednak czynnikiem 
niezbędnym do stymulowania wzrostu jest spójna kombinacja polityki budżetowej i 
monetarnej obejmująca politykę makrofinansową i strukturalną. Tym samym, w celu 
przeciwdziałania negatywnemu sprzężeniu zwrotnemu oraz poprawy sytuacji gospodarczej w 
trwały sposób, konieczne są zdecydowane działania polityczne we wszystkich tych obszarach. 

Kraje w strefie euro znajdują się w szczególnej sytuacji z powodu silniejszych powiązań 
finansowych i gospodarczych między nimi oraz wynikających z tego skutków ubocznych. 

Nastąpił nagły zwrot przepływów kapitału prywatnego w strefie euro, który zaczął 
odpływać z państw bardziej narażonych na kryzys. Wynikająca z tego luka w 
finansowaniu zewnętrznym została wypełniona poprzez zapewnienie płynności przez sektor 
oficjalny, co zapobiegło nieuporządkowanej korekcie. W wyniku zwiększenia tendencji do 
inwestowania na rynku krajowym, warunki finansowania dla sektora publicznego i 
prywatnego jednak coraz bardziej się różnią wewnątrz strefy euro. Doprowadziło to do 
wprowadzenia bardzo restrykcyjnej kombinacji polityki budżetowej i monetarnej w bardziej 
narażonych na kryzys państwach członkowskich należących do strefy euro, ponieważ surowe 
warunki finansowania towarzyszą koniecznej konsolidacji budżetowej. To z kolei utrudnia 
dostosowanie, prowadząc do dalszych rozbieżności wyników gospodarczych między 
państwami strefy euro oraz podważając stabilność całego obszaru walutowego. 



 

 4

Priorytetem dla strefy euro jest dalsze podążanie ścieżką reform strukturalnych, 
odwrócenie procesu fragmentacji rynków finansowych, poprawa warunków 
finansowania w krajach bardziej narażonych na kryzys oraz pobudzenie przypływu i 
efektywnej alokacji kapitału w celu wspierania dostosowania gospodarki. Działania te są 
niezbędne dla wzrostu i dostosowania. Ponadto z potrzeby ograniczania nierównowagi 
makroekonomicznej wynika potrzeba zróżnicowanego tempa eliminacji dźwigni finansowej 
w sektorze publicznym w krajach, które odnotowują nadwyżkę budżetową, oraz w krajach 
charakteryzujących się deficytem budżetowym. Ponadto w świetle jednolitej polityki 
pieniężnej nawet większe znaczenie w strefie euro mają reformy strukturalne zwiększające 
elastyczność płac i cen oraz ułatwiające proces dostosowania. 

Ciągła systematyczność reform ma decydujące znaczenie dla sprostania wyzwaniom. W 
dniu 8 października 2012 r. uruchomiono Europejski Mechanizm Stabilności, a we wrześniu 
2012 r. EBC postanowił wprowadzić program zwany Outright Monetary Transactions 
(bezwarunkowe transakcje monetarne). To znacznie przyczyni się do sprostania najbardziej 
pilnemu wyzwaniu, jakim jest ustabilizowanie sytuacji finansowej oraz przywrócenie 
zaufania do rynku. Jako że efekty reform strukturalnych są zazwyczaj w pełni widoczne 
dopiero po upływie pewnego czasu, restrukturyzacja i zrównoważenie gospodarcze przyniosą 
skutki w średnim okresie. Ponadto plany stworzenia prawdziwej UGW stanowią cel 
długoterminowy, jednak już teraz podejmowane są konkretne działania w celu utrzymania 
dynamiki reform. W wyniku tego napięta sytuacja na rynku finansowym nieco zelżała w 
ostatnim czasie, rynki nadal jednak pozostają wrażliwe i stały się zależne od ciągłej polityki 
wsparcia. Dlatego też jakikolwiek zastój w reformach może natychmiast doprowadzić do 
ponownych napięć oraz zniweczyć ostatnie pozytywne zmiany. 

1. KONSOLIDACJA BUDŻETOWA SPRZYJAJĄCA WZROSTOWI 

Solidne i zrównoważone finanse publiczne są kluczowym warunkiem wstępnym dla 
stabilności makroekonomicznej, a co za tym idzie, wzrostu gospodarczego. Tak jest 
szczególnie w strefie euro, w której jednolita polityka pieniężna nie może uwzględniać 
okoliczności szczególnych dla danego kraju, zaś budżety krajowe muszą odzyskać zdolność 
pełnienia funkcji stabilizacyjnej w przypadku wstrząsów w poszczególnych krajach. 
Jednocześnie państwa członkowskie należące do strefy euro są w większym stopniu narażone 
na skutki uboczne wynikające z niezrównoważonej polityki budżetowej, powstające głównie 
w sektorze finansów, co wyraźnie było widać podczas obecnego kryzysu. Wymaga to 
większej odpowiedzialności, jeśli chodzi o zmiany polityki budżetowej na szczeblu 
krajowym. A to z kolei leży u podstaw zarządzania budżetem opartego na zasadach, 
przewidzianego w Traktacie oraz w pakcie stabilności i wzrostu. Poszanowanie tych zasad 
jest kluczowe dla sprawnego działania UGW. 

Konsolidacja budżetowa ma negatywny wpływ na wzrost w krótkim okresie, jako że 
oszczędności budżetowe ograniczają wydatki zagregowane, jednak w średnim okresie 
powoduje ona korzyści. Podczas kryzysów finansowych oddziaływanie polityki budżetowej 
na wzrost gospodarczy może być silniejsze niż zwykle, jako że uznaje się, że tak zwane 
mnożniki budżetowe są wtedy wyższe niż w normalnych warunkach gospodarczych1. W 
krótkim okresie konsolidacja może mieć negatywne skutki dla wskaźników zadłużenia, jeśli 
początkowe wskaźniki, a tym samym potrzeby w zakresie konsolidacji, są wysokie. 

                                                 
1  Nie istnieją jednak dowody potwierdzające kilka ostatnich wniosków dotyczących bardzo dużej liczby 

mnożników, zob. np. ramka I.5 „Forecast errors and multiplier uncertainty” w „European Economic 
Forecast, Autumn 2012, European Economy 7/2012”. 
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Niemniej jednak w niektórych państwach członkowskich nie istnieje rozsądna 
alternatywa dla konsolidacji, a jej brak może doprowadzić do jeszcze bardziej 
negatywnych skutków. W obliczu wysokich i stale wzrastających poziomów zadłużenia 
konieczne jest wzięcie pod uwagę zdolności obsługi zadłużenia, która ma charakter 
średniookresowy. Z analizy Komisji2 wynika, że jedynie przyjmując wielce 
nieprawdopodobne założenia (bardzo wysoki stopień krótkowzroczności na rynku, bardzo 
niezwykłe zmiany premii z tytułu ryzyka) konsolidacja doprowadziłaby do negatywnych 
skutków dla zadłużenia w średnim okresie. Ponadto stworzenie warunków dla stałej 
konsolidacji i odpowiednich oczekiwań w tym względzie jest istotnym elementem w procesie 
unikania negatywnych skutków w odniesieniu do zadłużenia, jako że oczekiwania, że 
konsolidacja ulegnie odwróceniu, mogą zniwelować możliwe pozytywne skutki konsolidacji 
dla premii z tytułu ryzyka. Jednocześnie w przypadku państw członkowskich o ograniczonym 
dostępie do rynku oszacowanie kosztów konsolidacji zależy, także w krótkim okresie, od 
tego, jaki wariant alternatywny zostanie wzięty pod uwagę. Jeżeli zagrożona jest stabilność 
budżetowa, brak konsolidacji może doprowadzić do wyższych premii z tytułu ryzyka lub 
całkowitej utraty dostępu do rynku, co doprowadziłoby do bardziej gwałtownej korekty, która 
miałaby znacznie bardziej negatywne skutki dla wzrostu niż w przypadku dokonania 
konsolidacji i zwiększenia stabilności budżetowej. 

Mimo że niektóre państwa UE mają większe pole manewru, należy dokładnie oszacować 
ryzyko wynikające ze zwolnienia procesu konsolidacji budżetowej. Niektóre państwa 
członkowskie UE cieszą się obecnie rekordowo niskim oprocentowaniem długu publicznego i 
w związku z tym wydaje się, że mogłyby zwiększyć swoje zadłużenie bez narażania się na 
ryzyko wywołania nierównowagi. Także w tych krajach zadłużenie osiągnęło jednak 
najwyższy jak dotąd poziom odnotowany w czasie pokoju. Ponadto niemal we wszystkich 
tych krajach przewiduje się, że wydatki publiczne wzrosną ze względu na starzenie się 
społeczeństwa oraz, w niektórych przypadkach, słabe perspektywy wzrostu. Dlatego też nie 
można wykluczyć, że złagodzenie zobowiązania do prowadzenia zrównoważonej polityki 
budżetowej mogłoby doprowadzić do zmiany nastrojów na rynku. Mogłoby to mieć poważne 
konsekwencje nie tylko dla poszczególnych krajów, lecz również dla zdolności zarządzania 
kryzysem w strefie euro jako całości, która opiera się na wiarygodności kredytowej tych 
krajów. 

                                                 
2 Zob. European Commission (2012) Report on Public finances in EMU 2012, European Economy 

4/2012, DG ds. Gospodarczych i Finansowych. 
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Rys. 1. Dług brutto i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 
państwach członkowskich UE (prognoza na 2012 r., % PKB) 
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Źródło: służby Komisji, „European Economic Forecast, Autumn 2012” 

Finanse publiczne UE muszą sprostać znaczącym wyzwaniom, zaś stabilność budżetową 
należy przywrócić w sposób trwały (Rys. 1). Wyzwania wynikają z potrzeby zmniejszenia 
wysokich poziomów zadłużenia, której towarzyszą słabe perspektywy wzrostu, naciski 
związane z wydatkami długoterminowymi oraz obecnie już stosunkowo wysokie obciążenia 
podatkowe. Dlatego też nadal należy trzymać się nadrzędnej zasady konsolidacji budżetowej 
sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Strategia, za którą Komisja opowiedziała się w 
poprzedniej rocznej analizie wzrostu gospodarczego, okazała się sukcesem, nawet jeśli nie 
można było uniknąć krótkookresowych negatywnych skutków, jak opisano powyżej, a 
korzyści mogą być w pełni widoczne dopiero w średnim okresie. 

Na skutki konsolidacji dla wzrostu wpływ może wywierać jej struktura. Ponadto, aby 
zagwarantować stały charakter konsolidacji oraz zapewnić lepsze perspektywy na 
przywrócenie stabilności budżetowej, konsolidacji muszą towarzyszyć reformy wzmacniające 
długookresową stabilność finansów publicznych oraz musi ona być oparta na solidnych 
ramach instytucjonalnych. 

Tempo konsolidacji 

Tempo konsolidacji powinno nadal być różne w poszczególnych krajach w zależności od 
dostępnej przestrzeni fiskalnej. W szczególności w kontekście utrzymującej się presji na 
rynku w krajach o wysokim poziomie zadłużenia, kraje, które utraciły dostęp do rynków 
finansowych lub które są poddane silnej presji rynkowej, muszą kontynuować wdrażanie 
ustalonych zobowiązań budżetowych. Pozostałe państwa członkowskie powinny nadal 
przestrzegać swoich zobowiązań w ramach paktu stabilności i wzrostu, które pozwalają 
automatycznym stabilizatorom działać w myśl uzgodnionej ścieżki strukturalnych korekt 
budżetowych, przy zapewnieniu długoterminowej stabilności finansów publicznych. 
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Pakt stabilności i wzrostu oferuje elastyczne i skuteczne ramy umożliwiające określenie 
zróżnicowanego tempa konsolidacji. Zasady paktu stabilności i wzrostu pozwalają na 
zróżnicowanie tempa konsolidacji w zależności od warunków panujących w poszczególnych 
państwach członkowskich. W ramach paktu, dla zapewnienia przejrzystości i ugruntowania 
polityki budżetowej, państwom przypisywane są cele w ujęciu nominalnym. W zaleceniach 
Rady określono jednak również konieczne działania strukturalne, które powinny 
odzwierciedlać sytuację budżetową, bez uwzględniania efektu cykliczności oraz działań 
jednorazowych. Jeżeli państwo przeprowadziło ustalone działanie strukturalne, lecz nie 
osiągnęło swoich celów jedynie z uwagi na to, że jego wzrost był gorszy niż oczekiwano, 
można mu przyznać przedłużenie terminu korekty nadmiernego deficytu budżetowego. 
Możliwość tę wykorzystano kilkakrotnie w przeszłości, ostatnio w przypadku Hiszpanii i 
Portugalii. 

Struktura konsolidacji 

Mimo że należy przywiązywać większą wagę do konsolidacji po stronie wydatków, 
należy się skupić na ogólnie skutecznej i sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu 
kombinacji środków dotyczących wydatków i dochodów. Z analizy ostatnich przypadków 
konsolidacji wynika, że konsolidacja oparta na wydatkach ma większe szanse na powodzenie. 
Ponadto, biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie obciążenia podatkowe w UE, dalsze 
podwyższenie podatków mogłoby negatywnie wpłynąć na wzrost w przyszłości i w związku z 
tym takie środki należy wprowadzać z ostrożnością. Ogólnie w celu ograniczenia 
krótkoterminowych negatywnych skutków dla wzrostu, struktura konsolidacji powinna 
uwzględniać właściwą kombinację środków sprzyjających wzrostowi po stronie wydatków i 
po stronie dochodów. 

Efektywność wydatków i jakość finansów publicznych stają się ogólnie coraz bardziej 
istotnym elementem w kontekście długoterminowych wyzwań stojących przed finansami 
publicznymi. W świetle wyjątkowo wysokich poziomów zadłużenia oraz długoterminowych 
skutków starzenia się społeczeństwa, presja na wydatki publiczne prawdopodobnie nadal 
będzie wykraczała poza obecną korektę budżetową. Aby pogodzić potrzebę zapewnienia 
stabilnych finansów publicznych oraz świadczenia usług publicznych na zadowalającym 
poziomie, coraz bardziej istotne staje się monitorowanie efektywności wydatków. Z 
międzynarodowych najlepszych praktyk wynika, że w wielu krajach UE istnieją znaczne 
możliwości uzyskania oszczędności w gospodarowaniu zasobami publicznymi przy 
utrzymaniu niezmienionego poziomu usług. 

Kontynuacja reform w sektorze instytucji rządowych i samorządowych oraz 
sporządzanie budżetu ukierunkowanego na wyniki zgodnie z najlepszymi praktykami 
mogłyby posłużyć jako instrumenty zwiększające efektywność wydatków publicznych. 
Reformy administracji publicznej wywołane przeglądami wydatków i sporządzanie budżetów 
opartych na wynikach uzupełniają się w znaczącym stopniu, zarówno pod względem 
przyświecających im celów, jak i ram czasowych. Sporządzanie budżetów ukierunkowanych 
na wyniki wymaga najczęściej stosowania podejścia całościowego oraz planu 
długoterminowego, obejmującego zarówno wprowadzenie budżetów, jak i osiągnięcie 
spodziewanych wyników, natomiast reformy administracji publicznej mogą doprowadzić do 
szybkich i znaczących wyników pod względem efektywności wydatków publicznych i 
oszczędności, pod warunkiem że są one opracowane na podstawie restrykcyjnych przeglądów 
wydatków oraz ujęte w strategiach na dłuższe okresy. Reformy administracji publicznej 
mogłyby w sposób praktyczny skoncentrować się na znalezieniu oszczędności w obszarach, 
które według wskaźników, w tym analiz porównawczych między krajami, jak i porównania 
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wewnątrzkrajowego, posiadają największy potencjał oszczędności (zob. także część 3). Inne 
działania dotyczące efektywności wydatków mogą odzwierciedlać różnorodność celów 
społeczno-ekonomicznych poszczególnych pozycji wydatków, w tym obaw dotyczących 
dystrybucji, np. lepsze opracowanie i ukierunkowanie transferów socjalnych i pomocy 
państwa lub innych dotacji, określenie najbardziej produktywnych projektów inwestycji 
publicznych lub zwiększoną efektywność zapewniania dóbr i usług publicznych. Niezależnie 
jednak od tego, jaki instrument zostanie wybrany w celu zwiększenia efektywności wydatków 
publicznych, musi mu towarzyszyć zarządzanie wynikami prowadzone na wszystkich 
poziomach administracji publicznej. 

Oszczędności po stronie wydatków nie powinny dotyczyć pozycji budżetowych, które 
mają pozytywne skutki dla wzrostu oraz możliwości wzrostu. Jeśli przewidziane są cięcia 
budżetowe, powinny one być jak najmniejsze w obszarach związanych z rozwojem kapitału 
ludzkiego oraz postępem technologicznym. W przypadku inwestycji publicznych w aktywa 
trwałe sytuacja nie jest już tak oczywista. Takie inwestycje przyczyniają się do możliwego 
wzrostu jedynie w takim zakresie, w jakim nowa infrastruktura wnosi wkład do inwestycji 
prywatnych, co dotyczy głównie inwestycji w transport, komunikację oraz pewne usługi 
użyteczności publicznej. Po drugie, inwestycje publiczne w aktywa trwałe są korzystne 
jedynie do pewnego poziomu oraz dla państw członkowskich, których infrastruktura znajduje 
się już na zadowalającym poziomie, należałoby się zatem bardziej skupić na jej utrzymaniu i 
możliwym unowocześnieniu. 
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Jeśli chodzi o stronę dochodów budżetowych, mimo ostatnich reform wiele państw 
członkowskich musi nadal stawiać czoła znaczącym wyzwaniom związanym z polityką 
podatkową. W celu skonsolidowania finansów publicznych oraz zapewnienia ich trwałości 
niektóre państwa członkowskie UE mogłyby skorzystać, choć w różnym zakresie, ze środków 
po stronie dochodów budżetowych. Takie środki muszą jednak mieć na celu zwiększenie 
skuteczności systemów podatkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego 
podziału obciążeń wynikających z konsolidacji we wszystkich częściach społeczeństwa. 
Dodatkowe dochody można by w najlepszy sposób uzyskać poprzez rozszerzenie bazy 
podatkowej, a nie podwyższanie stawek podatkowych lub wprowadzanie nowych rodzajów 
podatków. Może to obejmować potrzebę dokonania przeglądu wydatków podatkowych oraz 
istniejących luk w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przy 
jednoczesnym ograniczeniu zakresu obniżonych stawek VAT czy zwolnień z podatku lub też 
podwyższeniu obniżonych stawek do poziomu zbliżonego do stawek standardowych. W celu 
zwiększenia dochodów oraz skutecznego przyczyniania się do pozostałych polityk 
publicznych (np. zdrowia i środowiska) można również dokonać przeglądu zwolnień z 
akcyzy. 

Lepsze zarządzanie podatkami może także stanowić praktyczne uzupełnienie środków 
zwiększających dochody. Wydaje się, że niektóre środki mające na celu zlikwidowanie 
uchylania się od opodatkowania, takie jak zniesienie tajemnicy bankowej, przyniosły znaczne 
dodatkowe dochody podatkowe już w krótkim okresie. Często trudno jest jednak oszacować 
dodatkowe dochody wynikające z lepszego zarządzania podatkami ex ante, nie należy ich 
zatem przeceniać w kontekście rozważnej polityki budżetowej, szczególnie w krótkim 
okresie. Działania mające na celu bardziej skuteczne przestrzeganie przepisów prawa 
podatkowego mogą przybrać różną postać, może to być na przykład ograniczenie szarej 
strefy, zwalczanie możliwych oszustw podatkowych dotyczących VAT oraz uchylania się od 
tego podatku, lub też propagowanie skuteczności administracji podatkowej. Usprawnienie 
administracji podatkowej stanowi wyzwanie, któremu musi sprostać wiele państw 
członkowskich w celu uzyskania dodatkowych dochodów, ograniczenia wysokich kosztów 
poboru dochodów netto oraz zmniejszenia wysokich obciążeń administracyjnych dla małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

Jeśli chodzi o zwiększenie wzrostu i możliwości zatrudnienia w gospodarkach 
europejskich, należy rozważyć wprowadzenie reform nie mających wpływu na dochody. 
Dotyczy to w szczególności państw członkowskich, które mają zarówno możliwość, jak i 
potrzebę odejścia od opodatkowania pracy na rzecz podatków powodujących mniejsze 
zakłócenia w gospodarce (podatków od konsumpcji, podatków od nieruchomości pobieranych 
okresowo, podatków ekologicznych). Struktura podatkowa danego kraju charakteryzująca się 
wysokim udziałem podatków bezpośrednich oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
jednocześnie niskim udziałem podatków pośrednich może wskazywać, że takie przesunięcie 
podatkowe byłoby możliwe. Reforma nie wpływająca na dochody mogłaby także obejmować 
zmniejszenie wysokich stawek podatku dochodowego od osób prawnych. 

Przy opracowaniu strategii konsolidacji i reform podatkowych należy wziąć pod uwagę 
inne kwestie związane ze strukturą poszczególnych podatków. Po pierwsze, 
opodatkowanie osób prawnych często sprzyja finansowaniu dłużnemu, a nie finansowaniu 
kapitałowemu. Po drugie, opodatkowanie mieszkań jest w zbyt dużym stopniu oparte na 
podatkach od transakcji, a nie na mniej szkodliwych podatkach od nieruchomości 
pobieranych okresowo, podczas gdy odliczanie od podatku odsetek od kredytu hipotecznego 
zwiększa skłonność do zadłużania się oraz wywołuje zagrożenie przeinwestowaniem w 
nieruchomości mieszkalne. Ponadto podatki ekologiczne mogłyby odgrywać istotną rolę w 
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osiąganiu ustalonych celów środowiskowych i powinny stopniowo zapewniać stosowne 
zachęty do ograniczenia szkodliwych emisji, w szczególności emisji gazów cieplarnianych. 
Reformy podatkowe będą musiały uwzględniać zarówno efektywność gospodarczą, jak i 
kwestię równości społecznej, zgodnie z preferencjami zbiorowymi. Przy opracowywaniu 
reform podatkowych należałoby wziąć pod uwagę efekty dystrybucji. 

Uwzględnienie kwestii długoterminowej stabilności 

Dodatkowy argument uzasadniający potrzebę konsolidacji stanowi wyzwanie dla 
finansów publicznych, jakim jest starzenie się społeczeństwa. Ze sprawozdania 
dotyczącego stabilności budżetowej w 2012 r.3 wynika, że zadłużenie w UE pozostanie na 
niezmienionym poziomie do 2020 r., a stanie się tak dzięki ostatnim działaniom na rzecz 
konsolidacji budżetowej i postępom w zakresie reform, które niemal całkowicie ustabilizują 
wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa. Od 2021 r. koszty starzenia się 
społeczeństwa będą miały większe znaczenie, a zadłużenie w UE zacznie ponownie wzrastać, 
osiągając poziom niemal 90 % PKB do 2030 r. Taki scenariusz mogą odwrócić jedynie 
systematycznie działania państw członkowskich. Jeśli saldo strukturalne ulegałoby poprawie 
o 0,5 % PKB rocznie do momentu osiągnięcia celu średniookresowego, i zostałoby utrzymane 
na tym poziomie w długim okresie, zgodnie z paktem stabilności i wzrostu, poziom 
zadłużenia zmniejszyłby się do niemal 60 % PKB do 2030 r. 

Mimo że niektóre państwa przeciwdziałają już presji na wydatki związanej ze 
starzeniem się społeczeństwa, oprócz wykonania obecnych planów nadal należy 
podejmować dalsze działania. W ostatnim dziesięcioleciu wiele państw członkowskich 
dokonało już znacznych wysiłków w celu zreformowania systemów emerytalnych, co 
przyniosło wyraźne pozytywne skutki dla ich budżetów. W długim okresie nadal należy 
jednak oczekiwać dalszego wzrostu wydatków publicznych na emerytury na zagregowanym 
poziomie UE4 (o 1,5 punktu procentowego PKB do 2060 r.). To z kolei wymaga 
zwiększonych wysiłków na rzecz reform systemów emerytalnych, w szczególności w krajach, 
w których przewiduje się, że wzrost wydatków emerytalnych będzie znacznie wyższy niż 
średnia UE, a proces reform jeszcze się na dobre nie rozpoczął. W 2012 r. większości państw 
członkowskich zalecono przyjęcie polityki emerytalnej w 2012 r. Mimo że kilka państw 
odnotowało znaczne postępy, między innymi poprzez ograniczenie dostępności wczesnych 
emerytur oraz ujednolicenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, w pozostałych 
państwach członkowskich należy przyspieszyć harmonogram reform lub też go w ogóle 
wprowadzić. 

Powiązanie wieku emerytalnego ze średnim dalszym trwaniem życia pomogłoby w 
uzyskaniu równowagi pomiędzy latami pracy i latami spędzonymi na emeryturze. W 
celu uniknięcia powtarzających się trudności w negocjacjach powiązanie takie powinno 
najlepiej następować według automatycznych zasad. Taki środek jest skutecznym sposobem 
ograniczenia ryzyka długowieczności, eliminując jednocześnie obawy dotyczące trwałości i 
adekwatności, poprzez oferowanie zachęt do przedłużania okresu aktywności zawodowej i 
tym samym uzyskania wyższych uprawnień emerytalnych. Aby skutecznie podnieść 
rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę, reformy systemów emerytalnych muszą się opierać 
na politykach tworzących możliwości zatrudnienia dla starszych pracowników oraz 
wspierających aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, uzupełnionych o polityki podatkowe 

                                                 
3 Zob. European Commission (2012) „Fiscal Sustainability Report 2012”, European Economy 8/2012. 
4 Zob. European Commission and Economic Policy Committee (2012) „2012 Ageing Report: Economic 

and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060)”, European Commission, 
European Economy, No 2. 
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i w zakresie świadczeń, oferujące zachęty do przedłużania okresu aktywności zawodowej 
oraz umożliwiające uczenie się przez całe życie. 

Państwa członkowskie okazały 
stanowczość w dążeniu do 
konsolidacji budżetowej i znacznie 
ograniczyły swoje deficyty 
budżetowe. Jesienna prognoza 
Komisji z 2012 r. wskazuje, że średni 
deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych w UE obniży się o 
0,8 punktu procentowego w 2012 r., 
osiągając wartość 3,6 % PKB. Jeśli 
chodzi o strefę euro, sytuacja jest w 
dużej mierze podobna, ponieważ 
deficyt obniży się w tym przypadku 
do 3,3 % PKB. Oczekuje się, że przy 
kontynuacji konsolidacji budżetowej 
w 2013 r. deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych w strefie 
euro po raz pierwszy od 2008 r. 
spadnie poniżej 3 % PKB (Rys. 2). W 

większości państw członkowskich strukturę konsolidacji można zasadniczo ocenić jako 
sprzyjającą wzrostowi i w dużej mierze zachowującą równowagę między dochodami i 
wydatkami. W latach 2007–2012 główne oszczędności wydatków odnotowano w obszarze 
wydatków inwestycyjnych, konsumpcji bezpośredniej oraz wynagrodzeń w sektorze 
publicznym. Jednocześnie zasadniczo wzrósł udział transferów socjalnych, w szczególności w 
krajach w większym stopniu dotkniętych kryzysem gospodarczym. 

Konsolidacja budżetowa wydaje się nawet bardziej wyraźna pod względem 
strukturalnym niż w ujęciu nominalnym. Według prognoz dostosowania strukturalne w 
2012 r. przekroczą 1 punkt procentowy zarówno w całej UE, jak i w strefie euro. Aby uzyskać 
taki wynik, państwa członkowskie przestrzegały zazwyczaj swoich docelowych wartości 
nominalnych, dokonując działań korygujących w ciągu roku, ponieważ sytuacja 
makroekonomiczna ulegała pogorszeniu. Przewiduje się, że konsolidacja pozostanie na 
stabilnym poziomie w 2013 r., jako że państwa członkowskie muszą przeprowadzić 
konsolidację budżetową wymaganą w kontekście procedury nadmiernego deficytu albo też 
nadal dążą do osiągnięcia celów średniookresowych. Oczekuje się, że te działania 
doprowadzą do obniżenia deficytu strukturalnego o ponad 0,5 punktu procentowego w UE w 
2013 r. 

Zarządzanie budżetem i instytucje budżetowe 

Solidne krajowe ramy budżetowe są kluczowe dla podejmowania właściwych decyzji 
budżetowych. Zgodnie z Traktatami ostateczne decyzje budżetowe należą do organów 
krajowych. W związku z tym, aby zwiększyć przewidywalność i wiarygodność zobowiązań 
państw członkowskich dotyczących rozważnej polityki budżetowej, kluczowe jest ich 
działanie na szczeblu krajowym. Dyrektywa w sprawie krajowych ram budżetowych oraz 
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej 
spowodowały znaczną poprawę krajowych ram budżetowych. Należyta transpozycja 
dyrektywy do końca 2013 r. powinna zapewnić solidne ramy budżetowe we wszystkich 

Rys. 2. Zmiany budżetowe – strefa euro 
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państwach członkowskich UE, obejmujące terminowe i wszechstronne statystyki, planowanie 
średniookresowe, działanie w oparciu o rzeczywiste prognozy oraz ustanowienie krajowych 
zasad budżetowych propagujących zgodność z zobowiązaniami budżetowymi wynikającymi z 
Traktatu. Ponadto poprzez podpisanie Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii 
gospodarczej i walutowej 25 państw członkowskich zobowiązało się do uwzględnienia w 
wiążących przepisach krajowych celu polegającego na osiągnięciu zrównoważonego budżetu 
lub nadwyżki, czyniąc z fundamentalnej zasady paktu stabilności i wzrostu centralny element 
krajowych ram. Przestrzeganie przepisów powinno być dodatkowo wzmocnione przez 
wprowadzenie krajowych mechanizmów korygujących, które zostaną opracowane zgodnie ze 
wspólnymi zasadami i będą uruchamiane w ściśle określonych okolicznościach. 

Wzmocniono zarządzanie budżetowe na szczeblu europejskim, a Komisja przedłożyła 
współustawodawcom dalsze projekty zmian. Pakiet sześciu wniosków5 dotyczących 
zarządzania gospodarczego umocnił funkcję zapobiegawczą nadzoru budżetowego UE oraz 
zdolność wykrywania i korygowania nierównowagi budżetowej na wczesnym etapie. 
Wprowadził on nowe narzędzia takie jak wartość referencyjna dotycząca wydatków oraz 
numeryczna reguła fiskalna dotycząca zadłużenia. Jako że polityka budżetowa państw 
członkowskich posiadających tę samą walutę zwiększyła prawdopodobieństwo wystąpienia 
budżetowych skutków ubocznych, sankcje finansowe wobec państw członkowskich strefy 
euro nieprzestrzegających zasad stały się bardziej restrykcyjne, a jednocześnie bardziej 
stopniowe i można je stosować na wcześniejszym etapie. W dwóch rozporządzeniach 
stanowiących drugi pakiet dotyczący zarządzania gospodarczego Komisja zaproponowała 
dalsze zmiany nadzoru budżetowego w odniesieniu do państw członkowskich strefy euro. W 
rozporządzeniu w sprawie wzmocnionego nadzoru uproszczono i wzmocniono nadzór 
budżetowy stosowany wobec zagrożonych trudnościami finansowymi państw członkowskich 
lub państw doświadczających takich trudności, natomiast rozporządzenie w sprawie lepszego 
monitorowania polityki budżetowej umożliwia ściślejsze monitorowanie państw 
członkowskich poddanych procedurze nadmiernego deficytu w celu zapewnienia 
terminowego skorygowania nadmiernego deficytu. Rozporządzenie to wzmacnia również 
działania prewencyjne na szczeblu UE poprzez ustalenie kluczowych elementów rzeczywistej 
koordynacji polityk budżetowych w UGW – np. wspólnych ram czasowych dotyczących 
budżetu, skoordynowanego przedstawienia Komisji corocznych krajowych planów 
budżetowych przed ich przyjęciem przez parlament. 

                                                 
5  Pakiet legislacyjny składający się z pięciu rozporządzeń i dyrektywy, które weszły w życie w dniu 13 

grudnia 2011 r. Akty te wzmocniły pakt stabilności i wzrostu oraz wprowadziły nowy zestaw przepisów 
dotyczących nadzoru nierównowagi makroekonomicznej. Zob. także: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm  

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
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2. PRZYWRÓCENIE STABILNOŚCI FINANSOWEJ 

W ciągu ostatniego roku nadal miała miejsce napięta sytuacja finansowa na rynkach 
finansowych UE, jednak ostatnio dostrzeżono pewne oznaki poprawy. Negatywne 
sprzężenie zwrotne między państwami strefy euro, bankami i wzrostem nadal podsycało 
nerwową atmosferę na rynkach finansowych i niekorzystnie wpływało na zaufanie. 
Stanowcze działania polityczne podejmowane przez UE oraz krajowych decydentów 
doprowadziły ostatnio do pewnych pozytywnych zmian, lecz spready rentowności obligacji 
skarbowych w państwach bardziej narażonych na kryzys pozostają wysokie i niestabilne. 
Jednocześnie niektóre inne państwa UE doświadczają znaczącego przypływu kapitału 
prywatnego, a oprocentowanie obligacji państwowych w tych krajach jest rekordowo niskie, a 
nawet ujemne. Ścisłe powiązania rynków państwowych instrumentów dłużnych i sektora 
bankowego UE nadal stanowią poważne zagrożenie stabilności finansowej w UE, szczególnie 
w strefie euro. 

Problemy dotyczące płynności i finansowania strukturalnego nadal występowały w 
sektorze bankowym UE. W szczególności w bardziej narażonych na kryzys państwach 
członkowskich dostęp szeregu banków do finansowania przez rynek pozostawał utrudniony. 
Obniżenie ratingu poszczególnych krajów ograniczyło liczbę zabezpieczeń dostępnych dla 
transakcji bankowych w ramach Eurosystemu i doprowadziło do obniżenia ratingu 
kredytowego banków, a w konsekwencji do wzrostu kosztów finansowania banków. W 
pierwszej połowie 2012 r. presja związana z kwestią finansowania w bardziej narażonych na 
kryzys państwach członkowskich należących do strefy euro została spotęgowana przez 
wycofywanie depozytów, podczas gdy państwa członkowskie UE o wyższym ratingu 
doświadczały utrzymującego się przypływu depozytów. Ponadto z powodu słabszych 
perspektyw wzrostu i tym samym mniejszych możliwości osiągnięcia zysku system 
wewnętrznego finansowania międzybankowego również zaczął doświadczać trudności. 
Odpowiedzią banków na presję związaną z finansowaniem było zrezygnowanie z udzielania 
pożyczek niezabezpieczonych na rzecz pożyczek zabezpieczonych oraz emisja obligacji 
zabezpieczonych. W wyniku tego doszło do znaczącego wzrostu ilości obciążonych aktywów 
w zestawieniach bilansowych banków, co stanowi dodatkowe źródło niepokoju. 

Niedobór finansowania przez rynek 
oraz wzrastające ryzyko kredytowe 
wynikające ze stagnacji wzrostu 
gospodarczego utrudniają bankom 
możliwość udzielania kredytów na 
rzecz gospodarki realnej. Ograniczenia 
finansowania są szczególnie wysokie, 
jeśli chodzi o małe i średnie 
przedsiębiorstwa, będące motorem 
gospodarki UE i zapewniające 
większość miejsc pracy. Trudności 
związane z udzielaniem pożyczek są 
największe w krajach bardziej 
narażonych na kryzys, w których banki 
znajdujące się w trudnej sytuacji zaczęły 
ograniczać udzielanie kredytów, chociaż 
słabe perspektywy wzrostu oraz potrzeba 
zmniejszenia zadłużenia przedsiębiorstw 
i gospodarstw domowych również 

Rys. 3. Kredyty bankowe na rzecz 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
niefinansowych – strefa euro 
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ograniczyły popyt na kredyty (Rys. 3). Jednocześnie podczas gdy banki kontynuowały 
konieczne korekty swoich bilansów, nie zaobserwowano oznak nieuporządkowanego lub 
nadmiernego eliminowania dźwigni finansowej. Przypływ kapitału ze źródeł publicznych, 
który złagodził odpływ kapitału prywatnego, jak również skoordynowany proces 
dokapitalizowania pod przewodnictwem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego 
odegrały kluczową rolę w tym względzie. Potrzeba eliminacji dźwigni finansowej różni się 
jednak w poszczególnych krajach, a banki w bardziej narażonych na kryzys państwach 
członkowskich dostosowują swoje bilanse szybciej niż w pozostałych krajach. W świetle tych 
czynników pozytywną oznaką jest fakt, że w strefie euro jako całości poziom udzielania 
kredytów przez banki na rzecz sektora prywatnego ustabilizował się w 2012 r., a ostatnie 
przeprowadzone przez EBC badanie dotyczące akcji kredytowej wykazało, że obawy 
dotyczące finansowania nieco zelżały. 
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Ponowne pojawienie się ryzyka związanego z obligacjami państwowymi odwróciło 
proces integracji finansowej w strefie euro. Wprowadzenie euro, lecz również światowe 
ceny ryzyka kredytowego przed kryzysem, pobudziły integrację rynków finansowych w 
strefie euro i ułatwiły przepływy kredytowe między państwami strefy euro. Na skutek 
pęknięcia bańki aktywów w niektórych krajach oraz wybuchu kryzysu zadłużeniowego, 
przepływy transgraniczne drastycznie się zmniejszyły, a kapitał wycofał się za granice 
krajowe. W szczególności przepływy prywatnego kapitału w ostatnim dziesięcioleciu z 
północnych do południowych państw członkowskich należących do strefy euro znacznie się 
obniżyły, jako że banki ograniczają zaangażowanie transgraniczne zarówno w odniesieniu do 
instytucji publicznych, jak i sektora prywatnego w krajach bardziej narażonych na kryzys. 
Powstała w wyniku tego luka w finansowaniu zewnętrznym została wypełniona dzięki 
środkom na zapewnienie płynności uzyskanym z Eurosystemu, a na późniejszych etapach 
dzięki pożyczkom UE/MFW w ramach programów pomocy finansowej. Tendencja do 
wyboru rynku krajowego w odniesieniu do portfeli długu państwowego również się nasiliła, 
prowadząc do wzmocnienia negatywnego sprzężenia zwrotnego między słabymi państwami i 
słabymi bankami. 

Warunki finansowania różnicują się w poszczególnych krajach strefy euro. Wyższe 
premie z tytułu ryzyka w przypadku kredytów transgranicznych doprowadziły do zwiększenia 
fragmentacji rynków finansowych, a tym samym do zwiększenia różnic stóp procentowych w 
odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w krajach strefy euro. 
Wobec sektora prywatnego w krajach bardziej narażonych na kryzys stosowane są obecnie 
wyższe stopy procentowe niż w innych państwach członkowskich, w szczególności, niż w 
tych, które są postrzegane jako rynki „bezpiecznej przystani” (Rys. 4 i 5). 

Rys. 4. Oprocentowanie kredytów dla 
przedsiębiorstw 

Rys. 5. Kredyty dla przedsiębiorstw 
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Uwaga: nowe przedsiębiorstwa, termin wymagalności 
do 1 roku, 

Źródło: służby Komisji 

Uwaga: Indeks zasobów krajowych, roczna stopa 
wzrostu 

Źródło: służby Komisji 

Nieprawidłowe działanie rynków kredytowych w państwach strefy euro jest znacznym 
wyzwaniem dla funkcjonowania unii walutowej. Trwające dostosowania i restrukturyzacja 
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w bardziej narażonych na kryzys państwach członkowskich należących do strefy euro 
negatywnie się odbijają na wzroście gospodarczym. Proces dostosowania jest uzależniony od 
przywrócenia normalnych warunków udzielania kredytów przez system bankowy, który 
obecnie nie pełni właściwie swojej roli pośrednika na jednolitym rynku. Nadzór mikro- i 
makroostrożnościowy o wymiarze transgranicznym powinien się przyczyniać do integracji 
systemu bankowego w celu przywrócenia jego funkcji jako pośrednika finansowego. 

Przywrócenie normalnych warunków kredytowania gospodarki wymaga usunięcia 
przyczyn trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się banki. Na szczeblu UE przyjęto 
stanowcze rozwiązania polityczne w celu przerwania błędnego koła między słabymi bankami 
a ich państwami, wyeliminowania trudności finansowania, fragmentacji rynków finansowych 
oraz nieprawidłowo działających mechanizmów transmisji polityki pieniężnej w strefie euro. 

Jako jeden z elementów procesu prowadzącego ku prawdziwej UGW, w czerwcu 2012 r. 
szefowie państw i rządów UE ustalili, że podjęte zostaną działania na rzecz stworzenia 
unii bankowej, a jednolity mechanizm nadzorczy będzie pierwszym konkretnym 
krokiem w tym celu. W wyniku tych ustaleń Komisja przedstawiła wnioski dotyczące 
utworzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego oraz przyznania Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu uprawnień nadzorczych. Jednocześnie, aby zapewnić spójność na szczeblu UE, 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego działałby zgodnie z nowymi ramami nadzoru 
bankowego. Jednolity mechanizm nadzorczy ma na celu zlikwidowanie różnic w praktykach 
nadzorczych, które przyczyniły się do powstania tendencji powodujących fragmentację 
europejskiego rynku finansowego i naraziły sektor bankowy na trudności. Zapewni on pełne 
zaufanie wszystkich uczestniczących w nim państw członkowskich do jakości i bezstronności 
nadzoru bankowego. Jest to istotne, aby przepływy kapitałowe mogły wspierać 
zrównoważenie w krótkim okresie oraz aby nie doprowadziły do ponownego powstania 
nierównowagi w przyszłości (zob. także część 3). 

Poprzez ustanowienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności strefa euro została 
wyposażona w silne i trwałe zabezpieczenia. Dzięki wysokiej zdolności finansowania 
(500 mld EUR) oraz zestawowi elastycznych instrumentów mechanizm ten posiada właściwe 
środki, aby przerwać negatywne sprzężenie zwrotne między bankami i państwami oraz 
pomóc w przywracaniu zaufania. Oprócz wypłaty kredytów i przyznawania linii kredytowych 
dla państw członkowskich w strefie euro, które mają trudności z płynnością finansową, 
Europejski Mechanizm Stabilności dysponuje szerokim wachlarzem instrumentów i może, po 
spełnieniu pewnych warunków wstępnych, dokonywać interwencji na pierwotnych i 
wtórnych rynkach obligacji, w warunkach, które niekoniecznie wymagają złożenia wniosku o 
uruchomienie kompleksowego makroekonomicznego programu dostosowawczego. 

Możliwość wykorzystania Europejskiego Mechanizmu Stabilności w celu 
bezpośredniego dokapitalizowania banków będzie ważnym instrumentem służącym do 
ostatecznego przerwania błędnego koła między bankami i państwami w strefie euro. W 
ramach tego mechanizmu można również udzielać pożyczek przeznaczonych konkretnie na 
dokapitalizowanie banków. Dotychczas takie pożyczki mogły być jednak udzielane wyłącznie 
państwom członkowskim, które z kolei przeznaczały je na dokapitalizowanie ich banków 
znajdujących się w trudnej sytuacji. Mimo że takie podejście odciążało nieco instytucje 
publiczne o ograniczonej płynności, nie było ono najlepszym rozwiązaniem problemu 
powiązań między bankami i państwami. W szczególności dlatego, że takie pożyczki były 
ujmowane w rachunkach budżetowych państw członkowskich, co przyczyniało się do 
zwiększenia długu publicznego. Aby zaradzić temu problemowi, na szczycie państw strefy 
euro w czerwcu 2012 r. postanowiono zezwolić Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności na 
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udzielanie dokapitalizowania bezpośrednio bankom, po skutecznym uruchomieniu 
jednolitego mechanizmu nadzorczego. Ten proces znacznie przybliży perspektywę zerwania 
powiązań między ryzykiem, na jakie narażone są banki, a ryzykiem państw należących do 
strefy euro, i będzie stanowił istotny krok na drodze do pomyślnego zakończenia kryzysu w 
strefie euro. 

Europejski Bank Centralny podjął skuteczne środki w celu złagodzenia trudności 
dotyczących finansowania, jakimi dotknięte są banki, oraz naprawy mechanizmu 
transmisji polityki pieniężnej. Dwie długoterminowe operacje refinansujące o terminie 
trzech lat przeprowadzone przez EBC w grudniu 2011 r. i lutym 2012 r. usunęły braki, jeśli 
chodzi o refinansowanie banków strefy euro poprzez zagwarantowanie bankom dostępu do 
finansowania średniookresowego o niskim koszcie. Ponieważ jednak presja związana z 
finansowaniem nadal się utrzymywała, a w niektórych państwach członkowskich należących 
do strefy euro pojawiły się oznaki poważnego zaburzenia funkcjonowania mechanizmu 
transmisji pieniężnej, EBC wprowadził nowy instrument – Outright Monetary Transactions – 
w celu zabezpieczenia prawidłowej transmisji polityki pieniężnej w strefie euro. Są to 
bezwarunkowe transakcje na wtórnym rynku obligacji państwowych obwarowane surowymi i 
efektywnymi warunkami, w powiązaniu z finansowanym przez Europejski Mechanizm 
Stabilności programem dostosowawczym. Mimo że instrument ten nie został jeszcze 
wykorzystany, samo jego ustanowienie doprowadziło już do poprawy sytuacji na rynkach 
obligacji państwowych w strefie euro, a w uzupełnieniu do zamiarów wdrożenia unii 
bankowej, daje on szerokie możliwości, jeśli chodzi o łagodzenie napięć na rynkach 
finansowych w strefie euro oraz przywrócenie zdrowych warunków kredytowania 
gospodarki. 

Mimo że stanowcze działania polityczne złagodziły napiętą sytuację na rynkach, 
pozostają one w bardzo dużym stopniu zależne od kontynuowania polityki wsparcia i 
wdrożenia przyjętych zobowiązań. Słabe punkty powodujące trudności nadal są widoczne 
w UE, w szczególności jeśli chodzi o system finansowy strefy euro. Jednocześnie długi okres 
kryzysu w strefie euro doprowadził do uzależnienia zmian na rynku od działań w ramach 
polityki. W związku z tym pewność działań z zakresu polityki, jak również zdecydowane 
wdrożenie ustalonych środków oraz polityk w ramach reform krajowych są kluczowe dla 
powstrzymania niestabilności na rynku. Zobowiązanie do stworzenia prawdziwej UGW, a w 
szczególności pełnej unii bankowej, na stałe przywróci stabilność finansową. 

3. REFORMY STRUKTURALNE WSPIERAJĄCE WZROST GOSPODARCZY I 
WYRÓWNUJĄCE ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI 

W obecnej sytuacji głównym wyzwaniem jest zwiększenie zaufania i ożywienie wzrostu 
gospodarczego w krótkim okresie przy jednoczesnym stworzeniu warunków dla 
zrównoważonego wzrostu w przyszłości. W kontekście restrykcyjnej polityki 
makroekonomicznej, reformy strukturalne są kluczowym elementem strategii wzrostu i 
zrównoważenia, której celem jest wykorzystanie możliwości, jakimi dysponują gospodarki 
UE. W miarę postępowania kryzysu w państwach bardziej narażonych na kryzys 
przeprowadzono znaczne reformy. Mimo że potrzeba działania w tych państwach 
członkowskich jest bardziej nagląca, kwestia wzrostu w krótkim, średnim i długim okresie 
stanowi problem obejmujący całą UE i wymaga w związku z tym zbiorowej reakcji. Mimo 
znacznych różnic w sytuacji gospodarczej w poszczególnych państwach członkowskich, 
skoordynowane podejście do reform we wszystkich państwach członkowskich i na szczeblu 
UE nadałoby impuls działaniom politycznym, rozluźniłoby ograniczenia dla gospodarki 
wynikające z prowadzonej polityki, a tym samym ułatwiłoby proces reform. 
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Rys. 6. Saldo obrotów bieżących – strefa 
euro i państwa członkowskie 

Rys. 7. Jednostkowe koszty pracy (JKP) i 
nominalne wynagrodzenie na pracownika 
– strefa euro 
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Wzrost gospodarki UE jest obecnie ograniczony przez utrzymującą się nierównowagę 
makroekonomiczną oraz potrzebę korekty nadmiernego zadłużenia i konsumpcji w 
przeszłości. Tymczasowo niższy wzrost jest nieodłączną cechą daleko idących dostosowań, 
ponieważ gospodarki podlegają restrukturyzacji, następuje przeniesienie zasobów z sektorów 
towarów i usług niepodlegających wymianie do sektorów jej podlegających; należy zatem 
skorygować bilanse we wszystkich sektorach gospodarki. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej 
wymagana korekta została przeprowadzona w zeszłym roku i przynosi efekty. Z 
najważniejszych wartości na saldach obrotów bieżących oraz danych dotyczących handlu i 
popytu krajowego wynika, że w UE nadal trwają dostosowania, obejmujące również państwa 
strefy euro, jednak konieczne są dalsze postępy (Rys. 6). Dostosowania mają miejsce również 
w krajach objętych programem i innych krajach bardziej narażonych na kryzys, w tym także 
w krajach, w których postępy do niedawna wydawały się ograniczone. Nie tylko dochodzi do 
zmniejszenia zakłóceń równowagi salda obrotów bieżących, lecz również zmiany 
jednostkowych kosztów pracy sprzyjają większemu zrównoważeniu w przyszłości (Rys. 7). 
W niektórych krajach odnotowujących deficyt następuje dostosowanie płac nominalnych, 
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 
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Wydaje się, że obecnie 
prowadzone dostosowanie 
pozycji zewnętrznych ma w 
dużej mierze charakter 
strukturalny. Kraje 
odnotowujące deficyt 
doświadczyły znacznego 
zmniejszenia przywozu i 
niewielkiego wzrostu wywozu. 
Mimo że obecnie dominującą 
tendencją jest zmniejszanie 
przywozu, zwiększająca się 
konkurencyjność sprzyja 
warunkom dla wzrostu wywozu w 
przyszłości, a ponadto – zgodnie z 
jesienną prognozą gospodarczą 
Komisji – przewiduje się, że 
udział eksportu w zrównoważeniu 
gospodarki wzrośnie w okresie 
objętym prognozą. Jeżeli wzrost 
konkurencyjności utrzyma się na 
stałym poziomie, wzrost wywozu 
powinien doprowadzić do rozwoju 

gałęzi przemysłu ukierunkowanych na wywóz oraz do utrzymania stałego charakteru 
dostosowania. Niemniej jednak zrównoważenie zewnętrzne przepływów obrotów bieżących 
nie jest jeszcze wystarczające, aby zmienić niestabilne tendencje w odniesieniu do zapasów 
(międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto i zadłużenie zewnętrzne) (Rys. 8). W 
większości krajów odnotowujących deficyt wskaźniki zadłużenia zewnętrznego nadal rosną, a 
jeżeli ulegają one zmniejszeniu, wynika to głównie ze znaczącej rewaluacji zobowiązań. 
Konieczne będą znaczne dostosowania, którego koszty – w szczególności pod względem 
zatrudnienia – będą zależały od zdolności dostosowawczych poszczególnych państw 
członkowskich. Coraz bardziej widoczny jest postęp w ograniczaniu dwustronnych zakłóceń 
równowagi salda obrotów bieżących między krajami uzyskującymi nadwyżkę a tymi, które 
odnotowują deficyt. Jeśli chodzi o kraje, które osiągnęły nadwyżkę zewnętrznych obrotów 
bieżących, pojawiły się również oznaki zwiastujące zrównoważenie, tj. przekierowanie w 
stronę popytu krajowego, chociaż korekta nadwyżki obrotów bieżących świadczy również o 
tym, że osiągnięto nadwyżkę salda obrotów bieżących całej strefy euro. 

Mimo że korzyści reform strukturalnych dla wzrostu gospodarczego i zrównoważenia 
będą widoczne w pełni dopiero w średnim i długim okresie, pewne zyski mogą się 
również pojawić w krótkim okresie. Proces reform kojarzy się zazwyczaj z poniesieniem 
kosztów dostosowania i kosztów przejściowych w krótkim okresie, częściowo z powodu ich 
zasadniczo nierównej dystrybucji między przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. Reformy 
strukturalne mogą jednak również przynieść natychmiastowe korzyści, ponieważ działają one 
pozytywnie na zaufanie i oczekiwania we wszystkich sektorach gospodarki. Pierwszeństwo 
powinny mieć reformy wywierające najmniejsze skutki na koszty budżetowe (takie jak 
reformy dotyczące konkurencyjności i poprawy konkurencji na rynkach produktów lub 
zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw), lecz należy 
również się skupić na wypracowaniu najlepszych warunków ramowych (np. lepszego dialogu 
społecznego) w celu wspierania działań w obszarach polityki, które tradycyjnie są trudne do 
zreformowania, takich jak np. rynek pracy. Ponadto należy uwzględnić efekt synergii między 

Rys. 8. Saldo obrotów bieżących i międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna netto (NIIP), kraje z nadwyżką 
i kraje z deficytem 
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różnymi obszarami podlegającymi reformom. Przykładowo reformy rynku pracy mające na 
celu zmniejszenie jednostkowego kosztu pracy mogą być bardziej skuteczne, jeśli chodzi o 
pobudzanie konkurencyjności, jeżeli będą im towarzyszyły reformy rynku produktów 
skierowane na zwiększenie konkurencji i zawężenie marż. Zasadniczo należy dokonać 
dokładnej analizy wzajemnych zależności między różnymi obszarami poddanymi reformom 
oraz właściwego harmonogramu, uwzględniając przy tym szczególne warunki panujące w 
każdym z państw członkowskich. 
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Regulacja systemu finansowego i nadzór nad nim odgrywają ważną rolę w zapewnieniu 
uporządkowanego przywrócenia równowagi i zapobieganiu szkodliwym wahaniom 
koniunkturalnym. Konieczny proces eliminacji dźwigni finansowej zachodzący obecnie w 
sektorze prywatnym w niektórych państwach UE, powiązany też z zaostrzeniem warunków 
finansowych opisanym w części 2, może mieć niekorzystny krótkookresowy wpływ na wzrost 
gospodarczy. Jest to jednak warunek wstępny dla korekty nadmiernych zakłóceń równowagi 
wewnętrznej i zewnętrznej. Jednocześnie nadmierny wzrost kredytowania i stosowanie 
dźwigni w sektorze finansowym, jak to się działo przed kryzysem, prowadzi do wzrostu 
wrażliwości sektora, który jest narażony na wysokie ryzyko nieuporządkowanych korekt, co 
ma znaczące negatywne konsekwencje dla wzrostu gospodarczego. W tym kontekście 
opracowanie skutecznych instrumentów makro- i mikroostrożnościowych jest kluczowe dla 
zagwarantowania, aby, po przywróceniu normalnych warunków finansowania w całej UE, 
zrównoważenie nadal następowało na podstawie stabilnych przepływów kapitałowych 
skierowanych do działalności o najwyższym stopniu produkcyjności oraz przeznaczanych na 
realizację długoterminowych potrzeb inwestycyjnych gospodarki UE. Jest ono również 
konieczne, aby nie dopuścić do ponownego nadmiernego zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej. 

Reformy strukturalne przyczyniające się do zwiększenia produktywności pozostają 
głównym narzędziem pobudzającym średniookresowe perspektywy wzrostu oraz 
zapewniającym trwałe przywrócenie równowagi w gospodarce UE. Z dowodów 
empirycznych wynika, że reformy mające na celu zwiększenie efektywności rynków 
produktów, usług i pracy mogą pobudzić produktywność i innowacje oraz zwiększyć poziom 
produkcji i zatrudnienia. Reformy strukturalne ukierunkowane konkretnie na wspieranie 
innowacji, inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ich wykorzystanie, 
jak również dalsze zwiększenie liberalizacji handlu mogą także wywierać bezpośrednie skutki 
na produktywność. Takie reformy sprzyjają również realokacji pracy i kapitału, umożliwiając 
ich przeniesienie do sektorów o dużym potencjale wzrostu (w tym sektorów ekologicznego 
wzrostu gospodarczego i gospodarki cyfrowej). Ponadto reformy strukturalne tego rodzaju 
mogą odegrać znaczącą rolę w ograniczaniu nierównowagi wewnętrznej i zewnętrznej, np. 
przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności oraz wyników dotyczących wywozu. Co 
więcej, reformy strukturalne są szczególnie istotne w strefie euro, w której ceny względne nie 
mogą być kształtowane przez zmianę nominalnych kursów wymiany. 

Propagowanie możliwości ekologicznego wzrostu gospodarczego mogłoby się przełożyć 
na osiąganie lepszych wyników, zarówno na poziomie makro-, jak i 
mikroekonomicznym. Przejście na produkcję niskoemisyjną i efektywnie korzystającą z 
zasobów złagodzi presję związaną ze wstrząsami spowodowanymi cenami surowców, jakiej 
są poddane poziomy kosztów i oczekiwania inflacyjne. Ponadto ograniczy ono uzależnienie 
od zasobów i energii, a tym samym deficyt w handlu energią, oraz zwiększy konkurencyjność 
gospodarki UE w długim okresie. UE opracowała strategie na rzecz zwiększenia 
efektywności wykorzystania zasobów, w tym ambitne cele, które będą miały wpływ na 
wszystkie państwa członkowskie. Pełne korzyści z tych strategii będzie można osiągnąć 
jedynie wtedy, gdy będą im towarzyszyły stabilne i przewidywalne ramy regulacyjne, które 
obejmą swoim zasięgiem inwestycje, zrezygnowanie z opodatkowania pracy na rzecz 
podatków ekologicznych i konsumpcyjnych, stopniowe znoszenie dotacji szkodliwych dla 
środowiska naturalnego, środki promujące pojawienie się „zielonych” rynków i technologii 
oraz ekologizację obecnych modeli produkcji i konsumpcji. 

Należy utrzymać dynamikę liberalizacji rynku produktów i usług. Dalsze działania są 
konieczne w celu zlikwidowania nieuzasadnionych ograniczeń i zwiększenia konkurencji na 
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rynkach produktów i usług, w tym w obszarze handlu detalicznego, zawodów regulowanych, 
budownictwa, turystyki i usług dla przedsiębiorstw, jak również w sektorach sieciowych. 
Wymaga to także działań na szczeblu UE, ponieważ sprawnie działający jednolity rynek 
może zarówno zwiększyć potencjał wzrostu, jak i przyczynić się do złagodzenia zakłóceń 
równowagi. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje jednolity rynek, trzeba dokonać 
w nim znacznych zmian, zarówno usprawniając egzekwowanie przepisów dotyczących 
jednolitego rynku, jak i zwiększając wysiłki na rzecz reform na szczeblu krajowym, jak 
określono w Aktach o jednolitym rynku I i II. W tym kontekście wzywa się państwa 
członkowskie w szczególności do wprowadzenia ambitnych środków w celu wdrożenia 
dyrektywy usługowej, mając na uwadze możliwości, jakie stwarza ona w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zdolności dostosowawczej.6 

Rys. 9. Wskaźnik efektywności administracji państwowej (Government Effectiveness Index), państwa 
członkowskie UE, 2011 
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Uwaga: Opracowany przez Bank Światowy wskaźnik efektywności administracji rządowej (Government 
Effectiveness Index) mierzy postrzeganie przez społeczeństwo jakości usług publicznych i służby cywilnej oraz 
stopnia ich niezależności od nacisków politycznych, jakości kształtowania i wdrażania polityki oraz 
wiarygodności zobowiązań rządu do realizacji tej polityki. Wskaźnik może osiągać wartości w przedziale od -2,5 
do 2,5. 

Źródło: Bank Światowy 

                                                 
6 Według szacunków służb Komisji, zyski przypisywane obecnemu wdrażaniu dyrektywy usługowej w 

państwach członkowskich osiągają wartość rzędu 0,8 % unijnego PKB, podczas gdy przy nieco bardziej 
ambitnym harmonogramie wdrożenia, i zakładając, że w każdym państwie bariery dotyczące 
świadczenia usług transgranicznych oraz założenia działalności usługowej osiągnęły średnią unijną, 
wdrożenie dyrektywy mogłoby przynieść dodatkowe zyski o wartości 0,4 punktu procentowego PKB. 
Uwzględniając najbardziej ambitny scenariusz, zgodnie z którym każde państwo członkowskie 
osiągnęłoby średnią pięciu państw osiągających najlepsze wyniki, dodatkowy wzrost gospodarczy, 
który można by osiągnąć na poziomie UE, wyniósłby 1,8 % PKB. 
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Priorytetowe znaczenie ma poprawa otoczenia biznesowego, między innymi poprzez 
znalezienie sposobów na zwiększenie efektywności sektora publicznego. Otwarte i 
efektywne otoczenie biznesowe jest katalizatorem wzrostu, jako że sprzyja ono działalności 
gospodarczej oraz ogranicza niepotrzebne koszty dla przedsiębiorstw. Z dostępnych 
informacji wynika, że złożone kwestie administracyjne, tj. nadmierna biurokracja, w dużym 
stopniu wpływają negatywnie na poziom przedsiębiorczości, innowacji i konkurencyjności, 
jak również na poziom napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które mogłyby 
odegrać znaczącą rolę w zwalczaniu zakłóceń równowagi. Ponadto nadmierne obciążenia 
regulacyjne często pobudzają rozwój szarej strefy. Efektywna administracja publiczna 
powinna świadczyć usługi na rzecz całej gospodarki, nie nakładając przy tym 
nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na podmioty gospodarcze (Rys. 9). 
Rozwiązanie problemów administracji publicznej miałoby wpływ zarówno na konsolidację 
budżetową, jak i na poprawę perspektyw dotyczących konkurencyjności i wzrostu. W 
szczególności reforma systemu sądownictwa zmniejszyłaby ryzyko i niepewność 
towarzyszące uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, powodując wzrost 
inwestycji oraz przyczyniając się do ograniczenia kosztów transakcji i wzmocnienia 
konkurencji. W tym celu niektóre państwa członkowskie przyjęły już środki na rzecz 
ukształtowania uproszczonej i bardziej efektywnej służby publicznej. Główne obszary reform 
obejmują systemy sądownictwa oraz lepsze wykorzystanie administracji elektronicznej i 
systemu elektronicznych zamówień publicznych. 

W wielu państwach UE bezrobocie stało się bardzo poważnym problemem, który 
wywiera coraz większe skutki gospodarcze, społeczne i polityczne (Rys. 10). Rosnącemu 
bezrobociu towarzyszy również znaczny wzrost rozbieżności na rynkach pracy w UE. Mimo 
że w większości krajów stopa bezrobocia wzrosła, w niektórych przypadkach osiągając wręcz 
rekordowy poziom, w kilku państwach członkowskich odnotowano jednak jego spadek. 
Dłuższe okresy pozostawania bez pracy oraz wzrastające niedopasowanie potrzeb 
pracodawców i dostępnych pracowników w wielu krajach UE, w niektórych przypadkach 
również z uwagi na zmiany sektorowe, oznaczają, że bezrobocie coraz częściej może mieć 
charakter strukturalny, co w długim okresie wywrze negatywny wpływ na potencjał wzrostu. 

Reformy strukturalne odgrywają 
kluczową rolę w zwalczaniu 
bezrobocia, jednocześnie 
przyczyniając się do wzrostu i 
propagowania działań 
dostosowawczych. Jeżeli poziom 
bezrobocia ma zostać znacznie 
obniżony, należy stworzyć warunki 
dla odbudowania zaufania do 
rynku i stabilnego popytu na pracę. 
Jednocześnie ograniczenie 
zjawiska braku zatrudnienia będzie 
kluczowym czynnikiem 
wzmacniającym zaufanie oraz 
zapewniającym trwałość obecnych 
reform, jeśli chodzi o kwestie 
społeczne i polityczne. Niemniej 
jednak obecnie najpilniejszym 
wyzwaniem jest uporanie się z 
wysokimi i utrzymującymi się 

Rys. 10. Wzrost zatrudnienia i stopa bezrobocia – 
UE 
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Źródło: służby Komisji 
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stopami bezrobocia w warunkach ograniczonego wzrostu, którym w niektórych krajach 
towarzyszą również trwające działania na rzecz eliminacji dźwigni finansowej oraz 
przywrócenia równowagi zewnętrznej. W świetle różnych warunków panujących na rynkach 
pracy w UE, działania polityczne podjęte w odpowiedzi na tę sytuację muszą być 
skoordynowane, lecz jednocześnie dostosowane do szczególnych okoliczności panujących w 
każdym kraju. 
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Od początku kryzysu kilka państw UE stosuje aktywne podejście do reformy rynku 
pracy. W celu stworzenia bardziej sprzyjających warunków zatrudnienia w niektórych 
przypadkach przyjęto ambitne plany reform (Rys. 11). Wydaje się, że ostatnie działania 
dotyczące reform są w znacznym stopniu zgodne z priorytetami określonymi na szczeblu 
europejskim, w szczególności ze środkami przyczyniającymi się do zwiększenia dynamiki 
rynków pracy poprzez ograniczenie niepewności i zwiększenie konkurencyjności. Niektóre 
kraje o wysokim bezrobociu i znaczących zakłóceniach równowagi zewnętrznej podjęły się 
wyzwanie, jakim jest poprawa elastyczności płac oraz ich zdolności dostosowania do 
warunków panujących na rynku pracy, w szczególności poprzez zreformowanie przepisów 
dotyczących ochrony zatrudnienia oraz systemu ustalania płac. Polityka dotycząca ochrony 
dochodów, aktywizacji zawodowej i szukania pracy została dostosowana do coraz większych 
wyzwań pojawiających się na rynku pracy. Nie wszystkie jednak kraje podjęły dotychczas 
konieczne kroki, aby sprostać stojącym przed nim wyzwaniom politycznym. 

Rys. 11. Liczba środków dotyczących rynku pracy według dziedziny, UE ogółem 
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Uwaga: Z sekcji „Aktywna polityka rynku pracy” wykluczono szkolenia. 

Źródło: służby Komisji, DG ECFIN, baza danych LABREF. 

Zwalczanie bezrobocia oraz wspieranie tworzenia miejsc pracy powinno być traktowane 
jako priorytet w programie politycznym. Należy zachować dynamikę reform na rynku 
pracy, w szczególności w państwach, które muszą sprostać znacznym wyzwaniom w tym 
zakresie. Tempo, w jakim można w sposób zrównoważony powrócić do potencjalnego 
wzrostu, zależy w dużej mierze od tego, jak skutecznie wyeliminuje się przeszkody na rynku 
pracy oraz ryzyko histerezy w odniesieniu do zatrudnienia. W celu sprostania strukturalnym i 
instytucjonalnym wyzwaniom na rynku pracy (segmentacja rynku pracy, pogorszenie stopnia 
dopasowania potrzeb w zakresie zatrudnienia oraz utrzymujące się bezrobocie strukturalne) 
konieczne jest pilne podjęcie stosownych działań politycznych. W państwach, które muszą 
sprostać znacznym wyzwaniom na rynku pracy, należy kontynuować wysiłki na rzecz 
ambitnych reform strukturalnych sprzyjających dostosowaniu (przepisów dotyczących 
ochrony zatrudnienia oraz systemu ustalania płac) oraz proces właściwego wdrożenia 
ustanowionych środków. Można również rozważyć wprowadzenie szczególnych środków w 
celu zwiększenia popytu na pracę poprzez ograniczenie opodatkowania pracy – w 
szczególności w odniesieniu do pracowników o niskich dochodach – jeśli sytuacja budżetowa 
na to pozwoli – oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki społecznej. Ponadto 
konieczne są ukierunkowane działania propagujące zatrudnienie szczególnych grup 
pracowników będących zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy (takich jak długotrwale 
bezrobotnych lub młodych pracowników nieposiadających doświadczenia zawodowego), w 
tym poprzez zastosowanie oszczędnej aktywnej polityki rynku pracy oraz wykorzystanie 
możliwości, jakie oferują sektory sprzyjające tworzeniu miejsc pracy. 
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2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
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2011 lub 
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dostępne dane
wrzesień 2012

2011 olub 
aktualnie 
dostępne 

dane
BE 118 -0,2 61,9 3,5 18,7 66,7 2,7 2,6 -0,9 3,5 2,9 1,0 5,0 97,8 -3,7 45,6 7,4 61,6 23,6 238,4 4,2 1,1 1,4
BG 45 0,8 58,5 6,3 25,0 66,0 1,1 -1,0 : 4,8 8,1 1,7 5,6 16,3 -2,0 27,1 2,8 64,1 19,4 : 19,7 2,3 4,6
CZ 80 -1,3 65,7 2,7 18,1 70,5 1,1 0,4 -1,3 1,4 2,6 -3,9 5,9 40,8 -3,3 34,4 5,5 60,5 21,4 78,1 7,1 0,9 13,7
DK 125 0,6 73,1 1,8 14,2 79,3 0,5 0,1 0,0 0,9 2,2 6,6 5,4 46,6 -1,8 49,0 3,3 62,3 22,8 241,5 3,0 -0,2 0,6
DE 120 0,8 72,5 2,8 8,6 77,2 1,4 2,3 -2,2 3,0 3,1 5,6 5,2 80,5 -0,8 39,8 1,4 62,4 23,8 128,3 1,6 0,0 2,2
EE 67 2,5 65,1 7,1 22,3 74,7 -1,4 1,6 -10,1 3,5 -2,0 0,3 7,4 6,1 1,1 33,0 1,2 62,6 21,5 141,0 4,5 : 25,5
IE 127 0,4 59,2 8,6 29,4 69,4 -3,2 : : 0,1 : 1,1 4,6 106,4 -13,4 29,9 4,1 64,1 23,5 332,0 : 3,8 -11,1
EL 82 -6,0 55,6 8,8 44,4 67,7 -1,8 -2,3 -0,2 -1,7 -5,5 -11,7 4,9 170,6 -9,4 34,8 -2,4 61,5 23,8 124,6 12,1 19,4 43,5
ES 99 -1,4 57,7 9,0 46,4 73,7 -1,5 -0,1 -4,1 -1,1 1,4 -3,7 4,2 69,3 -9,4 32,9 4,8 62,3 25,1 214,2 5,2 4,4 0,1
FR 107 0,2 63,9 4,0 22,9 70,4 1,6 1,6 2,3 2,5 3,2 -2,6 4,9 86,0 -5,2 45,6 1,6 60,2 25,4 141,1 4,6 0,8 5,6
IT 101 -2,3 56,9 4,4 29,1 62,2 0,9 1,4 2,1 -0,1 2,4 -3,3 5,4 120,7 -3,9 42,4 -2,3 60,4 24,6 126,0 9,5 3,8 -13,0
CY 92 -2,3 68,1 1,6 22,4 74,0 3,3 1,9 0,7 3,2 2,7 -4,2 7,4 71,1 -6,3 34,7 8,2 62,8 23,6 : 5,5 -86,0
LV 58 4,3 61,8 8,8 31,0 73,3 3,0 3,4 3,5 5,1 : -2,4 10,4 42,2 -3,4 27,7 -0,7 62,7 20,0 123,1 10,1 2,4 5,1
LT 62 2,9 60,7 8,0 32,9 72,0 -0,1 0,2 -2,9 2,6 4,7 -3,7 9,8 38,5 -5,5 26,4 4,7 59,9 20,3 69,4 16,0 3,0 17,0
LU 274 0,4 64,6 1,4 16,4 67,9 3,3 3,1 2,0 1,9 2,0 7,1 10,1 18,3 -0,3 38,1 9,7 59,4 23,8 : : 0,2 6,2
HU 66 -1,2 55,8 5,2 26,1 62,7 1,8 2,5 5,7 1,6 3,3 1,0 6,1 81,4 4,3 36,6 0,5 59,7 20,0 154,9 14,9 5,8 -7,9
MT 83 1,0 57,6 3,0 13,8 61,6 1,3 : : 2,3 0,7 -0,3 4,4 70,9 -2,7 34,8 5,8 60,5 24,1 212,3 1,5 2,5 4,2
NL 131 -0,3 74,9 1,5 7,6 78,4 1,2 2,0 -1,8 0,9 1,8 8,3 5,2 65,5 -4,5 38,8 5,9 63,5 23,9 : 2,4 0,4 6,2
AT 129 0,8 72,1 1,1 8,3 75,3 0,9 2,9 -3,9 1,9 2,5 1,1 5,9 72,4 -2,5 43,7 4,1 60,9 24,1 161,9 4,1 0,6 1,5
PL 65 2,4 59,7 3,6 25,8 66,1 0,7 4,3 -7,9 4,8 4,2 -4,5 6,2 56,4 -5,0 32,5 1,6 59,3 21,5 79 6,0 3,4 12,3
PT 77 3,0 64,2 6,2 30,1 74,1 -0,7 : : : : -6,6 3,9 108,1 -4,4 36,1 -1,8 62,6 24,2 247,9 5,3 7,1 -4,1
RO 49 0,8 58,5 3,1 23,7 63,3 1,7 : : -8,5 7,2 -4,1 5,4 33,4 -5,0 27,5 3,7 64,3 19,7 : 11,4 5,1 1,3
SI 84 -2,3 64,4 3,6 15,7 70,3 -0,6 -0,3 -1,0 -0,1 1,5 0,1 5,5 46,9 -6,4 37,6 7,6 59,8 23,3 130,3 : 4,8 -11,1
SK 73 2,6 59,5 9,2 33,5 68,9 -0,4 2,7 0,0 -0,6 2,8 -2,5 6,2 43,3 -4,9 28,8 6,9 58,8 20,4 74,8 4,0 2,7 11,1
FI 116 0,1 69,0 1,7 20,1 74,9 1,8 2,6 1,9 2,8 3,8 -1,1 7,7 49,0 -0,6 43,4 5,8 61,7 23,9 179,9 0,8 0,3 8,1
SE 126 1,1 74,1 1,4 22,9 80,2 -0,8 -1,0 -4,1 0,6 1,3 6,5 5,0 38,4 0,4 44,9 2,0 64,4 24,2 234,7 : 0,0 10,7
UK 108 -0,3 69,5 2,7 21,1 75,7 1,5 : : : : -1,9 5,2 85,0 -7,8 37,6 5,2 63,0 23,8 : 2,2 0,0 4,2

STREFA 
EURO 108 -0,4 64,3 4.6 20,8 71,5 0,9 : : : : 0,3 5,1 88,1 -4,1 40,6 2,7 61,5 24,0 : : 2,3 :
UE 100 -0,3 64,3 4.1 21,4 71,2 0,9 : : : : 0,0 5,2 83,0 -4,4 39,9 2,1 61,5 23,2 : : 2 :

* Zmienne wymienione w pakcie euro plus w konkluzjach Rady Europejskiej z marca 2011 r.
Źródła: służby Komisji, Eurostat, EBC
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