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Bruksela, dnia 18 listopada 2013 r.

Sprawozdanie nr 102/2013

Sprawozdanie nt. Europejskiego semestru w 2014 r.:

umacnianie odnowy gospodarczej
Bruksela, 13 listopada 2013 r.

Największy wyzwaniem, w obliczu którego stoi obecnie europejska gospodarka, jest
podtrzymanie mającego właśnie miejsce ożywienia gospodarczego. To najważniejsze
przesłanie wynikające z tegorocznej analizy wzrostu gospodarczego, przyjętej przez Komisję.
Jej przyjęcie rozpoczęło czwarty europejski semestr kształtowania polityki gospodarczej w
środowisku, w którym ponownie odnotowuje się wzrost gospodarczy, a państwa członkowskie
stopniowo korygują zakłócenia równowagi powstałe przed kryzysem.

W związku z powyższym Komisja utrzymuje swoją zrównoważoną strategię na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia, skupiając się na pięciu zagadnieniach, które w najbliższym
roku będą priorytetowe. Należą do nich:

 dążenie do zróżnicowanej konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi;

 przywrócenie kredytowania gospodarki przez banki;

 działanie na rzecz obecnego i przyszłego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności;
 działanie na rzecz ograniczenia bezrobocia i społecznych skutków kryzysu;
 modernizacja administracji publicznej.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Jest to punkt zwrotny dla unijnej gospodarki. Ciężka
praca, jaką wykonała UE, zaczyna przynosić efekty; wzrost gospodarczy powoli powraca. W

rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2014 r. wskazano, gdzie musimy być odważniejsi,
aby podjąć reformy niezbędne dla zapewnienia trwałego ożywienia gospodarczego, dzięki
któremu powstanie wiele nowych miejsc pracy”.
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W analizie wzrostu gospodarczego wskazano, w jaki sposób państwa członkowskie
dostosowują się do umocnionego niedawno procesu koordynowania polityki gospodarczej w

ramach europejskiego semestru, a także w jaki sposób usprawniają swoją współpracę w myśl
wspólnych przepisów.

W tym roku koordynacja budżetowa w strefie euro osiągnęła bezprecedensowy poziom:

po raz pierwszy Komisja oceni projekty budżetu w strefie euro na rok 2014 przed ich
przyjęciem przez parlamenty narodowe i przedstawi przegląd ogólnego kursu polityki
budżetowej w strefie euro. Wyniki tej oceny zostaną opublikowane w dniu 15 listopada br.

 Analiza wzrostu gospodarczego: sprawozdanie z postępu prac

Państwa członkowskie poczyniły postępy w obrębie wszystkich pięciu priorytetów
określonych przez Komisję w 2013 r. Te same priorytety zaproponowano na 2014 r., jednak
większą uwagę zwrócono na inne obszary, co pozwala odzwierciedlić zmiany zachodzące w
UE oraz międzynarodowe otoczenie gospodarcze.

 Konsolidacja budżetowa: Poczyniono znaczące postępy. Średni deficyt budżetowy w UE
zmalał o połowę od roku 2009 r., gdy kształtował się na najwyższym poziomie – niemal 7

proc. PKB. Niemniej jednak zadłużenie nadal jest wysokie. Przewiduje się, że zanim
zacznie spadać, w 2014 r. osiągnie najwyższą wartość na poziomie niemal 90 proc. PKB.
Podjęte wcześnie działania umożliwiły państwom członkowskim zwolnienie tempa

konsolidacji i większe skupienie się na poprawie jakości wydatków publicznych oraz
modernizacji administracji publicznej na wszystkich szczeblach. Państwa posiadające
więcej możliwości budżetowych powinny stymulować inwestycje w sektorze prywatnym
oraz konsumpcję; długoterminowe inwestycje w sektorze edukacji, badań i innowacji,
energii oraz ochrony klimatu należy chronić przed cięciami budżetowymi. Należy
zmniejszyć opodatkowanie pracy, zwiększając opodatkowanie konsumpcji, własności lub
zanieczyszczeń.

 Przywrócenie kredytowania: Poczyniono pewne postępy w zakresie naprawy sektora
finansowego, począwszy od połowy 2012 r. zdecydowanemu złagodzeniu ulegają napięcia
na rynku. Starania UE na rzecz powołania unii bankowej wzmocnią zdolności banków do
zarządzania ryzykiem w przyszłości. Należy jednak podjąć więcej działań
krótkoterminowych, aby zmniejszyć wysokie zadłużenie sektora prywatnego (na przykład
poprzez wprowadzenie lub usprawnienie procedury niewypłacalności osób fizycznych i
prawnych), przygotować banki do nowych wymogów kapitałowych i testów warunków
skrajnych oraz ułatwić dostęp przedsiębiorstw do finansowania.
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 Rozwój i konkurencyjność: W wyniku kryzysu w całej Europie dokonuje się znaczące
przesunięcie równowagi w kierunku wzrostu gospodarczego opartego na wywozie. Postępy
są jednak niedostateczne pod względem otwierania rynków produktowych i usługowych na
konkurencję, zwłaszcza w przypadku rynku energii oraz zawodów regulowanych. Należy
zmodernizować systemy badań naukowych.

 Bezrobocie i kwestie społeczne: Państwa członkowskie poczyniły postępy w zakresie
modernizacji rynków pracy; w dłuższej perspektywie miałoby to pomóc w zwiększeniu
liczby osób aktywnych zawodowo. Obecnie należy skoncentrować się na zwiększeniu
aktywnego wsparcia i szkoleń dla osób bezrobotnych – w tym poprzez poprawę jakości
publicznych służb zatrudnienia oraz wprowadzenie gwarancji dla młodzieży – oraz

modernizacji systemów edukacji. Państwa członkowskie powinny także monitorować
wynagrodzenia, tak aby wspierały one zarówno konkurencyjność jak i popyt wewnętrzny.
Należy również zapewnić, aby systemy zabezpieczenia społecznego docierały do grup
szczególnie wrażliwych.

 Administracja publiczna: Szereg państw członkowskich podejmuje starania na rzecz
zwiększenia wydajności swojego sektora publicznego, w tym w drodze usprawnienia

współpracy między poszczególnymi szczeblami administracji rządowej. Należy skupić się
na rozwoju świadczenia usług publicznych za pośrednictwem internetu i ograniczaniu
biurokracji.

W analizie wzrostu gospodarczego zawarto również zalecenia dotyczące pogłębienia
europejskiego semestru. Należy zwiększyć krajową odpowiedzialność za przekazywane
przez UE zalecenia dla poszczególnych krajów; państwa członkowskie powinny zaangażować
w ten proces parlamenty narodowe, partnerów społecznych oraz obywateli, aby zapewnić
zrozumienie kluczowych reform i ich akceptację. Państwa członkowskie strefy euro powinny
poświęcić więcej czasu na koordynację wiodących reform przed ich przyjęciem na szczeblu
krajowym. Dotyczy to zwłaszcza rynków pracy i rynków produktowych. Państwa
członkowskie powinny także poprawić wdrażanie skierowanych do nich zaleceń, jakie
otrzymują każdej wiosny. Komisja przygotuje informacje dotyczące tych kwestii na
grudniowe posiedzenie Rady Europejskiej.

 Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania: w kierunku
zrównoważonego ożywienia gospodarczego
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Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2014 r., rozpoczynające
kolejny doroczny cykl procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej,

zawiera obiektywną analizę gospodarek państw członkowskich w oparciu o tabelę
wskaźników, które są miernikiem konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej.

W tym roku w sprawozdaniu przedkładanym w ramach mechanizmu ostrzegania stwierdzono,

że szereg państw członkowskich osiąga postępy w zakresie ograniczania deficytów obrotów
bieżących i odwracania strat w obszarze konkurencyjności. W sprawozdaniu stwierdzono
jednak również, że konieczne są dalsze postępy w celu zaradzenia problemom związanym z
wysokim zadłużeniem i międzynarodową pozycją inwestycyjną netto większości zadłużonych
gospodarek. W niektórych państwach utrzymują się wysokie nadwyżki na rachunku obrotów
bieżących, co mogłoby wskazywać na nieskuteczny poziom oszczędności i inwestycji i
potrzebę umocnienia popytu wewnętrznego.

W sprawozdaniu przedkładanym w ramach mechanizmu ostrzegania zalecono
przeprowadzenie szczegółowej oceny sytuacji szesnastu państw członkowskich, które stoją w
obliczu różnych wyzwań i potencjalnych zagrożeń, mogących rozprzestrzenić się na pozostałe
państwa w strefie euro oraz w całej UE. Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu
ostrzegania nie przesądza o wynikach tych ocen, których celem jest ustalenie, czy występują
zakłócenia równowagi oraz czy stwierdzone wcześniej zakłócenia równowagi utrzymują się,
czy też są eliminowane.

 Hiszpania i Słowenia: W poprzedniej rundzie szczegółowych ocen sytuacji,
opublikowanych w kwietniu tego roku, ustalono, że państwa te doświadczają nadmiernych
zakłóceń równowagi. W związku z tym w nadchodzących szczegółowych ocenach sytuacji
zostanie ocenione, czy zakłócenia utrzymują się, czy są zniwelowane. Oceniony zostanie
również wkład polityki prowadzonej przez te państwa w usuwanie wspomnianych
zakłóceń.

 Francja, Włochy i Węgry: Jak ustalono w poprzedniej rundzie szczegółowych ocen
sytuacji, w państwach tych występują zakłócenia równowagi wymagające zdecydowanych
działań politycznych. Celem nadchodzącej szczegółowej oceny sytuacji jest ustalenie, czy
zakłócenia równowagi się utrzymują.

 Jeżeli chodzi o pozostałe państwa członkowskie, w przypadku których wcześniej
stwierdzono występowanie zakłóceń równowagi (Belgia, Bułgaria, Dania, Malta,
Holandia, Finlandia, Szwecja oraz Zjednoczone Królestwo), szczegółowa ocena sytuacji

pomoże ocenić zakres, w jakim utrzymują się zakłócenia równowagi oraz stopień, w jakim
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zostały one pokonane. Jako że występowanie zakłóceń równowagi stwierdza się po
dokładnych analizach przeprowadzanych w ramach szczegółowych ocen sytuacji również
wniosek o usunięciu zakłóceń równowagi należy wyciągnąć dopiero po dokładnym
przeanalizowaniu wszystkich istotnych czynników w osobnej szczegółowej ocenie.

 Szczegółowe oceny sytuacji zostaną przeprowadzone również w przypadku Niemiec i

Luksemburga, aby w dokładniej przeanalizować ich pozycję zewnętrzną i rozwój
wewnętrzny, a także ustalić, czy w którymkolwiek z tych państw występują zakłócenia
równowagi.

 Przewidziano również szczegółową ocenę sytuacji dotyczącą Chorwacji, nowego członka
UE, mając na uwadze potrzebę zrozumienia charakteru potencjalnych zagrożeń związanych
z jej pozycją zewnętrzną, wynikami handlowymi i konkurencyjnością oraz rozwojem
wewnętrznym.

 Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu: miejsca pracy i rozwój

społeczny

W projekcie wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, załączonym do rocznej analizy wzrostu
gospodarczego, wskazano na pewne obiecujące sygnały potwierdzające, że bezrobocie
przestało rosnąć, a państwa członkowskie poczyniły w minionym roku postępy w zakresie
reform rynku pracy. Jednak stopa bezrobocia nadal utrzymuje się na poziomie niemożliwym
do zaakceptowania – zwłaszcza wśród ludzi młodych i długotrwale bezrobotnych. Ponadto
zgodnie z danymi przedstawionym w nowej tabeli zatrudnienia i wskaźnikami społecznymi
uwzględnionymi w sprawozdaniu po raz pierwszy w państwach członkowskich, a zwłaszcza w
strefie euro, zaobserwowano utrzymujące się rozbieżności w bezrobociu, bezrobociu ludzi
młodych, dochodach gospodarstw domowych, nierównościach i stopie ubóstwa.

Kluczowe znaczenie ma zatem utrzymanie wysiłków na rzecz zwiększenia odporności rynków
pracy. W dłuższej perspektywie istotne będzie również pobudzenie tworzenia miejsc pracy w
sektorach szybko rozwijających się oraz praca na rzecz ograniczania nierówności i ubóstwa,

przy jednoczesnym wzmacnianiu ochrony socjalnej i podejmowaniu ukierunkowanych

inwestycji społecznych.

 Sprawozdanie ze stanu integracji jednolitego rynku: usprawnienie

funkcjonowania jednolitego rynku
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W drugim rocznym sprawozdaniu Komisji na temat stanu integracji jednolitego rynku

przedstawiono analizę stanu integracji jednolitego rynku w obszarach o najwyższym
potencjale wzrostu gospodarczego. W sprawozdaniu ustalono, że chociaż poczyniono postępy
w zakresie reform sektora finansowego, cyfrowego i transportu, to nadal należy podejmować
działania na rzecz przepływu inwestycji, tworzenia miejsc pracy i zwiększenia zadowolenia
konsumentów w tych obszarach. W sprawozdaniu podkreślono w szczególności brak
postępów w otwieraniu rynków energetycznych. Aż 14 państw członkowskich musi jeszcze
dokonać odpowiedniej transpozycji trzeciego pakietu energetycznego UE do prawa krajowego
– dwa lata po upływie terminu. W sprawozdaniu wykazano też, że państwa członkowskie
wciąż powinny w pełni wdrożyć unijną dyrektywę usługową, co mogłoby zwiększyć wzrost
gospodarczy o maks. 2,6 proc. PKB w ciągu kolejnych 5–10 lat.

 Kolejne kroki

Dnia 15 listopada br. Komisja przyjmie opinie na temat projektów budżetu przedłożonych
przez trzynaście państw członkowskich strefy euro (bez czterech państw objętych programami
pomocy makroekonomicznej) i przedstawi Radzie opinię dotyczącą programów partnerstwa
gospodarczego złożonych przez pięć państw członkowskich strefy euro w ramach procedury
nadmiernego deficytu. Komisja przygotuje również przegląd perspektyw budżetowych dla
strefy euro jako całości i złoży sprawozdanie z działań podejmowanych w ramach procedury
nadmiernego deficytu przez państwa nienależące do strefy euro.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego zostanie omówiona na posiedzeniu Rady przez

ministrów poszczególnych państw i przyjęta przez przywódców UE podczas szczytu w marcu
2014 r. Komisja oczekuje również na wkład Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania zostanie omówione w grudniu

przez ministrów finansów oraz przywódców UE, którzy ustalą podstawowe obszary dalszej
koordynacji polityki gospodarczej i reform gospodarczych. W międzyczasie Komisja
przygotuje szczegółową ocenę szesnastu państw, o których mowa w sprawozdaniu
przedkładanym w ramach mechanizmu ostrzegania, które zostanie opublikowane wiosną 2014
r.

 Kontekst

Europejski semestr, wprowadzony w 2010 r., gwarantuje, że państwa członkowskie omówią
swoje plany budżetowe i gospodarcze ze swoimi unijnymi partnerami w określonych

momentach w ciągu roku. Pozwala im to na wzajemne zgłaszanie uwag dotyczących planów i
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umożliwia Komisji odpowiednio wczesne udzielanie wskazówek, zanim decyzje zostaną
podjęte na szczeblu krajowym. Komisja monitoruje też, czy państwa członkowskie podejmują
działania na rzecz realizacji celów w obszarze zatrudnienia, edukacji, innowacji, klimatu i
ograniczania ubóstwa, które zostały zawarte w strategii „Europa 2020” na rzecz

długofalowego wzrostu gospodarczego.

Cykl rozpoczyna się co roku w listopadzie, kiedy to publikowana jest przygotowana przez

Komisję roczna analiza wzrostu gospodarczego (ogólne priorytety gospodarcze dla UE), w

której znajdują się wskazówki polityczne dla państw członkowskich na kolejny rok.
Publikowane wiosną Zalecenia dla poszczególnych krajów zapewniają państwom
członkowskim indywidualne wskazówki dotyczące głębszych reform strukturalnych; ich
realizacja często trwa dłużej niż rok.

Pod koniec roku nasilony zostaje nadzór budżetowy w strefie euro: państwa członkowskie
przedstawiają projekty budżetu, które są oceniona przez Komisję i omawiane przez ministrów
finansów strefy euro. Komisja przeprowadza także przegląd sytuacji budżetowej w strefie euro
jako całości.

Komisja monitoruje wdrożenie priorytetów i reform przez cały rok, zwracając szczególną
uwagę na państwa strefy euro oraz państwa członkowskie, które mają problemy budżetowe lub
finansowe.

JAK FUNKCJONUJE ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE W UE?

Wnioski wyciągnięte z ostatniego kryzysu gospodarczego, finansowego i zadłużeniowego

przełożyły się na stopniowe reformy szeregu unijnych przepisów. Wprowadzono między
innymi nowe systemy nadzoru polityki budżetowej i gospodarczej oraz nowy harmonogram

budżetowy.

Nowe zasady (wprowadzone przez „sześciopak”, „dwupak” i Traktat o stabilności,
koordynacji i zarządzaniu) oparto na europejskim semestrze – unijnym kalendarzu

kształtowania polityki. Ten zintegrowany system zapewnia jaśniejsze zasady, lepszą
koordynację polityk krajowych na przestrzeni całego roku, regularne monitorowanie sytuacji i

szybsze nakładanie sankcji w przypadku naruszenia przepisów. Dzięki temu państwom
członkowskim łatwiej jest wywiązać się ze swoich zobowiązań budżetowych i zobowiązań do
przeprowadzenia reform, a unia gospodarcza i walutowa zyskuje solidniejsze podstawy.

Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy nowego systemu.
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KOORDYNACJA PRZEZ CAŁY ROK: EUROPEJSKI SEMESTR

Przed kryzysem politykę budżetową i gospodarczą w UE planowano za pośrednictwem
różnych procesów. Brakowało spójnego obrazu wysiłków podejmowanych na szczeblu

krajowym, a państwa członkowskie nie miały okazji do przedyskutowania wspólnej strategii
dla unijnej gospodarki.

 Koordynacja i wytyczne

W 2010 r. zapoczątkowano „europejski semestr”, który jest instrumentem gwarantującym, że
państwa członkowskie omówią swoje plany budżetowe i gospodarcze ze swoimi unijnymi
partnerami w określonych momentach w ciągu roku. Przy tej okazji państwa członkowskie
mogą wzajemnie przedstawiać uwagi do swoich planów gospodarczych, a Komisja może
odpowiednio wcześnie – przed podjęciem decyzji na szczeblu krajowym – udzielać
wskazówek dotyczących polityki. Komisja monitoruje też, czy państwa członkowskie
podejmują odpowiednie działania na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020”
dotyczących zatrudnienia, edukacji, innowacji, klimatu i ograniczenia ubóstwa.

 Jasny harmonogram

Cykl rozpoczyna się w listopadzie każdego roku. Komisja sporządza wówczas roczną analizę
wzrostu gospodarczego (przegląd ogólnych priorytetów gospodarczych UE), w której znajdują
się wskazówki dotyczące polityki dla państw członkowskich na kolejny rok.
Publikowane wiosną zalecenia dla poszczególnych krajów zapewniają państwom
członkowskim indywidualne porady dotyczące głębszych reform strukturalnych, których
realizacja często trwa dłużej niż rok.

Monitorowanie budżetów w strefie euro nasila się pod koniec roku, kiedy to państwa
członkowskie przedkładają projekty budżetu. Projekty te zostają ocenione przez Komisję i
omówione przez ministrów finansów strefy euro. Komisja ocenia też kurs polityki budżetowej
w strefie euro ogółem.

Komisja sprawdza realizację priorytetów i reform kilka razy w roku, zwracając szczególną
uwagę na strefę euro i państwa członkowskie, w których występują problemy budżetowe lub
finansowe.

 Listopad: Roczna analiza wzrostu gospodarczego określa ogólne priorytety
gospodarcze Unii na kolejny rok. Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu
ostrzegania sprawdza, czy w państwach członkowskich nie występują zakłócenie
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równowagi ekonomicznej. Komisja publikuje opinie w sprawie projektów budżetu (dla
wszystkich państw strefy euro) i programów partnerstwa gospodarczego (dla państw
strefy euro, w których występuje nadmierny deficyt budżetowy). Plany budżetowe
zostają również omówione przez ministrów finansów ze strefy euro.

 Grudzień: Państwa członkowskie strefy euro przyjmują ostateczne budżety roczne,
uwzględniające zalecenia Komisji i opinie ministrów finansów.

 Luty/marzec: Parlament Europejski i odpowiedni unijni ministrowie (pracy,

gospodarki i finansów oraz konkurencyjności) zebrani w Radzie omawiają roczną
analizę wzrostu gospodarczego. Komisja publikuje zimową prognozę gospodarczą.
Rada Europejska przyjmuje priorytety gospodarcze Unii określone na podstawie
rocznej analizy wzrostu gospodarczego. Mniej więcej w tym czasie Komisja publikuje
szczegółową ocenę sytuacji państw członkowskich, w których mogą występować
zakłócenia równowagi (stwierdzone w sprawozdaniu przedkładanym w ramach
mechanizmu ostrzegania).

 Kwiecień: Państwa członkowskie przedkładają swoje programy

stabilności/konwergencji (średniookresowe plany budżetowe) i krajowe programy
reform (plany gospodarcze), które powinny pozostawać w zgodzie ze wszelkimi
wcześniejszymi zaleceniami UE. Termin składania tych dokumentów upływa w dniu
15 kwietnia dla państw należących do strefy euro i z końcem kwietnia dla państw
członkowskich UE. Eurostat publikuje zweryfikowane dane z poprzedniego roku
dotyczące zadłużenia i deficytu, istotne w kontekście sprawdzenia, czy państwa
członkowskie osiągają swoje cele budżetowe.

 Maj: Komisja przedstawia wniosek w sprawie zaleceń dla poszczególnych krajów,
czyli indywidualnych zaleceń w zakresie polityki dla państw członkowskich,
przygotowanych w oparciu o priorytety określone w rocznej analizie wzrostu
gospodarczego i plany otrzymane w kwietniu. W maju Komisja publikuje też wiosenną
prognozę gospodarczą.

 Czerwiec/lipiec: Rada Europejska zatwierdza zalecenia dla poszczególnych krajów;

omawiają je unijni ministrowie zebrani w Radzie. Unijni ministrowie finansów
ostatecznie przyjmują zalecenia w lipcu.

 Październik: Do 15 października państwa członkowskie strefy euro przedkładają
Komisji projekty budżetu na kolejny rok. Jeżeli projekt jest niezgodny ze
średniookresowymi celami danego państwa członkowskiego, Komisja może wezwać
do wprowadzenia zmian do projektu.
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 Bardziej odpowiedzialna polityka budżetowa

Pakt stabilności i wzrostu zawarto w momencie wprowadzania wspólnej waluty, aby zapewnić
stabilność finansów publicznych. Jednak sposób, w jaki wdrażano go przed kryzysem, nie

zapobiegł powstaniu znacznych zakłóceń równowagi budżetowej w niektórych państwach
członkowskich.

Zreformowano go „sześciopakiem” (który zaczął obowiązywać w grudniu 2011 r.) i
„dwupakiem” (który wszedł w życie w maju 2013 r.) oraz wzmocniono Traktatem o

stabilności, koordynacji i zarządzaniu (który wszedł w życiu w styczniu 2013 r. w 25
państwach będących sygnatariuszami).

 Ulepszone zasady

 Deficyt nominalny i limity długu: Limity wynoszące 3 proc. PKB w przypadku
deficytu i 60 proc. PKB w przypadku długu publicznego zostały określone w pakcie
stabilności i wzrostu i zapisane w Traktacie. Limity te nadal obowiązują.

 Zwrócenie większej uwagi na zadłużenie: Po wprowadzeniu nowych zasad

wynoszący 60 proc. limit zadłużenia zaczął faktycznie obowiązywać. Oznacza to, że
państwa członkowskie mogą zostać objęte procedurą nadmiernego deficytu, jeżeli ich
dług publiczny przekracza 60 proc. PKB, a dodatkowe zadłużenie nie jest odpowiednio
ograniczane (tj. jeżeli zadłużenie przekraczające 60 proc. nie jest ograniczane średnio o
co najmniej 5 proc. rocznie w ciągu trzech lat).

 Nowa wartość odniesienia dla wydatków: Zgodnie z nowymi zasadami wydatki

publiczne nie mogą rosnąć szybciej niż potencjalny średniookresowy wzrost PKB,
chyba że pokrywają je odpowiednie dochody.

 Znaczenie zasadniczej sytuacji budżetowej: W pakcie stabilności i wzrostu więcej
uwagi poświęcono poprawieniu jakości finansów publicznych pod względem
strukturalnym (z uwzględnieniem skutków pogorszenia koniunktury gospodarczej lub
jednorazowych działań związanych z deficytem). Państwa członkowskie ustalają swoje
własne średniookresowe cele budżetowe, uaktualniane przynajmniej co trzy lata, aby
poprawiać saldo strukturalne o 0,5 proc. PKB rocznie. Zapewnia to margines
bezpieczeństwa zabezpieczający przed przekroczeniem wynoszącego 3 proc. limitu
nominalnego – jednak państwa członkowskie, zwłaszcza te, których zadłużenie
przekracza 60 proc. PKB, wzywa się do zwiększenia wysiłków w okresach dobrej
koniunktury, aby umożliwić sobie ustanowienie mniej ambitnych celów w okresach

koniunktury słabszej.
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 Pakt fiskalny dla 25 państw członkowskich: Zgodnie z Traktatem o stabilności,
koordynacji i zarządzaniu od stycznia 2014 r. średniookresowe cele budżetowe muszą
być zapisane w prawie krajowym. Trzeba też wprowadzić wynoszący 0,5 proc. PKB
limit deficytu strukturalnego (limit ten może zostać poniesiony do 1 proc., jeżeli
wskaźnik deficytu jest znacznie niższy od 60 proc.). Zasada ta nazywana jest paktem
fiskalnym. Traktat stanowi również, że jeżeli limit deficytu strukturalnego (lub jego

ścieżka dostosowania) zostanie naruszony, należy uruchomić automatyczne
mechanizmy korekty; wymaga to od państw członkowskich, by w prawie krajowym
określiły, w jaki sposób i kiedy naruszenie zostanie naprawione w ramach budżetów na
kolejne lata.

 Elastyczność w kryzysie: Dzięki skupieniu się na zasadniczej sytuacji budżetowej w
perspektywie średniookresowej, pakt stabilności i wzrostu może wykazać się
elastycznością podczas kryzysu. Jeżeli dojdzie do nieoczekiwanego spowolnienia

wzrostu, państwo członkowskie, którego deficyt budżetowy przekracza 3 proc. PKB,
może otrzymać więcej czasu na korektę, pod warunkiem podjęcia koniecznego wysiłku
strukturalnego. W 2012 r. stało się tak w przypadku Hiszpanii, Portugalii i Grecji, a w
2013 r. w przypadku Francji, Holandii, Polski i Słowenii.

 Lepsze egzekwowanie przyjętych zasad

 Skuteczniejsze zapobieganie: Ocenia się, czy państwa członkowskie zrealizowały
swoje średniookresowe cele. Postępy ocenia się corocznie w kwietniu, kiedy państwa

członkowskie strefy euro i UE przedstawiają odpowiednio swoje programy
stabilności/konwergencji lub trzyletnie plany budżetowe. Są one publikowane i
analizowane przez Komisję i Radę w terminie maksymalnie trzech miesięcy. Rada
może przyjąć opinię bądź wezwać państwa członkowskie do wprowadzenia poprawek
do swoich planów.

 Wczesne ostrzeganie: Jeżeli sytuacja „znacznie odbiega” od przyjętych celów
średniookresowych lub ich ścieżki dostosowania, Komisja kieruje do państwa
członkowskiego ostrzeżenie, które musi zostać zatwierdzone przez Radę. Ostrzeżenie
to może zostać podane do publicznej wiadomości. Następnie przez cały rok sytuacja
jest monitorowana, i jeżeli problemy nie zostaną rozwiązane, Komisja może
zaproponować złożenie oprocentowanego depozytu w wysokości 0,2 proc. PKB (tylko
w przypadku państw należących do strefy euro), który musi zostać zatwierdzony przez
Radę. Depozyt zostanie zwrócony państwu członkowskiemu po usunięciu odstępstwa.

 Procedura nadmiernego deficytu: Jeżeli państwo członkowskie naruszy kryteria

dotyczące deficytu albo zadłużenia, wszczęta zostanie procedura nadmiernego
deficytu. Państwo członkowskie zostanie wówczas objęte dodatkową kontrolą
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(przeprowadzaną zazwyczaj co trzy miesiące lub co pół roku). Komisja kontroluje
przebieg procedury przez cały rok w oparciu o regularne prognozy gospodarcze i dane
Eurostatu dotyczące zadłużenia i deficytu.

 Szybsze nakładanie sankcji: Na państwa członkowskie strefy euro objęte procedurą
nadmiernego deficytu kary finansowe można nałożyć wcześniej i stopniowo je

zwiększać. Jeżeli państwo członkowskie nie zdoła ograniczyć swojego deficytu, może
zostać obciążone grzywną wynoszącą 0,2 proc. PKB. Grzywny można podnieść do
maksymalnie 0,5 proc. w przypadku wykrycia fałszowania statystyk; kara może objąć
również zawieszenie finansowania z funduszy spójności (również w przypadku państw
nienależących do strefy euro). Jednocześnie na 25 państw członkowskich, które
podpisały Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu, można nałożyć grzywnę
wynoszącą 0,1 proc. PKB, jeżeli nie wprowadzą one paktu fiskalnego do prawa
krajowego we właściwy sposób.

 Nowy system głosowania: Decyzje w sprawie większości sankcji nakładanych w
ramach procedury nadmiernego deficytu są podejmowane w drodze głosowania
odwróconą większością kwalifikowaną. Oznacza to, że grzywny uznaje się za
zatwierdzone przez Radę, chyba że kwalifikowana większość państw członkowskich
zagłosuje przeciwko. Nie było to możliwe przed wejściem w życie „sześciopaku”.
Ponadto 25 państw członkowskich, które podpisało Traktat o stabilności, koordynacji i
zarządzaniu, postanowiło stosować mechanizm głosowania odwróconą większością
kwalifikowaną nawet na wcześniejszych etapach procedury, np. przy podejmowaniu
decyzji o objęciu danego państwa członkowskiego procedurą nadmiernego deficytu.

 Wzmocniony nadzór w strefie euro

Kryzys pokazał, że problemy w jednym państwie członkowskim strefy euro mogą wywołać
poważny efekt domina w państwach sąsiednich. W związku z tym wzmocniono nadzór, aby
problemy rozwiązywać zanim nabiorą one charakteru systemowego.

W ramach „dwupaku”, który wszedł w życie z dniem 30 maja 2013., wprowadzono nowy,
obejmujący strefę euro cykl monitorowania, zgodnie z którym państwa członkowskie
przedkładają projekty budżetu corocznie w październiku (w wyjątkiem państw objętych
programami dostosowań makroekonomicznych). Komisja wydaje opinię w sprawie tych
projektów.

Umożliwia to bardziej dogłębne monitorowanie państw strefy euro z nadmiernym deficytem i
ściślejszą kontrolę nad państwami, w których występują poważne trudności.
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 Państwa członkowskie objęte procedurą nadmiernego deficytu muszą składać
regularne sprawozdania z działań podejmowanych w celu ograniczenia deficytu.
Obecnie Komisja może zażądać dodatkowych informacji lub zalecić podjęcie dalszych

działań przez państwa, które mogą nie wywiązać się w terminie ze swoich zobowiązań
dotyczących deficytu. Państwa członkowskie strefy euro z nadmiernym deficytem
muszą również przedłożyć programy partnerstwa gospodarczego, obejmujące plany
szczegółowych reform budżetowych i strukturalnych (np. systemu emerytalnego,
systemu podatkowego lub publicznej opieki zdrowotnej), które trwale ograniczą
deficyt.

 Państwa członkowskie doświadczające trudności finansowych lub państwa objęte
zapobiegawczymi programami pomocy w ramach Europejskiego Mechanizmu

Stabilności objęte są „wzmocnionym nadzorem”. Oznacza to, że Komisja
przeprowadza w nich okresowe wizyty kontrolne, i że muszą one przedkładać
dodatkowe dane dotyczące swoich sektorów finansowych.

 Programy pomocy finansowej: Państwa członkowskie, których problemy mogą mieć
„znaczny niekorzystny wpływ” na pozostałą część strefy euro, mogą zostać wezwane
do przygotowania szczegółowych programów dostosowań makroekonomicznych.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na
wniosek Komisji. Programy te są przedmiotem kwartalnych wizyt okresowych, a
warunki udzielenia wszelkiej pomocy finansowej są bardzo rygorystyczne.

 Nadzór po zakończeniu programu: Państwa członkowskie są objęte nadzorem po

zakończeniu programu tak długo, jak długo do spłacenia pozostaje 75 proc. pomocy
finansowej.

ROZSZERZENIE KONTROLI NA ZAKŁÓCENIA RÓWNOWAGI
MAKROEKONOMICZNEJ

Opierając się na doświadczeniach z kryzysu, za pomocą reform wchodzących w skład
„sześciopaku” wprowadzono system monitorowania polityki gospodarczej, uzupełniający
standardowy nadzór w ramach europejskiego semestru. System ten to tzw. procedura

dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej, obejmująca szereg etapów:

 Skuteczniejsze zapobieganie: Każdego roku, w kwietniu, wszystkie państwa
członkowskie składają krajowe programy reform. Programy te są publikowane przez
Komisję oraz analizowane, aby zagwarantować, by wszystkie planowane reformy były
zgodne z unijnymi priorytetami dotyczącymi wzrostu i zatrudnienia, w tym także ze
strategią „Europa 2020” na rzecz długoterminowego wzrostu gospodarczego.
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 Wczesne ostrzeganie: Państwa członkowskie są poddawane kontroli mającej na celu
wykrycie potencjalnych zakłóceń równowagi. Kontrola taka obejmuje porównanie z

tabelą zawierającą 11 wskaźników oraz ze wskaźnikami pomocniczymi i innymi
informacjami, co pozwala na sprawdzenie rozwoju gospodarki na przestrzeni czasu.

Każdego roku w listopadzie Komisja publikuje wyniki w sprawozdaniu przedkładanym
w ramach mechanizmu ostrzegania. W sprawozdaniu wskazuje się państwa, które
należy przeanalizować bardziej szczegółowo (w ramach szczegółowej oceny sytuacji),
jednak nie wyciąga się żadnych wniosków.

 Szczegółowa ocena sytuacji: Komisja przeprowadza szczegółową ocenę sytuacji tych
państw członkowskich, które w sprawozdaniu przedkładanym w ramach mechanizmu
ostrzegania określono jako zagrożone wystąpieniem zakłóceń równowagi. Szczegółowa
ocena sytuacji jest publikowana wiosną i albo zaprzecza istnieniu zakłóceń równowagi,

albo potwierdza ich występowanie oraz określa, czy zakłócenia te są nadmierne, czy też
nie. Państwa członkowskie wzywa się do uwzględnienia jej ustaleń w swoich
krajowych programach reform na kolejny rok. Wyniki są włączane w rekomendacje w
zakresie polityki, których Komisja udziela pod koniec maja każdemu państwu
członkowskiemu w swoich zaleceniach dla poszczególnych krajów.

 Procedura dotycząca nadmiernego zakłócenia równowagi: Jeżeli Komisja uzna, że
w danym państwie członkowskim występują nadmierne zakłócenia równowagi, może
zalecić Radzie, aby państwo to przygotowało plan działań naprawczych określający
terminy realizacji nowych działań. Takie zalecenie jest przyjmowane przez Radę.
Komisja i Rada przez cały rok monitorują dane państwo członkowskie, aby

zweryfikować, czy polityki określone w planie działań naprawczych są wdrażane.

 Grzywny dla państw członkowskich strefy euro: Grzywny stosuje się tylko w
ostateczności. Nakłada się je za uporczywe niepodejmowanie działań (a nie za same
zakłócenia równowagi). Na przykład jeżeli Komisja po raz kolejny uzna, że plan
działań naprawczych państwa członkowskiego strefy euro nie jest satysfakcjonujący,
może wystąpić do Rady o nałożenie na to państwo grzywny wynoszącej 0,1 proc. PKB
rocznie. Kary mogą też zostać nałożone i zwiększone, jeżeli państwo członkowskie nie
podejmie działań na podstawie planu (początkową karą jest złożenie oprocentowanego
depozytu w wysokości 0,1 proc. PKB, który może zostać przekształcony w grzywnę w
przypadku powtarzających się niezgodności). Sankcje zostają zatwierdzone, chyba że
sprzeciwi się temu kwalifikowana większość państw członkowskich.

PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
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Reformy podejmowane w ciągu ostatnich trzech lat są bezprecedensowe, jednak kryzys
wykazał, że od powstania unii gospodarczej i walutowej nasze gospodarki w coraz większym
stopniu są współzależne. Istnieje szczególna potrzeba, by państwa członkowskie strefy euro
współpracowały w celu podejmowania decyzji politycznych uwzględniających szersze
interesy pozostałych członków strefy.

Propozycje Komisji dotyczące dalszych kroków przedstawiono w planie działania na rzecz
pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej opublikowanym w dniu 28 listopada
2012 r. Określono w nim, jak w nadchodzących miesiącach i latach można krok po kroku
rozwijać istniejące struktury.

Komisja rozwinęła już swoją koncepcję dotyczącą ram koordynacji ex ante głównych reform
strukturalnych oraz instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności, co pozwoli jej
motywować i wspierać państwa członkowskie realizujące trudne reformy. Propozycje te
zostaną dopracowane po debacie w Radzie Europejskiej.

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska1

Dodatkowe informacje

 Roczna analiza wzrostu gospodarczego 2014 (COM (2013) 800):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0800:FIN:PL:PDF

 Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący rocznej analizie wzrostu
gospodarczego na 2014 r.- Przegląd postępów w zakresie wdrażania zaleceń dla
poszczególnych krajów w podziale na państwa członkowskie:

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/csrimpl2014_swd_pl.pdf

 Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu do komunikatu Komisji w sprawie

rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2014 r.  (COM (2013) 801):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0801:FIN:PL:PDF

1 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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 Sprawozdanie Komisji Europejskiej przedkładane w ramach mechanizmu
ostrzegania (2014 r.) (przygotowane zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr
1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i
ich korygowania) (COM (2013) 790):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0790:FIN:PL:PDF

 Europejski semestr:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_pl.htm

 Procedura nadmiernego deficytu (w tym bieżąca procedura z podziałem na kraje):
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

 Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej (w tym szczegółowa
ocena sytuacji z podziałem na kraje):

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_pro

cedure/index_en.htm

 Strona internetowa Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

 Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm

MEMO/13/970 Trzecie sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania w
sprawie zakłóceń równowagi makroekonomicznej w państwach członkowskich UE
MEMO/13/976 Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu – najczęściej zadawane
pytania
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Wprowadzenie 

Niniejszy dokument roboczy stanowi tymczasowy przegląd stanu prac w zakresie realizacji 
zaleceń dla poszczególnych krajów w poszczególnych państwach członkowskich oraz dla 
strefy euro jako całości. Przegląd uwzględnia postępy dokonane w ciągu ostatnich trzech lat, 
wskazując na kluczowe reformy podjęte od momentu rozpoczęcia europejskiego semestru i 
jednocześnie podkreślając braki występujące w ich realizacji w kontekście ostatnich zaleceń 
przyjętych w 2013 r. Biorąc pod uwagę, że większość z kluczowych problemów nie zostanie 
rozwiązana w ciągu jednego roku, niniejszy przegląd przedstawia ciągłość reform w długim 
okresie. Niniejsza analiza jest analizą wstępną i techniczną. Komisja przedstawi swoją 
ostateczną ocenę – w oparciu o krajowe programy oraz uwzględniającą szczegółowe oceny 
sytuacji w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej – w 
pakiecie zaleceń dla poszczególnych krajów na 2014 r.  

W dokumencie przedstawiono również informacje dotyczące państw wdrażających program 
dostosowań makroekonomicznych (EL, IE, PT, CY, RO), chociaż - w odniesieniu do tych 
państw – nie istnieją żadne oddzielne zalecenia poza realizacją programów. Niektóre 
zobowiązania dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w ramach paktu stabilności i 
wzrostu nie mają zastosowania, a większość zobowiązań w ramach europejskiego semestru 
zostało zawieszonych dla realizujących program państw strefy euro od momentu wejścia w 
życie drugiego pakietu dotyczącego zarządzania gospodarczego (tzw. dwupaku). Przegląd 
obejmuje również sytuację w Chorwacji, chociaż nie otrzymała ona nadal żadnych 
oficjalnych zaleceń.  
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BELGIA 

 

Finanse publiczne: Mimo dokonanej konsolidacji budżetowej, Belgia pozostaje w trudnej 
sytuacji budżetowej ze względu na wysoki poziom długu. Chociaż deficyt zmniejszał się 
stopniowo od 2010 r., pozostaje on na poziomie powyżej progu 3 % PKB wyznaczonego w 
traktatach. Belgia zobowiązała się do podjęcia dodatkowych środków w 2013 r. W ramach 
reformy systemu emerytalnego pod koniec 2011 r. wprowadzono ograniczenia w zakresie 
wymogów dotyczących minimalnego wieku oraz długości kariery zawodowej w przypadku 
systemów wczesnego opuszczania rynku pracy i przejścia na wcześniejszą emeryturę oraz 
wzmocniono zachęty finansowe do wydłużenia aktywności zawodowej; reforma ta jest 
również wspierana środkami na rzecz aktywnego starzenia się. Biorąc pod uwagę skalę 
wyzwania, konieczne wydaje się wdrożenie dodatkowych środków i reform w celu 
zabezpieczenia finansów publicznych w długim okresie. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób 
nowe kompetencje Wspólnot w zakresie opieki długoterminowej poprawią ich opłacalność.  

Sektor finansowy: Belgia wprowadziła środki prowadzące do stabilizacji swojego sektora 
bankowego za pomocą rekapitalizacji najsłabszych banków oraz reformy ram nadzorczych 
sektora finansowego. Niemniej jednak sytuacja finansowa niektórych banków, mimo iż stale 
się poprawia, wymaga uważnego monitorowania, w szczególności w kontekście wysokiego 
poziomu rządowych zobowiązań warunkowych. 

Wzrost i konkurencyjność: Belgia podjęła działania zmierzające do ograniczenia presji 
inflacyjnych za pomocą wzmocnienia organu ds. konkurencji oraz działań regulacyjnych na 
rynku energii i rynku telekomunikacyjnym. W rezultacie ceny energii i ceny usług 
telekomunikacyjnych spadły, a ogólny poziom inflacji zmniejszył się do poziomu 
notowanego w sąsiednich państwach. Dalsze środki strukturalne wydają się niezbędne, w 
szczególności w zakresie usług specjalistycznych i handlu detalicznego. Belgia wprowadziła 
pewne środki w celu ograniczenia skumulowanej różnicy w wynagrodzeniach. W odniesieniu 
do 2013 i 2014 r. dokonano zamrożenia płac w ujęciu realnym; zwiększono natomiast liniowe 
i celowe obniżki składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawcę. Reforma 
mechanizmu ustalania wynagrodzeń zmierzająca do unikania w przyszłości rozdzielenia 
wysokości wynagrodzeń i produktywności utknęła w martwym punkcie. Chociaż silne strony 
systemu badań i innowacji częściowo skompensowały pogarszającą się konkurencyjność 
kosztową tego kraju, Belgia odniosłaby korzyści z poszerzenia swojej bazy innowacji oraz 
poprawy dostępności wykwalifikowanych pracowników, jak również z promowania 
przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę, że prognozy dotyczące emisji gazów cieplarnianych 
nadal przekraczają założony cel, Belgia powinna prowadzić bardziej ambitną politykę w 
sektorze transportu i sektorze budowlanym, w tym za pomocą ustanowienia skutecznych 
wewnętrznych ram podziału działań między różnymi uprawnionymi organami. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Mimo iż nie przeprowadzono widocznego przejścia z 
opodatkowania pracy do podatków wywierających mniej negatywny wpływ na wzrost 
gospodarczy, za pomocą ukierunkowanych środków zmniejszono obciążenia podatkowe 
związane z zatrudnieniem, jak również wprowadzono środki mające na celu poprawę 
funkcjonowania rynku pracy. Reforma systemu świadczeń dla bezrobotnych przyspiesza 
stopniowe zmniejszenie poziomu świadczeń. Wprowadzono pewne środki w celu zwiększenia 
potencjału w zakresie szkoleń oraz uczenia się przez całe życie. Konieczna jest jednak 
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głębsza refleksja nad dostosowaniem wyników kształcenia i szkolenia do wymogów rynku 
pracy. Należy poczynić dalsze postępy w zakresie międzyregionalnej mobilności 
pracowników. Niezbędne są również konkretne środki w celu zajęcia się problemem 
rosnącego bezrobocia młodzieży oraz integracji społecznej osób ze środowisk migracyjnych 
oraz ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy. 
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BUŁGARIA 

 

Finanse publiczne: Bułgaria podjęła zasadnicze działania na rzecz zapewnienia stabilności 
finansów publicznych. W 2011 r. dokonała korekty nadmiernego deficytu, a w 2012 r. 
osiągnęła – w ujęciu strukturalnym – swój średniookresowy cel budżetowy wynoszący - 0,5 
% PKB. Bułgaria posiada jeden z najniższych wskaźników zadłużenia w UE: zadłużenie 
sektora instytucji rządowych wynosi mniej niż 20 % PKB. W ostatnich latach Bułgaria 
znacznie umocniła krajowe ramy budżetowe, co przyczyniło się do utrzymania dyscypliny 
budżetowej i zwiększenia wiarygodności polityki budżetowej. Jeżeli chodzi o przychody, 
nieustannym wyzwaniem w dalszym ciągu jest przestrzeganie przepisów podatkowych i 
skuteczność administracji podatkowej w Bułgarii. Bułgaria podjęła pewne konkretne 
działania w zakresie reformy emerytur, jednak niezbędne są dalsze wysiłki zniechęcające do 
wcześniejszego opuszczania rynku pracy. Wciąż brak jest konkretnych działań na rzecz 
ograniczenia nadużyć w systemie rent inwalidzkich. Reformy w sektorze opieki zdrowotnej 
zostały zablokowane przez niedobory potencjału administracyjnego.  

Wzrost i konkurencyjność: Zreformowano przepisy dotyczące zamówień publicznych, 
jednak niezbędne są dalsze usprawnienia w celu wzmocnienia skuteczności administracji oraz 
zagwarantowania egzekwowania przepisów. Niedawne zmiany w przepisach dotyczących 
opóźnień w płatnościach wpłyną pozytywnie na całość otoczenia biznesu; podobny skutek 
odniosłaby planowana reforma procedur niewypłacalności, jednak cały czas oczekuje ona na 
realizację przez rząd. Bułgaria powinna podjąć dalsze działania na rzecz zreformowania 
swojego systemu sądowego. Na przestrzeni minionych lat w Bułgarii dokonano pewnych 
usprawnień infrastruktury transportowej, jednak w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia, 
jeżeli chodzi o zwiększenie jej efektywności. Podobna sytuacja występuje w sektorze 
gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. W tym kontekście Bułgaria powinna zwiększyć 
potencjał administracyjny odpowiednich organów regulacyjnych. Należy przeprowadzić 
zdecydowane reformy w sektorze energetycznym Bułgarii, tak aby dostosować go do 
wewnętrznego rynku energii oraz zwiększyć jego wydajność.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: W Bułgarii odnotowuje się niższy od przeciętnej 
wskaźnik zatrudnienia, który w dalszym ciągu maleje, a także duże rozbieżności, jeżeli chodzi 
o wskaźnik bezrobocia w poszczególnych regionach i w odniesieniu do poszczególnych grup 
ludności. Niezbędne jest przeprowadzenie reform w celu zwiększenia efektywności służb 
zatrudnienia oraz wdrożenia skutecznych działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia ludzi 
młodych. Poprawie powinna ulec także ogólna jakość systemu edukacji Bułgarii i jego 
wydajność. Przygotowywane są reformy, lecz ich przyjęcie i wdrażanie opóźnia się. Jeżeli 
chodzi o minimalne progi składek na ubezpieczenie społeczne, rząd podjął pewne działania w 
celu ograniczenia ich oddziaływania. Wspomniane starania zostały jednak zablokowane ze 
względu na brak bardziej kompleksowego przeglądu systemu.  
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REPUBLIKA CZESKA 

 

Finanse publiczne: Republika Czeska podjęła działania w celu zaradzenia do końca 2013 r. 
sytuacji, w której deficyt sektora instytucji rządowych utrzymuje się na nadmiernym 
poziomie. Niezbędne są jednak dalsze działania w celu poprawy jakości konsolidacji 
budżetowej. Przede wszystkim w latach 2010-2012 r. odnotowano ostry, skumulowany 
spadek wydatków napędzających wzrost, takich jak inwestycje publiczne. Taka sytuacja, w 
połączeniu z niskim poziomem absorpcji funduszy strukturalnych, zagraża perspektywom 
długoterminowego wzrostu gospodarczego. Ogólnie rzecz biorąc, w kontekście poprawy 
wydajności wydatków publicznych, osiągnięto ograniczone postępy. Przyjęto reformy w celu 
poprawy przestrzegania przepisów podatkowych oraz poboru podatków, jednak opóźnieniu 
uległo wprowadzenie jednego punktu poboru podatków; nie wykorzystano także w pełni 
możliwości ograniczenia wysokich obciążeń administracyjnych związanych z uiszczaniem 
podatków. Podniesiono niektóre podatki pośrednie, zwłaszcza podatek VAT i akcyzowy. 
Istnieje jednak potrzeba wyraźniejszego odejścia od opodatkowania pracy w kierunku 
obszarów o mniej szkodliwym oddziaływaniu na wzrost gospodarczy, a także dalszego 
ograniczenia rozbieżności w traktowaniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 
osób pracujących na własny rachunek. Reforma systemu emerytalnego z 2011 r. wpłynęła na 
poprawę długoterminowej stabilności finansów publicznych, jednak istnieje konieczność 
podjęcia dalszych kroków. 

Wzrost i konkurencyjność: Niska skuteczność administracji publicznej pozostaje poważnym 
źródłem obaw dla czeskich przedsiębiorstw. Władze Republiki Czeskiej podjęły działania w 
zakresie walki z korupcją i przyjęły dwie kolejne strategie walki z korupcją. Ich wdrożenie 
nie przebiega jednak w dostatecznie skuteczny sposób: niektóre działania kluczowe wdrożono 
jedynie częściowo, na przykład działania związane z ustawą o zamówieniach publicznych, 
natomiast inne ciągle czekają na realizację – na przykład długo oczekiwana ustawa o 
urzędnikach państwowych. Dla długoterminowej konkurencyjności Republiki Czeskiej 
zasadnicze znaczenie ma zwiększenie jakości edukacji obowiązkowej i szkolnictwa 
wyższego. Wdrażane są obecnie pewne finansowane przez UE działania w obszarze edukacji 
obowiązkowej, jednak nie poczyniono postępów w zakresie reformy szkolnictwa wyższego.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Istnieje powszechne porozumienie co do faktu, że 
aktywność kobiet posiadających małe dzieci oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji na 
rynku pracy nie jest optymalna, jednak podjęto w tym zakresie bardzo ograniczone działania. 
Krokiem we właściwym kierunku jest wniosek rządu dotyczący nowej ustawy w sprawie 
świadczenia usług opieki nad dziećmi, któremu towarzyszą ulgi podatkowe dla jednostek 
świadczących usługi opieki i rodzin korzystających z takich usług, jednak działanie to może 
stanowić jedynie częściowe rozwiązanie. W 2011 r. przyjęto reformę urzędów pracy, która 
jest od tego czasu wdrażana. Pozostaje dokonanie oceny, czy podjęte działania są dostateczne 
dla zapewnienia sytuacji, w której urzędy pracy – wyposażone w odpowiedni personel i 
narzędzia – będą w stanie zapewnić skuteczną i ukierunkowaną pomoc w poszukiwaniu 
pracy.  
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DANIA 

 

Finanse publiczne: Zgodnie z przewidywaniami deficyt budżetowy Danii zmaleje w 2013 r. 
do 1,7 % PKB. Pozytywne perspektywy dla duńskich finansów publicznych wiążą się 
częściowo z podjętymi działaniami jednorazowymi; nawiązują one również do znaczenia, 
jakie ma rozsądna polityka budżetowa wykraczająca poza zasięg procedury nadmiernego 
deficytu dla zabezpieczenia zaufania pokładanego w politykę gospodarczą Danii oraz 
zabezpieczenia kosztów związanych ze starzejącym się społeczeństwem.  

Sektor finansowy: Zagrożenia, jakie dla stabilności finansowej stwarza wysoki poziom 
zadłużenia gospodarstw domowych, wydają się być ograniczone. W mijającym roku rząd oraz 
sektor finansowy podjęli działania, które zmierzają we właściwym kierunku. Wymagane jest 
jednak ścisłe monitorowanie, które zagwarantuje osiągnięcie pożądanych efektów. 
Dotychczas nie rozważano żadnych zmian, które miałyby ograniczyć zakłócenia i wzmocnić 
oddziaływanie antycykliczne przepisów dotyczących opodatkowania nieruchomości. 

Wzrost i konkurencyjność: Słaba konkurencyjność wewnętrzna wynika z wysokich 
narzutów na ceny usług i towarów w Danii. W 2012 r. rząd przedstawił pakiet ds. 
konkurencyjności, określający odpowiednie działania. Ponadto komisja ds. produktywności 
analizuje obecnie słaby wzrost wydajności gospodarki duńskiej i potencjalny udział w tej 
sytuacji duńskiego sektora usług, który pod względem konkurencyjności nie znajduje się na 
optymalnym poziomie. Przed końcem 2013 r. oczekuje się wyników tej analizy, które mają 
zostać następnie przekształcone w odpowiednie działania polityczne. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Mając na celu zwiększenie podaży siły roboczej, Dania 
przeprowadziła ważne reformy systemu wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, rent z 
tytułu niepełnosprawności oraz subsydiowanych systemów zatrudnienia (tzw. system flex-
job). Jednak niezbędne są dalsze wysiłki na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób 
znajdujących się na marginesie rynku pracy, takich jak pracownicy fizyczni o niskich 
kwalifikacjach, osoby o ograniczonych możliwościach podjęcia pracy oraz osoby wywodzące 
się ze środowisk migracyjnych. Rząd Danii podjął działania w celu poprawy sytuacji, 
zwłaszcza wzmacniając te aspekty działań aktywnej polityki rynku pracy, które dotyczą 
szkoleń i edukacji, co powinno przynieść korzyści również wspomnianym wcześniej grupom. 
Powołano dwie komisje ekspertów, aby poprawić działania z zakresu aktywnej polityki rynku 
pracy na rzecz ubezpieczonych i nieubezpieczonych pracowników fizycznych. Osiągnięto 
porozumienie w sprawie reformy systemu edukacji podstawowej i średniej, która będzie 
wdrażana w roku szkolnym 2014-2015. Przedstawiono również wniosek dotyczący reformy 
edukacji zawodowej i systemu szkoleń, która miałaby wejść w życie do sierpnia 2015 r. 
Przygotowywana jest także reforma systemu edukacji szkolnictwa wyższego.  



 

8 

 

NIEMCY 

 

Finanse publiczne: Po okresie deficytu przekraczającego 3 % PKB (w latach 2009–2010) 
Niemcy odzyskały stabilność budżetową. W 2012 r. w budżecie sektora instytucji rządowych 
i samorządowych odnotowano niewielką nadwyżkę i wypełniono średniookresowy cel 
budżetowy. W ostatnich latach zwiększono wydatki na kształcenie i badania naukowe, ale 
potrzebne są dalsze działania w tym zakresie. Niemcy zwiększyły efektywność wydatków 
publicznych na opiekę zdrowotną i długoterminową, a w pewnym stopniu także efektywność 
systemu podatkowego. Poczyniono pewne kroki w kierunku wdrożenia konstytucyjnej reguły 
zrównoważonego budżetu („hamulec zadłużenia”), a mimo to w większości krajów 
związkowych nadal brakuje szczegółowych przepisów wykonawczych.  

Sektor finansowy: Niemcy wzmocniły ramy regulacyjne i nadzór sektora finansowego oraz 
podjęły kroki, by dostosować się do nowych unijnych ram regulacyjnych. Decyzje Komisji w 
sprawie pomocy państwa przyczyniły się do restrukturyzacji banków krajów związkowych, 
ale potrzebne są dalsze działania ze strony państwa wspierające konsolidację sektora 
bankowego. 

Wzrost i konkurencyjność: Niemcy starają się stworzyć sprzyjające warunki dla 
przyspieszenia rozbudowy sieci energetycznej i rozpoczęły – wraz z kilkoma sąsiednimi 
państwami członkowskimi – koordynację zarządzania siecią energetyczną. Podejmowane w 
ostatnich latach starania o wprowadzenie konkurencji na rynku kolejowym były bardzo 
ograniczone, a reformy, które miały na celu otwarcie sektora usług, zwłaszcza usług 
świadczonych w ramach wolnych zawodów i zawodów rzemieślniczych, miały bardzo 
niewielki zakres. Niedawno przyjęto natomiast reformę legislacyjną, której celem jest 
poprawa egzekwowania przepisów prawa konkurencji. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Widoczne są postępy w zakresie zmniejszania 
bezrobocia długoterminowego, ale możliwe jest większe wykorzystanie potencjału 
niemieckiej siły roboczej w świetle nadchodzących zmian demograficznych. W związku z 
kompleksową oceną środków wsparcia rodziny rząd powinien przystąpić do wycofywania 
przepisów podatkowych, które zniechęcają drugich żywicieli rodziny do podejmowania 
pracy. Niemcy zwiększyły liczbę placówek opieki nad dziećmi i podjęły szereg inicjatyw w 
celu poprawy wczesnej nauki języków i umiejętności dzieci w zakresie czytania, a także aby 
zmniejszyć odsetek uczniów obcego pochodzenia wcześnie kończących naukę (który jest 
dwukrotnie wyższy od średniej krajowej). Wynagrodzenia znacznie wzrosły w ostatnich 
latach. Pomimo półautomatycznego obniżenia stopy składki emerytalnej klin podatkowy 
pozostaje wysoki, szczególnie w przypadku pracowników o niskich dochodach.  



 

9 

 

ESTONIA 

 

Finanse publiczne: Estonia ma stabilną sytuację budżetową, zgodnie z paktem stabilności i 
wzrostu. Głównym celem jej strategii budżetowej jest zapewnienie zrównoważonej polityki 
fiskalnej wspierającej zrównoważony wzrost gospodarczy. Średniookresowy cel budżetowy 
Estonii to nadwyżka strukturalna, którą osiągnięto w 2012 r. Przedstawiono nowy projekt 
ustawy, który ma zapewnić zgodność z wymogami Traktatu o stabilności, koordynacji i 
zarządzaniu oraz sformalizować istniejącą już, lecz w dużej mierze nieformalną jak na razie, 
regułę (strukturalnego) salda budżetu w perspektywie średnioterminowej. Estonia powinna 
podjąć konkretne działania w celu wzmocnienia wiążącego charakteru istniejących 
wieloletnich reguł i pułapów wydatkowych. 

Wzrost i konkurencyjność: Estonia szybko pokonała kryzys z lat 2008-2009. Tempo 
wzrostu PKB wprawdzie spadło, lecz państwo to cały czas osiąga wyniki znajdujące się 
powyżej średniej UE. Estonia umacnia ponadto swoją pozycję w międzynarodowym łańcuchu 
wartości i sektorach o wysokim zapotrzebowaniu na wiedzę, korzysta ona również z 
rosnących inwestycji w obszarze badań i rozwoju. Jednak już w 2012 r. spadek udziału w 
eksporcie oraz dość duży wzrost jednostkowych kosztów pracy wskazywały na pewną utratę 
konkurencyjności. W pierwszej połowie 2013 r. spadło tempo produkcji i wzrosło 
zatrudnienie, wzrost wydajności w gospodarce zmalał, podczas gdy płace stopniowo rosły. Ta 
sytuacja doprowadziła do dalszego spadku konkurencyjności. W szczególny sposób trzeba 
będzie zadbać o lepsze dopasowanie wyników kształcenia do potrzeb rynku i ograniczenie 
ryzyka wystąpienia sytuacji, gdy wzrost płac przekracza wzrost wydajności. Rząd 
zapoczątkował szereg reform, na przykład reformę szkół podstawowych i średnich, 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowywanych jest 
więcej reform, między innymi długo oczekiwana strategia na rzecz uczenia się przez całe 
życie. Należy jednak jeszcze określić ostateczną formę tych reform, zaś ich skutki będą 
widoczne dopiero w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Sytuacja na rynku pracy Estonii szybko poprawiła się po 
kryzysie z lat 2008-2009. Wraz z utrzymującym się wzrostem gospodarczym (który był nieco 
niższy w 2013 r.) coraz więcej bezrobotnych znajduje zatrudnienie, zaś płace realne rosną. W 
dalszym ciągu jednak poważnym problemem pozostaje utrzymujące się bezrobocie ludzi 
młodych oraz bezrobocie długotrwałe, niedostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy 
oraz utrata siły roboczej ze względu na przewlekłe choroby lub problemy zdrowotne. Ponadto 
utrzymujące się niedobory instytucji świadczących opiekę nad dziećmi opóźniają powroty 
rodziców (zwłaszcza kobiet) na rynek pracy, co nie pozwala im na pełne uczestnictwo w 
rynku pracy. Rząd reaguje na te niedobory, przygotowując szereg projektów reform, 
zwłaszcza reformę systemu niezdolności do pracy, jednak projekty te muszą jeszcze zostać 
zakończone i przekazane parlamentowi do przyjęcia. Na poziomie lokalnym występuje 
powracające niedostosowanie potencjału budżetowego i administracyjnego do zakresu 
odpowiedzialności, jaka na nim ciąży. W sposób negatywny odbija się to na skuteczności i 
jakości usług świadczonych przez władze lokalne w większości sektorów, w tym w sektorze 
opieki długoterminowej, usług pomocy dla rodzin, usług edukacyjnych i transportowych. 
Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku lokalnych środków wsparcia, jakie są niezbędne 
dla zapewnienia skutecznych usług opieki zdrowotnej. Nie uzgodniono jeszcze reform, które 
dotyczyłyby tych kwestii. Opóźnia się zwłaszcza przedstawienie rządowi nowej strategii 
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rozwoju regionalnego, trwają natomiast prace nad programem działań na rzecz usprawnienia 
lokalnej administracji publicznej. 
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IRLANDIA 

 

Finanse publiczne: Przez cały okres realizacji programu dostosowań gospodarczych Irlandia 
ściśle przestrzegała głównych celów polityki fiskalnej. Według prognoz na 2013 r. deficyt 
wyniesie 7,4 % PKB, a więc nieznacznie poniżej pułapu określonego w programie i 
procedurze nadmiernego deficytu, który wynosi 7,5 %. Dług publiczny wyrażony jako 
odsetek PKB jest wciąż wysoki, a w 2013 r. osiągnie prawdopodobnie poziom szczytowy, ale 
następnie powinien zacząć spadać dzięki działaniom konsolidacyjnym i wyższemu wzrostowi 
PKB. Reforma budżetowa odbywa się w tempie odpowiadającym postępom na poziomie UE, 
ale ramy wydatków oraz sprawozdawczość danych i przejrzystość wymagają jeszcze 
poprawy. 

Sektor finansowy: Zmniejszenie zadłużenia i restrukturyzacja banków krajowych 
przebiegają sprawnie, choć potrzebne są dalsze działania w tym zakresie. W ostatnim czasie 
skoncentrowano się na określeniu i realizacji celów w zakresie trwałego rozwiązania 
problemu zaległości w spłacie kredytów hipotecznych, zajęciu się innymi zagrożonymi 
kredytami oraz poprawie ram prawnych i regulacyjnych (przepisów dotyczących 
niewypłacalności osób prywatnych i przejmowania mienia, kodeksu postępowania w sprawie 
zaległości w spłacie kredytów hipotecznych oraz rejestru kredytowego). Prowadzona jest 
obecnie kompleksowa ocena bilansów banków w związku z testami warunków skrajnych, 
które zostaną przeprowadzone w 2014 r. w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego. 
Ocena ta zostanie ukończona do końca listopada.  

Wzrost i konkurencyjność: Oczekuje się, że realny wzrost PKB będzie niewielki – na 
poziomie 0,3 % w 2013 r., a następnie przyspieszy w 2014 r. do poziomu 1,7 %. Jest to 
skutek słabego spożycia prywatnego oraz niskich dochodów w pierwszej połowie 2013 r. 
pomimo wzrostu zatrudnienia, gdyż konsekwentnie obniżane jest zadłużenie gospodarstw 
domowych i gromadzone są wysokie oszczędności w charakterze zabezpieczenia. 
Perspektywy dla rynku pracy stale się jednak poprawiają, co powinno z czasem przełożyć się 
na wzrost popytu krajowego i wzrost wydajności. W bieżącym roku wygasa ochrona 
patentowa w przypadku kilku kluczowych produktów farmaceutycznych produkowanych w 
Irlandii, czego skutkiem jest wolniejszy wzrost wywozu i przywozu. Oczekuje się, że presja 
cenowa pozostanie niewielka ze względu na wysoki poziom wolnych mocy produkcyjnych w 
gospodarce oraz niewielką presję inflacyjną wynikającą z polityki fiskalnej.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Reformy strukturalne pozwoliły poprawić 
fundamentalne parametry gospodarcze, ale pewne kwestie są nadal nierozwiązane. W 
ostatnich reformach wdrażanych w ramach programu skoncentrowano się na wzmocnieniu 
mechanizmów aktywizacji, zapewnieniu dalej idącego i szerzej zakrojonego wsparcia dla 
osób szukających pracy (zwłaszcza dla osób długotrwale bezrobotnych i dla ludzi młodych), a 
także poprawie przydatności i jakości programów dalszego kształcenia i szkolenia, tak aby 
zachęcać do zmiany i podnoszenia kwalifikacji. Przygotowania do uruchomienia tych usług 
nie zostały jeszcze zakończone. Pozostałe reformy realizowane w ramach programu mają na 
celu zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajności w ramach zapewniania opieki 
zdrowotnej, reformę gospodarki wodnej i zmniejszenie kosztów usług prawnych poprzez 
zwiększenie konkurencji w tym zakresie.  
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GRECJA 

 

Finanse publiczne: Grecja w dalszym ciągu dokonuje postępów w realizacji drugiego 
programu dostosowań gospodarczych, mimo że pewne istotne działania uległy opóźnieniu. W 
celu ustabilizowania greckich finansów publicznych przedsięwzięto znaczące środki. 
Wprowadzane są wciąż zmiany w polityce fiskalnej. Należy jednak nadal dążyć do 
osiągnięcie nadwyżki w budżecie podstawowym w 2013 r. oraz umożliwić dalszą poprawę 
sytuacji budżetowej.  

Zwiększenie dochodów państwa i reforma nieskutecznej administracji podatkowej to cele 
priorytetowe, a zapewnienie pełnej operacyjności niedawno utworzonej, półautonomicznej 
administracji podatkowej oraz poprawa jej skuteczności wymagają znaczących starań. Trwa 
także reforma administracji publicznej, przy okazji której toczą się dyskusje na temat strategii 
w zakresie zasobów ludzkich, zmian w programie mobilności oraz wdrożenia siatki płac w 
celu ustabilizowania kosztów wynagrodzeń. W obszarach opieki zdrowotnej i zarządzania 
finansami publicznymi wdrożono kilka ważnych reform strukturalnych. Nadal potrzebne są 
jednak daleko idące reformy w wielu innych obszarach.  

Sektor finansowy: Potrzebne jest zdecydowane i skuteczne wdrożenie programu 
prywatyzacji. Zakończył się już proces dokapitalizowania czterech najważniejszych banków. 

Wzrost i konkurencyjność: Perspektywy makroekonomiczne wskazują na pierwsze oznaki 
ożywienia gospodarczego przy prognozowanym dodatnim wzroście na poziomie 0,6 % w 
2014 r. Po kilku latach recesji w pierwszej połowie 2013 r. zaczęła ona słabnąć i pojawiły się 
pierwsze sygnały, że osiągnięto dolną fazę cyklu. Mimo że obniżające się jednostkowe koszty 
pracy wraz z pomyślnie przeprowadzoną reformą rynku pracy poprawiają konkurencyjność 
pod względem kosztów, trwająca reforma rynków produktowych powinna być wdrażana 
szybciej i skuteczniej. Program dostosowań gospodarczych jest w dużym stopniu 
skoncentrowany na reformach strukturalnych niezbędnych do stworzenia warunków 
sprzyjających ponownemu wzrostowi inwestycji, zatrudnienia i wydajności z chwilą wejścia 
w kolejny etap cyklu koniunkturalnego. Wraz z zobowiązaniami wynikającymi z programu 
stopniowo wdrażane są kluczowe reformy mające między innymi na celu wspieranie 
efektywnego i konkurencyjnego otoczenia biznesu, zreformowanie systemu sądownictwa, 
rozwój wydajnych sektorów i usług sieciowych, a także otwarcie rynku zawodów 
regulowanych, ale odpowiednie decyzje polityczne nie zostały jeszcze podjęte.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Absolutnym priorytetem jest wciąż walka z 
bezrobociem. Grecja wdrożyła już ambitne reformy rynku pracy, a teraz należy przystąpić do 
realizacji czterech bloków planu działania na rzecz zatrudnienia: programu robót publicznych; 
staży dla młodych (programu bonów); reformy Publicznej Służby Zatrudnienia (OAED) oraz 
poprawy kształcenia zawodowego i przyuczania do zawodu. Grecja stara się poprawić siatkę 
bezpieczeństwa socjalnego w ramach obecnej puli środków budżetowych, na przykład przez 
rozwój pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych i przez utworzenie do stycznia 2014 r. 
programu gwarantowanego dochodu minimalnego (jako programu pilotażowego). 
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HISZPANIA 

 

Finanse publiczne: Hiszpania zobowiązała się skorygować swój nadmierny deficyt do 2016 
r. Kraj ten odnotowuje postępy w zakresie reform systemu emerytalnego. Stopniowy wzrost 
ustawowego wieku emerytalnego oraz okresu składkowego wymaganego do pełnej emerytury 
został przyjęty w 2011 r., dostęp i inicjatywy dotyczące wcześniejszej i częściowej emerytury 
zostały ograniczone w marcu 2013 r. Planuje się przyjęcie do końca tego roku przepisów w 
zakresie regulacji czynnika stabilności w systemie emerytalnym. Zarządzanie finansami 
publicznymi zostało wzmocnione, zwiększono przejrzystość i kontrolę w zakresie budżetów 
regionalnych, do końca roku przewiduje się utworzenie niezależnej instytucji fiskalnej, 
zaległości płatnicze są likwidowane oraz przedsięwzięto środki, aby zapobiegać w przyszłości 
opóźnieniom w płatnościach. Przepisy dotyczące de-indeksacji, które mają zostać 
zatwierdzone do końca tego roku, zniosą indeksację do inflacji w kontraktach publicznych. 
Od 2012 r. wprowadzane są środki w celu wyrównania relatywnych obciążeń podatkowych 
przez zwiększenie podatków konsumpcyjnych i środowiskowych, a także w celu poprawy 
przestrzegania przepisów podatkowych oraz ograniczenia preferencyjnego traktowania 
zadłużenia w opodatkowaniu dochodów osób prawnych i fizycznych. Jednak konieczne jest 
podjęcie dalszych działań. W lipcu powołano niezależną grupę ekspertów, aby przeprowadzić 
ogólny przegląd systemu podatkowego.  

Sektor finansowy: Program sektora finansowego, który ma zostać zakończony w 2014 r., jest 
realizowany. Prowadzona jest restrukturyzacja banków, które otrzymały pomoc państwa, a 
zgodność z wymogami polityki horyzontalnej jest prawie całkowita. Tym samym 
wzmocniono ramy zarządzania, regulacyjne i nadzoru hiszpańskiego sektora bankowego. 

Wzrost i konkurencyjność: Problemy związane z otoczeniem biznesu, takie jak segmentacja 
rynku krajowego lub bariery wejścia w przemyśle usługowym utrudniają tworzenie nowych 
miejsc pracy. Wniosek ustawodawczy sprzyjający funkcjonowaniu hiszpańskiego rynku 
wewnętrznego (prawo w sprawie gwarancji jedności rynku) został przedłożony parlamentowi. 
Pierwszy projekt prawa reformującego usługi świadczone w ramach wolnych zawodów jest 
obecnie przedmiotem konsultacji, ale nie zostanie on sfinalizowany w ustalonym terminie. 
Ostatnio wprowadzone prawo o przedsiębiorczości wniosło usprawnienia w uregulowaniach 
dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw oraz ustanowiło bardziej elastyczne rodzaje 
spółek. Od 2012 r. wprowadzano również środki w celu otwarcia sektora detalicznego oraz 
zapewnienia większej efektywności na rynku wynajmu mieszkań. W następstwie środków 
wprowadzonych w 2012 r. władze przedstawiły w lipcu 2013 r. pakiet legislacyjny mający na 
celu modernizację sektora energii elektrycznej oraz rozwiązanie długotrwałego problemu 
deficytu taryfowego w zakresie energii elektrycznej. Dodatkowe działania są konieczne, aby 
zaradzić nieprawidłowościom dotyczącym konkurencji w sektorze transportu. Hiszpania 
podjęła również działania zmierzające do przeprowadzenia reformy administracji publicznej: 
w lutym 2013 r. rząd przedstawił projekt ustawy w sprawie reformy administracji lokalnej, 
który ma zostać przyjęty przez parlament przed końcem 2013 r. Rozpoczęto także prace 
dotyczące szerzej zakrojonej reformy administracji publicznej. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Przy wykorzystaniu doświadczeń płynących z 
poprzednich reform w 2010 r. i 2011 r. szerzej zakrojona reforma rynku pracy z 2012 r. wraz 
z porozumieniem zawartym z partnerami społecznymi w 2012 r. zdaje się tworzyć warunki 
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dla większej odporności rynku pracy. Jest jednak jeszcze za wcześnie, aby ocenić jej wpływ. 
Kontynuowane są prace w celu wspierania aktywnej polityki rynku pracy, a także jej 
powiązań z obszarami polityki pasywnej. Jednak skuteczne stosowanie środków zajmuje 
więcej czasu niż zakładano, a koordynacja między regionami centralnymi i autonomicznymi 
wciąż stanowi zagrożenie dla skutecznej realizacji działań. Przedsięwzięto środki w ramach 
strategii zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, aby wspierać zatrudnienie młodych 
osób. Przeprowadzane są reformy mające na celu usprawnienie systemu transferu punktów w 
kształceniu i szkoleniu zawodowym. Podjęto ograniczone działania w celu zaradzania 
problemom ubóstwa i włączenia społecznego. 
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FRANCJA 

 

Finanse publiczne: Pomimo znaczących działań konsolidacyjnych, które doprowadziły do 
obniżenia deficytu nominalnego z 7,5 % PKB w 2009 r. do 4,8 % w 2012 r., Francji nie udało 
się skorygować nadmiernego deficytu do 2013 r. z powodu gorszych, niż oczekiwano, 
warunków gospodarczych. Termin wprowadzenia tej korekty został więc wydłużony przez 
Radę o dwa lata. Nie wiadomo wciąż, czy planowana reforma decentralizacyjna przyniesie 
znaczące oszczędności dla całego sektora instytucji rządowych i samorządowych. Oczekuje 
się, że reforma emerytalna z 2013 r. przyczyni się do długoterminowej stabilizacji systemu 
emerytalnego, ale może okazać się niewystarczająca w perspektywie średnioterminowej. 
Planowane środki są skoncentrowane przede wszystkim po stronie dochodów i polegają w 
szczególności na podwyższeniu składek na ubezpieczenie społeczne, tak po stronie 
pracownika, jak i pracodawcy. Ponadto reforma emerytalna z 2013 r. dotyczy tylko systemu 
ogólnego i nie obejmuje rewizji systemów specjalnych. 

Konkurencyjność i wzrost: Przedsięwzięto pewne środki w celu zwiększenia wydajności 
systemu podatkowego przez obniżenie wybranych wydatków podatkowych. Wprowadzono 
także środki w zakresie opodatkowania osób prawnych służące zmniejszeniu skłonności do 
zadłużania się przedsiębiorstw. Pośrednią stawkę podatku VAT na poziomie 10 % 
wprowadzono w 2013 r. z myślą o uproszczeniu systemu podatkowego, ale nie wyeliminuje 
to aspektów zmniejszających wydajność systemu (takich jak obniżona stawka VAT dla 
restauracji). Francja dąży do poprawy konkurencyjności, na przykład wprowadzając w 2013 r. 
ulgę podatkową na zwiększenie konkurencyjności i zatrudnienia. Środki przedsięwzięte w 
celu zwiększenia konkurencji w sektorach regulowanych są jednak niezbyt daleko idące. Jeśli 
chodzi o sektory sieciowe – przepisy NOME pozwolą zmniejszyć bariery wejścia na rynek w 
sektorze energii, a ponadto przygotowywana jest reforma zwiększająca wydajność systemu 
transportu kolejowego. 

Rynek pracy: Ustawa z czerwca 2013 r. w sprawie gwarancji miejsc pracy ma poprawić 
funkcjonowanie rynku pracy. Ustawa ta jest wymierzona przede wszystkim w problem 
ograniczonego dostępu do uczenia się przez całe życie. Wspierane jest także zatrudnienie 
starszych pracowników i osób młodych, szczególnie poprzez pracę dotowaną i przyuczanie 
do zawodu, ale efekty tego wsparcia są różne. Wprowadzony ostatnio program „zawody 
przyszłości” skutecznie wspiera szanse na zatrudnienie nisko wykwalifikowanych młodych 
ludzi, natomiast „umowa pokoleniowa” przyniosła jak dotąd niewielkie rezultaty. W latach 
2012–2013 przeprowadzono także reformę publicznej służby zatrudnienia. Rozdrobnienie 
rynku pracy zostało częściowo wyeliminowane dzięki ustawie podwyższającej składki na 
ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców od umów na czas krótszy niż trzy 
miesiące, co miało na celu zmniejszenie odsetka umów krótkoterminowych. Ograniczono 
możliwość uznaniowego podwyższania wynagrodzenia minimalnego w celu zachowania 
konkurencyjności, uzależniając jego wysokość od wzoru indeksacji. Wkrótce mają się 
rozpocząć negocjacje między partnerami społecznymi w sprawie systemu świadczeń dla 
bezrobotnych. Ze względu na poziom bezrobocia potrzebne są dalsze reformy strukturalne w 
celu obniżenia kosztów pracy.  
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CHORWACJA 

 

Mając na względzie przystąpienie w dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja dobrowolnie 
uczestniczyła na nieformalnych zasadach w semestrze europejskim 2013, przedkładając w 
kwietniu 2013 r. swój program gospodarczy. W dokumencie roboczym służb Komisji zawarto 
ocenę jakościową programu, w której Komisja wskazała, że o ile osiągnięto pewne postępy, 
to znaczne wyzwania budżetowe i strukturalne nadal istnieją. Dokument nie zawierał zaleceń 
dla tego kraju.  

Finanse publiczne: W ostatnich latach ramy budżetowe Chorwacji zostały zreformowane 
dzięki wejściu w życie trzech ważnych aktów prawnych: i) ustawy budżetowej (2009 r.), ii) 
ustawy o odpowiedzialności budżetowej (2011 r.) oraz iii) decyzji rządu o ustanowieniu 
komitetu ds. polityki budżetowej (2011 r.). Jeśli chodzi o przychody, Chorwacja podjęła 
działania na rzecz przesunięcia struktury opodatkowania od siły roboczej w kierunku 
podatków mniej szkodliwych dla wzrostu gospodarczego, a także na rzecz poprawy 
przestrzegania przepisów podatkowych. W tym celu podjęto działania ukierunkowane na 
zwalczanie uchylania się od opodatkowania i poprawę skuteczności administracji podatkowej. 
Jeżeli chodzi o wydatki, zapoczątkowano działania, których celem jest przegląd skuteczności 
i trwałości wydatków na ochronę socjalną i emerytury. Zgodnie z danymi zgłoszonymi przez 
władze deficyt sektora instytucji rządowych w Chorwacji kształtował się w 2012 r. na 
poziomie 5,0 % PKB. Deficyt państwa liczony na zasadzie kasowej w pierwszych dziewięciu 
miesiącach 2013 r. zbliżył się do wartości 4,0 % PKB, co jest wartością wyższą niż wartość 
planowana na cały rok (3 %). Począwszy od 2009 r. dług brutto sektora instytucji rządowych 
rośnie w szybkim tempie. W 2012 r. wyniósł on 55,5 % i przewiduje się jego dalsze 
zwiększenie.  

Wzrost i konkurencyjność: Niska jakość otoczenia biznesu i niska skuteczność 
sądownictwa, a także brak konkurencyjności na kluczowych rynkach to czynniki, które 
zaważyły na perspektywach wzrostu gospodarki Chorwacji. Na przestrzeni minionych lat 
Chorwacja podjęła działania prawne, instytucjonalne i praktyczne, aby ograniczyć obciążenia 
administracyjne i ożywić inwestycje. Podjęto już pierwsze działania na rzecz modernizacji 
administracji publicznej, zwiększenia skuteczności sądownictwa i wdrożenia mechanizmów 
zapobiegania w celu walki z korupcją w sektorze publicznym, jednak niezbędna jest realizacja 
dalszych działań na rzecz zwiększenia skuteczności administracji i sądownictwa. Poziom 
wydatków na badania i rozwój jest niski, ponadto uregulowania prawne są nieskuteczne. 
Działania prowadzące we właściwym kierunku to nowa strategia na rzecz innowacji oraz 
planowana strategia inteligentnej specjalizacji. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Potencjał chorwackiego rynku pracy pozostaje w bardzo 
dużym stopniu niewykorzystany. W szczególnie niekorzystnej sytuacji są ludzie młodzi, 
osoby pozostające bez pracy przez dłuższy czas, osoby starsze oraz kobiety. Ostatnio 
poprawił się zakres działań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy, jednak skuteczność tych 
działań zostanie dopiero poddana ocenie. W celu poprawy niedostatecznych osiągnięć rynku 
pracy Chorwacja przyjęła pierwsze poprawki w przepisach o prawie pracy, częściowo 
podejmując kwestię przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia. Przygotowywany jest drugi 
etap poprawek w przepisach o prawie pracy, które mają wprowadzić bardziej znaczące 
zmiany do przepisów regulujących ochronę zatrudnienia; przygotowywana jest również 
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obszerna reforma emerytalna. Pogarsza się sytuacja społeczna, powodując, że jedna trzecia 
społeczeństwa zagrożona jest ubóstwem. W dalszym ciągu konieczne jest zwiększenie 
skuteczności systemu opieki społecznej oraz podjęcie kwestii istniejących czynników 
zniechęcających niektóre grupy społeczeństwa do podejmowania zatrudnienia. Obszerną bazę 
dla reformy systemu stanowi strategia opieki społecznej na lata 2011-2016 oraz nowe ustawy 
o opiece społecznej, jednak oddziaływanie poszczególnych środków będzie uzależnione od 
ich bieżącej realizacji. 
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WŁOCHY 

 

Finanse publiczne: Wysiłki konsolidacyjne podejmowane od 2011 r. roku doprowadziły do 
skorygowania nadmiernego deficytu. Jednak dług publiczny pozostaje istotnym obciążeniem. 
Ścisłe monitorowanie rozwoju sytuacji budżetowej jest zatem wskazane w celu zapewnienia 
ścisłej zgodności z paktem na rzecz stabilności i wzrostu. Reforma systemu podatkowego 
pozostaje fragmentaryczna. Stawka podatku od głównego miejsca zamieszkania została 
obniżona o połowę w 2013 r., a od 2014 r. ma zostać zastąpiona nowym lokalnym podatkiem 
od usług. Kluczowe znaczenie dla sprawiedliwości podatku od nieruchomości oraz 
efektywności systemu podatkowego będzie miała odpowiednia koncepcja tego nowego 
podatku, a także rewizja wartości katastralnej nieruchomości. Pomimo wcześniejszych 
działań oraz tych, które zostały zapowiedziane na rok 2014, opodatkowanie pracy i kapitału 
we Włoszech utrzymuje się na wysokim poziomie.  

Sektor finansowy: W celu wzmocnienia włoskiego sektora finansowego włoski bank 
centralny przeprowadził pierwszą ocenę jakości aktywów, która stanowi pozytywny krok, 
mimo że obejmuje ograniczoną liczbę banków. Ponadto zaproponowano wyższą ulgę na 
udziały kapitałowe dla przedsiębiorstw w celu zróżnicowania ich dostępu do finansowania. 
Jednakże postępy w zakresie poprawy ładu korporacyjnego banków były dotychczas 
ograniczone. 

Wzrost i konkurencyjność: Podjęto szereg działań zmierzających do zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych, uproszczenia prawodawstwa i poprawy otoczenia biznesowego. Podjęto 
również działania na rzecz zwiększenia skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz poprawy 
zarządzania funduszami UE; działania te wymagają jednak dalszych kroków legislacyjnych i 
powinny być kontynuowane. Podjęto działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności 
rynku usług, jednak istnieje ryzyko związane z ich wdrażaniem, zwłaszcza w odniesieniu do 
usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów. Po uchyleniu przez Trybunał 
Konstytucyjny w 2012 r. przepisów dotyczących otwarcia rynku, konieczne jest podjęcie 
działań następczych zmierzających do organizowania przetargów na lokalne usługi publiczne. 
W przypadku sektorów sieciowych, podjęto działania w celu poprawy warunków dostępu do 
rynku, w szczególności w sektorze gazowym oraz sektorze transportu, jednak ceny energii 
pozostają bardzo wysokie, a modernizacja infrastruktury na terenie całego kraju stanowi 
poważne wyzwanie. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Strukturalnymi cechami włoskiego rynku pracy są brak 
elastyczności i segmentacja. Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, w 2012 r. przyjęto 
reformę, która dotyczyła m.in. ograniczeń dla nietypowych umów o pracę, nowych zasad 
zwalniania pracowników oraz systemu zintegrowanych świadczeń dla bezrobotnych. 
Wdrażanie tej reformy przebiega jednak powoli, na przykład w zakresie modernizacji 
publicznych służb zatrudnienia. W 2012 r. osiągnięto porozumienie w celu lepszego 
dostosowania płac do wydajności, które przewiduje ulgi podatkowe i które musi być obecnie 
odpowiednio wdrożone w terenie. Bezrobocie wśród osób młodych i kobiet jest źródłem 
poważnych obaw. Środki ukierunkowane zwłaszcza na młodych ludzi zostały przyjęte w 
kilku etapach (ostatnio w sierpniu 2013 r.) i powinny zostać szybko wprowadzone w życie. 
Również wyzwania w obszarze edukacji pozostają istotne (w szczególności najniższy odsetek 
osób z wyższym wykształceniem w UE oraz odsetek młodzieży niekształcącej się, 
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niepracującej ani nieszkolącej się wynoszący prawie 24 %), dlatego niezbędne są pilne 
działania. W celu lepszego ukierunkowania świadczeń na rozwiązywanie problemów ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, w sierpniu 2013 r. podjęto ważną decyzję dotyczącą rozszerzenia 
istniejącej karty socjalnej na wszystkie południowe regiony Włoch. Zapewnienie 
finansowania tych działań będzie jednak zależało od przeprogramowania krajowego wkładu 
do funduszy strukturalnych UE.  
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CYPR 

 

Finanse publiczne: Cypr przeprowadza obecnie obszerną konsolidację budżetową. 
Dostosowanie dla lat 2013-2014 jest zasadniczo zrównoważone po stronie wydatków i 
dochodów. Jeżeli chodzi o wydatki, trwa wdrażanie reformy systemu emerytalnego z 2013 r., 
która przewiduje podniesienie wieku emerytalnego, wprowadzenie elementów 
zniechęcających do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę oraz ograniczenie wysokości 
świadczeń. Podjęto kroki na rzecz wzmocnienia stabilności struktury funduszy. Przewiduje 
się wprowadzenie Krajowego Systemu Opieki Zdrowotnej do końca 2015 r. Jeśli chodzi o 
zarządzanie finansami publicznymi, do końca grudnia 2013 r. ma zostać przyjęta 
kompleksowa ustawa, stanowiąca podstawę prawną dla zasad należytego zarządzania 
finansami publicznymi, w której określone zostaną główne procesy, zadania i obowiązki na 
wszystkich etapach rocznego cyklu budżetowego. Jeśli chodzi o dochody, wdrażane są 
reformy dochodów podatkowych i administracji publicznej, których celem jest poprawa 
przestrzegania przepisów podatkowych, zwalczanie oszustw podatkowych i podniesienie 
skuteczności sektora publicznego w wykonywaniu powierzonych mu zadań, w tym poprzez 
ułatwioną realokację zasobów sektora publicznego w obszarach najbardziej dotkniętych 
kryzysem gospodarczym. 

Sektor finansowy: W związku ze zdecydowanym spadkiem zaufania do sektora bankowego 
zdecydowano o przeprowadzeniu reform w celu restrukturyzacji i redukcji instytucji 
finansowych, a także wzmocnienia nadzoru. W szczególności powołano Centralny Bank 
Cypru jako wyłączny organ restrukturyzacji, zaś Bank Cypru został poddany rekapitalizacji i 
wyłączony z restrukturyzacji. Władze rozpoczęły wdrażanie strategii na rzecz restrukturyzacji 
spółdzielczych instytucji kredytowych i zostały przeprowadzone pierwsze połączenia. 
Ukończono roboczy plan dotyczący włączenia nadzoru spółdzielczych instytucji kredytowych 
w zakres obowiązków Centralnego Banku Cypru. W dalszym ciągu stopniowo łagodzono 
wymogi administracyjne i kontrole kapitału, zgodnie z harmonogramem działań 
uzgodnionym z partnerami programu.  

Wzrost i konkurencyjność: Wśród działań ożywiających wzrost gospodarczy, które zostały 
przez Cypr przyjęte lub zaplanowane, znajduje się transpozycja trzeciego pakietu 
energetycznego, przygotowanie strategii dla sektora energetycznego, dostosowanie 
prawodawstwa do dyrektywy usługowej oraz wysiłki na rzecz liberalizacji zawodów 
regulowanych. Jednak w dalszym ciągu istnieje potrzeba podjęcia dodatkowych działań w 
sektorze transportu, również pod względem poprawy skuteczności energetycznej, a także 
zachęcania prywatnego sektora do podejmowania inwestycji w obszarze badań i rozwoju. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: W następstwie utrzymującego się od 2009 r. spadku 
zatrudnienia oraz zdecydowanego wzrostu bezrobocia, na Cyprze podjęto działania 
skierowane do osób pozostających bez pracy przez dłuższy okres czasu i do młodych 
bezrobotnych, a także działania na rzecz poprawy umiejętności. Działania te to powoływanie 
instytucji kształcenia policealnego, wprowadzenie nowego, nowoczesnego systemu 
przyuczania do zawodu oraz wdrożenie systemu kwalifikacji zawodowych. Niezbędne są 
jednak dalsze starania na rzecz walki z wysokim odsetkiem bezrobocia wśród ludzi młodych 
oraz lepszego dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. Cypr zreformował także 
swój system indeksacji płac w sektorze publicznym, a reforma ta jest również kontynuowana 
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w sektorze prywatnym. Zreformowano także system opieki społecznej, aby objąć ochroną 
najbardziej zagrożone grupy społeczne i zapewnić odpowiednią równowagę między 
świadczeniami socjalnymi a zachętami do podejmowania pracy. 
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ŁOTWA 

 

Finanse publiczne: Szeroko zakrojona konsolidacja fiskalna oraz uzyskanie wyższej 
wydajności wydatków publicznych w ramach programu dostosowania makroekonomicznego 
umożliwiły Łotwie ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 
8,1 % PKB w 2010 r. do 1,3 % w 2012 r. oraz osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego w roku 2012. Procedura nadmiernego deficytu w stosunku do Łotwy została 
uchylona w czerwcu 2013 r. Budżet na rok 2014 jest pierwszym budżetem wdrażanym na 
podstawie nowej ustawy o dyscyplinie fiskalnej. Parlament przyjął środki podatkowe 
dotyczące stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, nieopodatkowanych progów 
dochodu (ogólny próg oraz próg dla osób pozostających na utrzymaniu ), a także podatków 
ekologicznych.  

Sektor finansowy: Prywatyzacja kilku banków po kryzysie finansowym jest na dobrej 
drodze, wzmocniono nadzór finansowy w celu zachowania stabilności sektora, ponadto 
szczególne środki regulacyjne i ścisłe monitorowanie zagranicznych depozytów bankowych 
nadal obowiązują, jednak w dalszym ciągu należy zachować czujność. 

Wzrost i konkurencyjność: Zaproponowano ambitne reformy w dziedzinie edukacji i nauki, 
które obejmują m.in. zmiany w zakresie zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego, 
promowanie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, a także wprowadzenie 
modelu finansowania nagradzającego jakość w połączeniu ze zwiększonym finansowaniem 
szkolnictwa wyższego z budżetu. Nie dokonano jednak postępów we wdrażaniu tych zmian, a 
reforma systemu akredytacji poszczególnych kierunków studiów nie została przeprowadzona. 
Łotwa podjęła istotne działania w celu ograniczenia niewydolności sądownictwa cywilnego 
wywierającej negatywny wpływ na otoczenie biznesowe. Działania te obejmują m.in. 
reorganizację sądów, szereg reform dotyczących postępowań cywilnych, wdrożenie 
rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zwiększenie 
przejrzystości poprzez publikowanie orzeczeń. Przepisy dotyczące mediacji oraz zmiana 
prawa upadłościowego są przedmiotem dyskusji. W dziedzinie energii, rynek energii 
elektrycznej został zliberalizowany oraz podejmowane są działania mające na celu poprawę 
połączeń sieci energetycznej. Konieczne są jednak dalsze wysiłki w odniesieniu do 
infrastruktury gazowej i rynków, w szczególności dla zagwarantowania dobrze regulowanego 
dostępu stron trzecich do infrastruktury transportu i składowania. Dokonano pewnych 
postępów w dziedzinie efektywności energetycznej.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Łotwa obniżyła podatki związane z zatrudnieniem, a w 
latach 2014 i 2015 planuje podjęcie kolejnych kroków w tym zakresie. Łotwa zwiększyła też 
zakres aktywnej polityki rynku pracy; rozwinęła nowe działania w ramach tej polityki oraz 
zmodernizowała szkoły kształcenia i szkolenia zawodowego. W przygotowaniu jest program 
gwarancji dla młodzieży. Poprzednia decyzja Łotwy, dotycząca obniżenia poziomu 
minimalnego dochodu gwarantowanego oraz zniesienia rządowego finansowania w tej 
dziedzinie, była niezgodna z kierunkiem sformułowanym w zaleceniach. Trwają prace nad 
reformą systemu pomocy społecznej mające na celu zwiększenie zakresu i adekwatności tej 
pomocy, jednak posuwają się one powoli. Wśród innych środków mających na celu 
ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego należy wymienić wzrost płacy minimalnej, 
specjalistyczne usługi socjalne dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla dzieci 
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niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o ubóstwo wśród dzieci, którego wskaźnik jest jednym z 
najwyższych w Europie, Łotwa znacznie podniosła poziom wielu świadczeń rodzinnych w 
2013 r., a w 2014 r. przewiduje się dalsze podwyżki. 
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LITWA 

 

Finanse publiczne: W ciągu ostatnich trzech lat poziom wzrostu gospodarczego był jednym 
z najwyższych w UE, co przyczyniło się do zmniejszenia deficytu budżetowego. Procedura 
nadmiernego deficytu została uchylona w czerwcu 2013 r. Pomimo utrzymywania się 
tendencji spadkowej deficytu strukturalnego, postępy w dążeniu do osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego były mniejsze od wymaganego minimum; w związku z 
tym wysiłki powinny zostać zintensyfikowane w przyszłości. Pomimo podjęcia działań w 
zakresie opodatkowania nieruchomości, w okresie 2012-2013 nie osiągnięto żadnych 
istotnych postępów w dziedzinie systemu podatkowego. Biorąc pod uwagę, że litewski 
wskaźnik dochodów podatkowych w stosunku do PKB jest jednym z najniższych w UE, 
istnieje znaczny margines dla zwiększenia tych dochodów. Zakres przeglądu systemu 
podatkowego przeprowadzonego w 2013 r. był ograniczony pod względem zakresu, a 
wpływu rozszerzonej strategii na rzecz lepszego przestrzegania przepisów podatkowych 
można oczekiwać raczej w perspektywie średnioterminowej.. Odroczono przyjęcie ustaw w 
sprawie stabilności fiskalnej, w związku z czym niezbędne są dalsze działania w celu 
wzmocnienia ram budżetowych. W 2011 r. przyjęto decyzję o stopniowym podnoszeniu 
wieku emerytalnego, a pod koniec 2012 r. przyjęto zmiany do przepisów dotyczących 
uzupełniających oszczędności emerytalnych. Dotychczas nie wprowadzono jednak przepisów 
dotyczących kompleksowej reformy systemu emerytalnego, ani środków sprzyjających 
wydłużeniu życia zawodowego. 

Wzrost i konkurencyjność: W ostatnich latach Litwa poprawiła swoją konkurencyjność na 
skutek utrzymującego się spadku płac oraz poprawy konkurencyjności pozacenowej. Nadal 
utrzymują się jednak znaczne zaległości w zakresie badań naukowych i innowacji oraz w 
zakresie osiągnięć w dziedzinie edukacji. Ponadto reformy w sektorze energetycznym 
powinny zmniejszyć uzależnienie od importu energii (gospodarka litewska jest jedną z 
najbardziej energochłonnych, a jej poziom emisji dwutlenku węgla jest jednym z 
najwyższych w UE). Podjęto działania dotyczące sieci energetycznych, jednak tempo ich 
wdrażania pozostaje dość powolne. Jeżeli chodzi o efektywność energetyczną budynków, 
Litwa usunęła w 2013 r. przeszkody prawne dla przyznawania szczególnych pożyczek 
niektórym kategoriom właścicieli. Jest to krok we właściwym kierunku, jednak jego 
konkretny wpływ musi jeszcze być poddany ocenie. Rząd opracował ramy regulacyjne dla 
reformy przedsiębiorstw państwowych i znacznie zwiększył przejrzystość w tej dziedzinie. 
Obecnie wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego wdrożenia wszystkich elementów tej 
reformy.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Sytuacja na litewskim rynku pracy uległa dalszej 
poprawie, jednak bezrobocie ludzi młodych oraz bezrobocie długotrwałe pozostaje 
poważnym problemem. Wzrasta niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Rząd podjął 
szereg działań w celu obniżenia stopy bezrobocia wśród ludzi młodych, które przyniosły 
pewne pozytywne rezultaty, a także przygotowuje program gwarancji dla młodzieży. 
Działania w ramach aktywnej polityki rynku pracy nie zostały jednak jeszcze ponownie 
ukierunkowane i skoncentrowane na pracownikach nisko wykwalifikowanych i osobach 
oddalonych od rynku pracy. Promowanie przyuczania do zawodu w ramach systemu 
kształcenia i szkolenia zawodowego pozostaje niewystarczające. Przepisy dotyczące ochrony 
zatrudnienia pozostają restrykcyjne, a zmiany w kodeksie pracy były ograniczone i nie będą 
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miały większego wpływu. Wdrożono wstępne reformy zmierzające do liberalizacji umów o 
pracę na czas określony w sektorze prywatnym, jednak są one niewystarczające ze względu 
na ich ograniczony okres i zasięg. Rozpoczęto realizację reformy świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej w celu lepszego ich ukierunkowania. Wzrost ogólnego minimalnego 
wynagrodzenia powinien ograniczyć ubóstwo wśród osób pracujących oraz przyczynić się do 
zmniejszenia ogólnego ubóstwa. Środki te nie wydają się jednak być wystarczające do 
wyeliminowania ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
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LUKSEMBURG 

 

Finanse publiczne: Luksemburg dokonał postępów w swoich działaniach na rzecz 
konsolidacji budżetowej i osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. Niezbędne są 
jednak dalsze działania w celu zapewnienia długoterminowej stabilności finansów 
publicznych. Przygotowano projekt ustawy w celu wdrożenia średniookresowych ram 
budżetowych, lecz jego przyjęcie zostało opóźnione. Reformę systemu emerytalnego przyjętą 
w grudniu 2012 r. można uznać jedynie za pierwszy krok w kierunku osiągnięcia 
długoterminowej stabilności finansów publicznych. Konieczne jest podjęcie dodatkowych 
działań, m.in. dotyczących długoterminowej opieki zdrowotnej. Luksemburg nie podjął 
jeszcze środków w celu rozszerzenia stosowania podstawowej stawki VAT, co przyczyniłoby 
się do wzrostu dochodów z podatków konsumpcyjnych. 

Wzrost i konkurencyjność: Nominalne jednostkowe koszty pracy w Luksemburgu wzrosły 
w latach 2008-2012 o blisko 16 % , czyli prawie dwa razy szybciej niż w krajach sąsiednich. 
Działania podjęte przez Luksemburg w celu usprawnienia systemu ustalania wysokości 
wynagrodzeń miały jedynie częściowy i tymczasowy charakter. Luksemburg poczynił pewne 
działania zmierzające do zróżnicowania struktury gospodarki, która w znacznym stopniu 
uzależniona jest od sektora finansowego (ok. 30 % całkowitej wartości dodanej). Konieczne 
są jednak dalsze wysiłki, w szczególności w celu przezwyciężenia aktualnych słabości 
luksemburskiego systemu badań naukowych i innowacji. Nowe przepisy znacznie 
zmniejszyły obciążenia regulacyjne związane z usługami świadczonymi w ramach wolnych 
zawodów oraz ułatwiły dostęp do rynku dla usługodawców. Preferencyjne traktowanie 
zadłużenia w opodatkowaniu przedsiębiorstw prawdopodobnie przyczyniło się do wysokiego 
poziomu zadłużenia przedsiębiorstw, jednak nie podjęto dotychczas środków mających na 
celu zaradzenie tej sytuacji. Luksemburg nie jest na właściwej drodze do osiągnięcia swojego 
celu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych. Konieczne są dalsze wysiłki w celu 
zrównoważenia negatywnych skutków ubocznych niskiego poziomu opodatkowania na 
produkty energetyczne , a także w celu poprawy systemu transportu publicznego. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Luksemburski system edukacji stoi przed specyficznymi 
wyzwaniami związanymi z wielojęzycznością, wysokim odsetkiem osób wywodzących się ze 
środowisk migracyjnych (43,1 %), a także konkretnymi umiejętnościami wymaganymi przez 
bardzo wyspecjalizowany rynek pracy o rozbudowanym sektorze finansowym. Sytuacja 
migrantów oraz młodych ludzi o niskich kwalifikacjach pozostaje trudna. Luksemburg podjął 
działania, które zdążają w dobrym kierunku, m.in. utworzenie centrum poradnictwa 
zawodowego, obserwatorium zatrudnienia oraz zachęt na rzecz zatrudnienia i systemu 
gwarancji dla młodzieży. Jednak działania te nie zostały w pełni wdrożone. Obecnie 
opracowywana jest reforma systemu kształcenia średniego. Ze względu na niski wskaźnik 
zatrudnienia starszych pracowników, wprowadzono zachęty finansowe w ramach reformy 
systemu emerytalnego w celu przedłużenia kariery zawodowej.  
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WĘGRY 

 

Finanse publiczne: Procedura nadmiernego deficytu na Węgrzech została uchylona w 
czerwcu 2013 r., po czym władze przyjęły, ogólnie rzecz biorąc, trochę bardziej ekspansywną 
politykę fiskalną. Prognoza budżetowa Komisji na 2014 r. jest zgodna z określoną w 
Traktacie wartością referencyjną (3 % PKB), ale ryzyko wzrostu deficytu jest dość wysokie. 
Ponadto ostatnie decyzje w zakresie polityki fiskalnej nie wskazują na dążenie do strategii 
fiskalnej bardziej sprzyjającej wzrostowi. W kwestii poprawy zarządzania budżetem 
przedsięwzięto już pewne środki, ale potrzebne są dalsze działania.  

Sektor finansowy: Odnotowano przyspieszenie wzrostu akcji kredytowej skierowanej do 
MŚP, a zaangażowanie sektora w pożyczki w walutach obcych zmniejszyło się dzięki 
wdrożeniu przez bank centralny Programu finansowania na rzecz wzrostu. Program ten może 
jednak przynieść znaczne koszty budżetowe w perspektywie średnioterminowej. Podatki 
nałożone na sektor finansowy wzrosły po raz kolejny w 2013 r. Ponadto rząd planuje obecnie 
wprowadzenie nowego programu wsparcia dla gospodarstw domowych obciążonych 
kredytem walutowym, a związane z tym programem koszty mogą dodatkowo zmniejszyć 
podaż kredytów ze strony banków. Organ nadzoru został włączony w struktury Magyar 
Nemzeti Bank (MNB), co powinno zwiększyć jego zdolność do działania w sytuacjach 
wyjątkowych oraz możliwość łączenia instrumentów ostrożnościowych w skali makro- i 
mikroekonomicznej. Jeśli chodzi o czyszczenie portfela, nie podjęto żadnych nowych działań, 
natomiast udział kredytów zagrożonych w bilansie sektora bankowego jest dość wysoki 
(bliski 20 %), podobnie jak udział kredytów zrestrukturyzowanych.  

Wzrost i konkurencyjność: Wzrost gospodarczy Węgier jest niższy niż w innych państwach 
regionu (PL, CZ, SK) ze względu na oddłużenie sektorów w trudnej sytuacji oraz 
pogarszające się warunki dla biznesu. Ten ostatni element wynika w dużej mierze z braku 
przewidywalności, zakłócających skutków polityki rządu, który narzucił na inwestorów 
szereg ograniczeń, a także jakości systemu podatku od osób prawnych, zwłaszcza w 
przypadku sektora finansowego. Nie przedsięwzięto żadnych środków w związku z 
zaleceniami dotyczącymi otoczenia biznesu.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Rynek pracy pozostaje w tyle w stosunku do unijnej 
średniej, a wskaźnik zatrudnienia jest zasadniczo niski. Największe zaniepokojenie budzi 
bezrobocie wśród młodzieży i bezrobocie długoterminowe. W przygotowaniu jest program 
gwarancji dla młodzieży. Wprowadzony przez rząd w 2011 r. szeroko zakrojony program 
robót publicznych pomógł zapobiec wzrostowi bezrobocia, ale jego długofalowy wpływ na 
szanse osób objętych tym programem na zatrudnienie jeszcze nie jest widoczny. Oczekiwany 
wpływ aktywizujący jest krokiem we właściwym kierunku, niemniej jest to środek 
jednorazowy. Skutki programów sprzyjających uczeniu się przez całe życie także nie są 
jeszcze widoczne. Przygotowywane są strategie dotyczące wczesnego kończenia nauki, 
uczenia się przez całe życie i kształcenia wyższego. Rząd wprowadził skierowane do 
określonych grup obniżki składek na ubezpieczenie społeczne, aby zwiększyć popyt na pracę 
na otwartym rynku pracy. Wpływ tych działań nie jest jeszcze zauważalny. Pomimo 
umiarkowanego wzrostu ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo nasila się zjawisko 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, a wiele osób boryka się z dotkliwą deprywacją 
materialną. Sytuację pogarsza skrócenie okresu wypłacania i obniżenie wysokości świadczeń 
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dla bezrobotnych, a także pieniężnych form wsparcia z pomocy społecznej, w przypadku 
których zaostrzono kryteria kwalifikowalności. 
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MALTA 

 

Finanse publiczne: Malta planuje sprowadzenie deficytu sektora instytucji rządowych i 
samorządowych do poziomu 2,7 % PKB w 2013 r., jednak według jesiennej prognozy 
Komisji poziom ten wyniesie 3,4 % PKB. Malta zapowiedziała środki mające na celu 
poprawę przestrzegania przepisów podatkowych oraz walkę z uchylaniem się od 
opodatkowania, jednak ich wdrażanie nie zostało jeszcze zakończone. Problem 
preferencyjnego traktowania zadłużenia w systemie opodatkowania przedsiębiorstw musi 
również zostać rozwiązany. Reforma ram budżetowych ma nastąpić przed końcem roku. 
Stabilność finansów publicznych Malty w perspektywie długoterminowej w dalszym ciągu 
stanowi wyzwanie, ponieważ przewidywany wzrost wydatków związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa jest znacznie powyżej średniej UE. W odniesieniu do reformy systemu 
emerytalnego, trwające podwyższenia wieku emerytalnego są zbyt stopniowe i nie są 
powiązane ze średnią oczekiwaną długością życia. Malta planuje zaradzić temu w 
perspektywie krótko- lub średnioterminowej poprzez inne środki, takie jak zwiększenie stopy 
zatrudnienia kobiet i osób w starszym wieku (strategia na rzecz aktywnego starzenia ma 
zostać przyjęta przed końcem roku), lecz długofalowa strategia w tej dziedzinie nie została 
jeszcze opracowana. Wydatki na opiekę zdrowotną zwiększają jeszcze to wyzwanie. Władze 
wprowadzają szereg środków zmierzających do poprawy adekwatności systemu, ale ich 
wpływ finansowy nie jest jasny.  
Sektor finansowy: Władze planują wprowadzenie zmian do dwóch przepisów bankowych 
dotyczących rezerw na straty związane z kredytowaniem oraz ryzyka koncentracji. Projekty 
tych zmian są w dalszym ciągu w trakcie dyskusji, a pierwotny termin został już 
przekroczony. W celu zwiększenia nadzoru finansowego maltańskie władze stworzyły 
Wspólną radę stabilności finansowej (Join Financial Stability Board ) i zaproponowały 
projekt zmiany do ustawy o banku centralnym Malty. 
Wzrost i konkurencyjność: Planuje się między innymi dywersyfikację źródeł energii 
poprzez przekształcenie obecnej elektrowni naftowej na gaz LNG, a także budowę nowej 
elektrowni na gaz LNG. Ponadto w budowie jest elektroenergetyczne połączenie z Włochami, 
ale jego ukończenie uległo opóźnieniu. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, wdrożono 
systemy wsparcia, jednak wystąpiły problemy przy rozwijaniu dużych planowanych farm 
wiatrowych. Podjęto ograniczone działania w celu rozwiązania problemów w sektorze 
transportu, lecz poziom wykorzystania transportu publicznego (przewidzianego w obecnie 
wdrażanej reformie) pozostaje niewielki. Ogólnie konieczne wydają się dalsze wysiłki w 
zakresie efektywności energetycznej. Malta wdraża obecnie ramy dla systemu e-zamówień w 
celu zwiększenia skuteczności w dziedzinie zamówień publicznych. w 2013 r. rozpoczęto 
również reformę systemu sądownictwa. 
Zatrudnienie i polityka społeczna: Stopa zatrudnienia kobiet wzrasta, jednak nadal 
pozostaje na bardzo niskim poziomie. Od 2011 r. wdrażane są działania w tej dziedzinie 
(m.in. otwarcie publicznych i prywatnych ośrodków opieki nad dziećmi i świetlic), chociaż 
ich ilość i przystępność cenowa nadal stanowią problem. Wydłużono też urlop macierzyński i 
wprowadzono zachęty podatkowe dla pracujących rodziców. Odsetek osób przedwcześnie 
kończących naukę utrzymuje się na wysokim poziomie, ale podjęto działania mające na celu 
ograniczenie tego zjawiska. Planowane są działania na rzecz alfabetyzacji, uczenia się przez 
całe życie oraz reintegracji z rynkiem pracy bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo, 
które uzupełnią wdrażaną reformę systemu przyuczania do zawodu. Stosowany przez Maltę 
mechanizm korekcyjny uwzględniający koszty życia ma pewne szczególne cechy, które 
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najwyraźniej równoważą jego niekorzystny wpływ. Zachęca się jednak Maltę do ścisłego 
monitorowania jego wpływu oraz gotowości do zreformowania tego mechanizmu, jeżeli 
okaże się to niezbędne. 
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NIDERLANDY 

 

Finanse publiczne: Między innymi z powodu trudnej sytuacji gospodarczej w Niderlandach 
istnieje od 2009 r. nadmierny deficyt budżetowy. Zgodnie z prognozą Komisji z jesieni 2013 
r. gospodarka skurczyła się w 2012 r. o 1,2 % i oczekuje się, że w 2013 r. skurczy się o 1 %, 
zanim w 2014 r. nastąpi delikatny wzrost. Niderlandy przyjęły reformy pierwszego filaru 
emerytalnego. Wciąż jeszcze należy przyjąć reformy drugiego filaru emerytalnego i opieki 
długoterminowej. Oczekuje się, że środki służące poprawie funkcjonowania funduszy 
emerytalnych zmniejszą subsydia podatkowe dla systemu, wspierając równocześnie szanse 
starszych pracowników na zatrudnienie.  

Sektor finansowy: Z uwagi na znaczące zakłócenia strukturalne na rynku mieszkaniowym w 
Niderlandach niezbędne są dalsze reformy, również by ograniczyć skutki uboczne dla całej 
gospodarki, powodujące spowolnienie poprawy sytuacji gospodarczej. Od kwietnia 2012 r. 
wprowadzono szereg środków. Niektóre z nich dotyczą dostosowania rozwiązań 
podatkowych w odniesieniu do finansowania hipotecznego. Stopniowe dążenie do 
ograniczenia możliwości odliczania od podatku odsetek od kredytu hipotecznego oraz 
stosowania skuteczniejszych zachęt do amortyzacji jest użyteczne, lecz wprowadzanie tego 
środka etapami odbywa się zbyt powoli. Niedawne wprowadzenie pewnego zróżnicowania 
stawek czynszu w sektorze lokali socjalnych w oparciu o dochody to pozytywny krok, lecz 
wpływ tego działania wciąż musi zostać poddany ocenie. 

Wzrost i konkurencyjność: Rozpoczęto reformy strukturalne, ale wydaje się, że od 2012 r. 
tempo przeprowadzania niezbędnych reform spadło. W trudnej sytuacji gospodarczej, przy 
rosnącym bezrobociu, konieczne są dodatkowe starania służące zwiększeniu potencjału 
wzrostu niderlandzkiej gospodarki. Niderlandy poprawiły swoją pozycję w unijnej tablicy 
wyników innowacyjności z 2013 r., dzięki czemu państwo to znalazło się w grupie 
„podążających za innowacjami” (innovation follower), uzyskując ponadprzeciętne 
osiągnięcia. Kilka środków zostało ogłoszonych i obecnie trwa wprowadzanie ich w życie. 
Zostały one zinterpretowane jako kroki we właściwym kierunku. Co za tym idzie, zalecenie w 
zakresie konkurencyjności oraz badań i rozwoju zostało w 2013 r. zarzucone. Chociaż wydaje 
się, że wydatki publiczne na edukację zostały zabezpieczone dzięki cięciom budżetowym, to 
finansowanie nieograniczonych warunkami badań podstawowych znajduje się pod presją. W 
latach 2012 i 2013 podjęto środki w celu poprawy otoczenia biznesu, jednak w niektórych 
obszarach wciąż są możliwości dalszej pozytywnej zmiany.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Sytuacja na rynku pracy w Niderlandach pogorszyła się 
ostatnio. Do działań mających na celu poprawę aktywności zawodowej należy zwiększenie 
ulg podatkowych związanych z zatrudnieniem oraz stopniowa redukcja czynników 
podatkowych zniechęcających drugich żywicieli rodziny do podjęcia zatrudnienia. Ponadto 
przewidziano zwiększenie mobilności pracowników, dokonując przeglądu prawodawstwa z 
zakresu ochrony zatrudnienia i okresu obowiązywania świadczeń dla bezrobotnych. 
Wdrożono również środki służące integracji pewnych grup z rynkiem pracy. Pod koniec 2012 
r. rząd przedstawił szereg reform dotyczących polityk społeczno-gospodarczych. 
Przewidziane środki z zakresu programu świadczeń dla bezrobotnych, prawodawstwa 
dotyczącego ochrony zatrudnienia/zwolnień (EPL) oraz nowa ustawa o uczestnictwie w rynku 
pracy wciąż nie zostały wdrożone. Planuje się jednak stopniowe wprowadzanie w życie tych 
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środków. Poprawa funkcjonowania rynku pracy wymaga przeprowadzenia dodatkowych 
reform. 
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AUSTRIA 

 

Finanse publiczne: Austria z sukcesem ograniczyła deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych i kontynuuje wysiłki zmierzające do osiągnięcia średniookresowego celu 
budżetowego, natomiast nadal konieczne jest zwiększenie rocznego dostosowania 
strukturalnego. Nakładające się na siebie zakresy odpowiedzialności między poziomami 
federalnymi, regionalnymi i lokalnymi, jak również niespójności między kompetencjami w 
zakresie finansowania i wydatków to problem, który należy rozwiązać. W rzeczywistości 
obecna sytuacja może spowodować ryzyko dla niektórych obecnie wdrażanych reform, takich 
jak np. system rozliczeniowy TARGET w odniesieniu do wydatków w systemie opieki 
zdrowotnej. 

Sektor finansowy: Prowadzona jest obecnie restrukturyzacja (częściowo) upaństwowionych 
banków, ale konieczne są dalsze działania, a ryzyko budżetowe należy ściśle monitorować. 

Wzrost i konkurencyjność: Konieczne są dalsze prace w celu ułatwienia konkurencji oraz 
świadczenia usług, w tym poprzez usuwanie nadmiernych barier, na jakie napotykają się 
usługodawcy oraz sprawdzenie, czy istniejące ograniczenia w zawodach regulowanych są 
uzasadnione interesem ogólnym. Reforma prawa konkurencji jest obecnie wdrażana, ale 
obawy dotyczące zbyt ograniczonego przydziału środków dla federalnego organu ds. 
konkurencji są nadal aktualne. Mimo iż od 2012 r. Austria udostępniła pewną część 
dodatkowych zasobów budżetowych, nie wprowadziła jeszcze wszystkich środków 
wymaganych w celu zapewnienia, że rosnąca liczba studentów otrzyma dostęp do 
odpowiednio dostosowanego wykształcenia wysokiej jakości oraz że ukończą oni studia.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Austria podjęła działania zmierzające do zwiększenia, w 
perspektywie śródterminowej, uczestnictwa starszych pracowników w rynku pracy oraz 
ograniczenia wczesnego wycofywania się z aktywności zawodowej. Wdrożenie tych środków 
oraz zapewnienie ich skuteczności wymagać będzie dokładnego monitorowania. Nie podjęto 
żadnych działań zmierzających do przyspieszenia wyrównania ustawowego wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obciążenia związane z zatrudnieniem pod kątem 
obowiązujących stawek podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne znajdują się nadal 
na wysokim poziomie; nie podjęto żadnych działań zmierzających do ograniczenia obciążeń 
podatkowych pracy przynoszącej niskie dochody i przesunięcia ich w kierunku podstaw 
opodatkowania o mniej negatywnym wpływie na wzrost gospodarczy. Wdrożono pewne 
środki na rzecz zwiększenia uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Opieka nad dziećmi i usługi 
w zakresie opieki długoterminowej zostały rozszerzone w pewnym zakresie, chociaż 
przydział budżetowy nie wydaje się dostatecznie duży, by zaspokoić rosnący popyt. 
Wdrożono również pewne środki w celu sprostania wyzwaniom związanym z udziałem w 
rynku pracy młodzieży ze środowisk migracyjnych, takie jak strategia nauczania języka oraz 
w celu poprawy wyników nauczania, w szczególności wśród młodzieży znajdującej się w 
niekorzystnym położeniu. Postępy są niewielkie, a skuteczność wymienionych środków 
wymaga uważnego monitorowania. 
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POLSKA 

 

Finanse publiczne: W celu sprostania zaleceniu w ramach paktu stabilności i wzrostu, tj. by 
osiągnąć w 2014 r. deficyt w wysokości 3 % PKB, Polska przedstawiła kolejne środki 
fiskalne, głównie w zakresie systemu emerytalnego, ram budżetowych, przestrzegania 
przepisów prawa podatkowego oraz dochodów podatkowych. Polska nie zminimalizowała 
cięć wydatków pobudzających wzrost gospodarczy – w ostatnich latach znacząca część 
wysiłków podejmowanych w celu ograniczenia deficytu wiązała się z cięciami w dziedzinie 
inwestycji. Reforma przepisów podatkowych została uchwalona, jednak wciąż czeka na 
wprowadzenie w życie. Kwestia przestrzegania przepisów podatkowych wciąż stanowi 
problem. Począwszy od 2013 r. Polska stopniowo podnosi ustawowy wiek emerytalny do 67 
lat. Z drugiej strony nie przeprowadzono reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz specjalnego systemu emerytur górniczych. W odniesieniu do oszczędności 
w sektorze opieki zdrowotnej Polska ogłosiła pewne działania związane z zarządzaniem 
Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt ustawy o opiece społecznej przewiduje również 
pewne środki służące lepszemu ukierunkowaniu polityk społecznych. Ocenę ich wpływu 
trzeba będzie jednak przeprowadzić w oparciu o ostatecznie obowiązujące przepisy prawne. 

Wzrost i konkurencyjność: Reforma w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego była 
krokiem we właściwym kierunku, lecz wyniki polskich przedsiębiorstw w dziedzinie 
innowacyjności są wciąż słabe. Środki przedsięwzięte dotychczas w celu zwiększenia 
inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój oraz innowacyjności samych przedsiębiorstw 
nie doprowadziły do wyraźnej poprawy sytuacji, a środki publiczne służące wspieraniu 
innowacji nie są właściwie ukierunkowane. Skuteczne instrumenty, takie jak istniejące 
zachęty podatkowe, są rzadko wykorzystywane, nie szuka się również możliwości poprawy 
sytuacji lub wprowadzenia alternatywnych rozwiązań podatkowych. Większość działań w 
sektorze energetycznym znajduje się dopiero na etapie przygotowań. Zarówno w sektorze 
energii elektrycznej, jak i gazu poczyniono jednak pewne starania – rozpoczęto niektóre 
projekty w zakresie rozwoju i modernizacji sieci elektrycznej, a w 2012 r. otwarto platformę 
handlu gazem. Co się tyczy wydajności energetycznej, rząd przeprowadził modernizację 
budynków publicznych. Pomimo wysiłków projekty inwestycyjne w kolejnictwie są wciąż 
bardzo opóźnione, natomiast urząd sprawujący nadzór nad rynkiem kolejowym został 
wzmocniony. Polska opracowała poważny plan reform służący wyeliminowaniu lub 
zmniejszeniu wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do nawet 230 
zawodów i pierwsza część zmian legislacyjnych weszła już w życie. Polska nie podjęła 
jeszcze działań odpowiadających bezpośrednio na zalecenia dotyczące gospodarowania 
odpadami i gospodarki wodnej, a także przyspieszenia zwiększania zasięgu sieci 
szerokopasmowej. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Poczyniono pewne starania w celu zmniejszenia 
bezrobocia młodzieży. Rząd rozpoczął szereg reform w dziedzinie kształcenia i szkolenia. 
Przygotowywane są dodatkowe środki służące lepszemu ukierunkowaniu polityki 
zatrudnienia, w szczególności w odniesieniu do młodzieży. We wrześniu 2013 r. przyjęto 
strategię uczenia się przez całe życie. Potrzebne są jednak dodatkowe wysiłki, by poprawić 
dostęp do programów praktyk zawodowych i uczenia się w miejscu pracy. Polska zrobiła 
niewiele, by ograniczyć segmentację rynku pracy i ubóstwo pracujących. Liczba miejsc w 
placówkach opieki nad dziećmi wzrasta, ale oferta żłobków jest wciąż zbyt mała, aby 
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znacząco zwiększyć współczynnik aktywności zawodowej kobiet. Wciąż nie wprowadzono w 
życie trwałej i wiarygodnej reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). 
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PORTUGALIA 

 

Finanse publiczne: W ciągu ostatnich trzech lat osiągnięto postęp w zakresie konsolidacji 
fiskalnej, przy wysiłku fiskalnym na poziomie ok. 5,1 % PKB. Zgodnie z prognozą Komisji z 
jesieni 2013 r. oczekuje się, że w 2013 r. deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych wyniesie 5,95 % PKB. Rząd potwierdził, że cel w zakresie deficytu 
budżetowego w 2014 r. ustalono na poziomie 4 %, a jego osiągnięcie mają wspierać trwałe 
środki konsolidacji. Konsolidacja fiskalna w 2013 r. obejmuje podniesienie podatku 
dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości oraz koncentrację niektórych 
działań przewidzianych w przeglądzie wydatków publicznych. W następstwie orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego w 2013 r. przywrócono dwie premie dla pracowników sektora 
publicznego i dla osób pobierających renty i emerytury, które obniżono w 2012 r. Dzięki 
reformom sektora publicznego w dalszym ciągu wzmacniane jest zarządzanie finansami 
publicznymi, trwa walka z uchylaniem się od opodatkowania, restrukturyzowane są 
przedsiębiorstwa państwowe oraz obniża się koszty partnerstw publiczno-prywatnych. 

Sektor finansowy: Od momentu wprowadzenia programu dostosowań gospodarczych banki 
portugalskie znacząco poprawiły współczynniki adekwatności kapitałowej i, dzięki bardziej 
zrównoważonej strukturze funduszy oraz dostępnej płynności, znajdują się w korzystnej 
sytuacji, która umożliwi im przetrwanie krótkich okresów niepewności i poradzenie sobie z 
potencjalnym dalszym pogorszeniem jakości aktywów. Sektor finansowy kontynuował w 
szybkim tempie eliminowanie dźwigni finansowej dzięki niskiemu popytowi na kredyty i na 
koniec drugiego kwartału 2013 r. osiągnął wskaźnik kredytów do depozytów wynoszący 122 
%. Trwa wdrażanie środków mających na celu zapewnienie odpowiedniego finansowania 
rzetelnym małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym inicjatyw zachęcających do 
dywersyfikacji źródeł finansowania.  

Wzrost i konkurencyjność: Realizacja części programu dostosowań gospodarczych 
dotyczącej reform strukturalnych jest bardzo zaawansowana. Poczyniono znaczący postęp w 
obszarach sądownictwa, sektorów sieciowych, budownictwa mieszkaniowego, usług oraz 
zawodów regulowanych. Dzięki zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i ułatwianiu 
procedur wydawania licencji dokonuje się postęp, choć nie bez opóźnień, w zakresie 
znoszenia barier dla prowadzenia działalności gospodarczej. Niezbędne są dalsze postępy, by 
zwiększyć stabilność sektora transportu i jego otwartość na konkurencję, szczególnie w 
przypadku portów. Przyjęto pewne istotne środki w celu poprawy warunków płynności 
sektora biznesu, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Liczba osób zatrudnionych zmniejszała się wyraźnie od 
początku kryzysu gospodarczego, a wskaźnik zatrudnienia spadł z 73,1 % w 2008 r. do 66,5 
% w 2012 r. Chociaż sytuacja na rynku pracy poprawiła się ostatnio, to bezrobocie pozostaje 
na wysokim poziomie, szczególnie wśród młodzieży. W ramach długoterminowej strategii 
tworzenia miejsc pracy przeprowadzono następujące reformy: uelastycznienie zasad 
negocjacji zbiorowych, znaczące zmniejszenie wypłacanych odpraw, zmniejszenie świadczeń 
dla bezrobotnych w celu zwiększenia zachęt do powrotu na rynek pracy, zmiany uregulowań 
dotyczących czasu pracy oraz reformy w ALMP i VET w celu zmniejszenia stopnia 
niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Również w dziedzinie edukacji 
wprowadzono ważne środki. 



 

37 

 

RUMUNIA 

 

Finanse publiczne: Procedurę nadmiernego deficytu w odniesieniu do Rumunii zakończono 
w czerwcu 2013 r. Zarządzanie budżetem wzmocniono poprzez ustawę o odpowiedzialności 
budżetowej, stworzenie rady budżetowej, reformę emerytalną i środki służące poprawie 
przebiegu procedury budżetowej. W dalszym ciągu jednak problem stanowią zaległe płatności 
sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz stabilność i efektywność budżetowa 
systemu opieki zdrowotnej. Kolejnym wyzwaniem jest niski stopień przestrzegania przepisów 
podatkowych, prowadzący do znacznego spadku dochodów, szczególnie w dziedzinie 
podatku VAT i opodatkowania pracy.  

Sektor finansowy: Podjęto serię działań w celu wzmocnienia sektora finansowego: 
poprawiono ramy prawne restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz 
wzmocniono bankowe fundusze gwarancyjne, a ponadto dla całego sektora bankowego 
wprowadzono międzynarodowe standardy sprawozdawczości; przyjęto również środki 
służące dalszemu zniechęcaniu konsumentów i MŚP do zaciągania kredytów walutowych 
niezabezpieczonych przed wzrostem kursu walutowego. Nowe środki mają na celu 
rozwiązanie problemu pogłębiającego się pogorszenia jakości aktywów.  

Wzrost i konkurencyjność: Rumunia stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie 
konkurencyjności: przewaga branży o niskim i średnim poziomie zaawansowania 
technologicznego; niski poziom inwestycji państwa i podmiotów prywatnych w badania i 
rozwój; niska wydajność przemysłu i usług oraz utrudnienia napotykane przez rozwijające się 
przedsiębiorstwa. Trwa opracowywanie krajowej strategii konkurencyjności obejmującej 
wszystkie te obszary polityki. Restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych oraz poprawa 
sposobu zarządzania nimi i ich wydajności, w szczególności w branży transportowej i 
energetycznej, odbywa się wolno. Słaba administracja publiczna pozostaje znaczącym 
wyzwaniem dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności, a także utrudnia wykorzystanie 
funduszy unijnych. Plany działania opracowane w celu poprawy skuteczności administracji 
publicznej są powoli realizowane. Na koniec 2013 r. przygotowywana jest strategia 
wzmocnienia administracji publicznej. Krajowy plan działań priorytetowych w zakresie 
zwiększenia współczynnika wykorzystania funduszy unijnych odniósł sukces w bardzo 
ograniczonym zakresie, chociaż odnotowano wzrost współczynnika wykorzystania funduszy 
unijnych. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Całkowite bezrobocie w Rumunii jest obecnie 
stosunkowo niskie, lecz rośnie (7,5 % we wrześniu 2013 r.). Bezrobocie młodzieży jest 
jednak wysokie (23 %), natomiast ogólny wskaźnik zatrudnienia wynosił w 2012 r. tylko 63,8 
%. W 2013 r. władze rumuńskie wdrażały krajowy plan zwiększenia zatrudnienia młodzieży. 
Przygotowywana jest krajowa strategia zatrudnienia na lata 2013-2020, ukierunkowana na 
młodzież, pracowników w starszym wieku, osoby pracujące w rolnictwie, kobiety oraz 
słabsze grupy społeczne. Od 2011 r. wdrażana jest ustawa o działalności wykonywanej przez 
pracowników dniówkowych, służąca walce z pracą na czarno. Ograniczanie ubóstwa 
pozostaje dla Rumunii istotnym wyzwaniem. Rozpoczęta w 2011 r. reforma opieki społecznej 
powinna pomóc zwiększyć wydajność i skuteczność świadczeń z pomocy społecznej. 
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SŁOWENIA 

 

Finanse publiczne: Słowenia zobowiązała się do skorygowania nadmiernego deficytu do 
2015 r. Ramy budżetowe zostały objęte dalszymi zmianami po wprowadzeniu w maju 2013 r. 
poprawki konstytucyjnej ustanawiającej podstawę reguły dotyczącej salda/nadwyżki budżetu 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ostatnia reforma emerytalna zapewnia 
stabilność wydatków emerytalnych tylko do 2020 r. i przewiduje się, że po tym okresie 
wydatki emerytalne zwiększą się znacznie powyżej średniego poziomu w UE. Rząd powołał 
grupę roboczą, aby rozważyć warianty dalszych reform. Presja związana ze stabilnością w 
długim okresie wynika również z przewidywanego wzrostu popytu na opiekę długoterminową 
i powiązanymi z nią wydatkami spowodowanymi starzeniem się społeczeństwa. W maju 2013 
r. rząd przedstawił plany wzmocnienia społecznej opieki długoterminowej, a w pierwszej 
połowie 2014 r. przewiduje się przyjęcie nowych przepisów w sprawie opieki 
długoterminowej.  

Sektor finansowy: Wiele banków słoweńskich doświadczyło utrzymującej się presji na ich 
stosunkowo niskie bufory kapitałowe, a ich zależność od państwa w zakresie kapitału stanowi 
poważne zagrożenie dla stabilności fiskalnej. W sierpniu 2013 r. Bank Słowenii wszczął 
niezależną ocenę jakości aktywów oraz test warunków skrajnych obejmujący prawie 70 % 
sektora bankowego. Inicjatywa ta jest w trakcie realizacji i ma zakończyć się w 2013 r. Nowa 
spółka zarządzająca aktywami bankowymi jest przygotowana na przejęcie aktywów w celu 
odciążenia bilansów banków. Władze Słowenii poczyniły pierwsze kroki w celu przeglądu 
bankowych ram regulacyjnych do końca 2013 r. oraz w celu wzmocnienia uprawnień 
nadzorczych, przejrzystości i ujawniania danych statystycznych.  

Wzrost i konkurencyjność: Dane zgłoszone przez Sąd Najwyższy zdają się potwierdzać 
pewne pozytywne tendencje zachodzące w obszarze efektywności systemu sądowego. Ramy 
dotyczące pozasądowej restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw niefinansowych są w 
fazie przygotowań, ale termin we wrześniu 2013 r. wskazany w zaleceniach nie został 
dotrzymany. Ekspercka grupa robocza została utworzona w połowie września, aby 
wprowadzić pozasądową restrukturyzację do kodeksu postępowania upadłościowego, a w 
październiku rząd przyjął nowe zmiany dotyczące prawa upadłościowego. Ministerstwo 
Finansów opracowało we wrześniu nowy projekt prawa ustanawiającego publiczny portfel 
akcji Słowenii, który ma być środkiem konsolidacji państwowych pośrednich udziałów 
własności oraz ułatwienia prywatyzacji mniej kluczowych aktywów. Jednak termin ustalony 
na wrzesień 2013 r. dotyczący klasyfikacji państwowych aktywów nie został dotrzymany. Od 
maja 2013 r. nie poczyniono postępów w dziedzinie międzyministerialnego procesu 
wszczętego w 2012 r. i zmierzającego do uporządkowania licznych słoweńskich zawodów 
regulowanych. Nowy niezależny urząd ochrony konkurencji został zasilony dodatkowymi 
pracownikami, ale dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi, które mogą zostać 
osłabione cięciami budżetowymi planowanymi w 2014 r. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: W zakresie reform rynku pracy utworzono grupę 
roboczą, która miała za zadanie przedstawić do marca 2014 r. sprawozdanie w sprawie 
wdrożenia i wpływu reformy z marca 2013 r. Opracowywane są nowe przepisy dotyczące 
pracy studenckiej, które mają na celu zachowanie jej elastyczności przy jednoczesnym 
wprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne, aby zmniejszyć zakłócenia. Działaniom 
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tym towarzyszą środki wprowadzane w sektorze edukacji w celu ograniczenia dostępu do 
statusu studenta. Rozważa się dokonanie przeglądu przepisów w sprawie minimalnego 
wynagrodzenia, a w przyszłości rozpoczną się negocjacje z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami. Niewiele działań podjęto w zakresie rozwiązania problemu niedopasowania 
umiejętności do potrzeb rynku pracy. Słowenia przygotowała i wdrożyła pewne nowe 
ukierunkowane środki aktywnej polityki rynku pracy, których skuteczność powinna być 
uważnie monitorowana.  
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SŁOWACJA 

 

Finanse publiczne: Słowacja podjęła znaczące wysiłki dotyczące konsolidacji w celu korekty 
nadmiernego deficytu do 2013 r. Środki jednorazowe, powiązane z tymi działaniami, będą 
musiały zostać zastąpione w przyszłości przez środki strukturalne, aby zapewnić trwały 
charakter korekt. Wydatki i inwestycje rządowe w zakresie edukacji (wyrażone jako udział 
procentowy PKB) zmniejszyły się w ostatnich latach i są zapisane w budżecie na późniejszy 
okres, co odzwierciedla trudności napotkane w realizacji zalecenia dotyczącego 
zabezpieczenia wydatków pobudzających wzrost gospodarczy. Reforma z 2012 r. dotycząca 
systemu emerytalnego zwiększyła jego długoterminową stabilność, ale wciąż przewiduje się, 
że publiczny system emerytalny będzie deficytowy w długim okresie. Nie odnotowano do tej 
pory postępów w dziedzinie planowanych reform systemu opieki zdrowotnej. Na przełomie 
2012 r. i 2013 r. wprowadzono wiele środków w celu zmniejszenia zakłóceń w 
opodatkowaniu pracy między różnymi rodzajami zatrudnienia oraz w celu poprawy 
przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT. Dodatkowe działania są konieczne, aby 
poprawić przestrzeganie przepisów podatkowych wykraczających poza przepisy dotyczące 
podatku VAT. Wciąż pozostają do wykorzystania możliwości związane z podatkami, które 
mają mniejszy negatywny wpływ na wzrost, takimi jak podatki od majątku i środowiskowe. 

Wzrost i konkurencyjność: W średnim okresie Słowacja musi stawić czoła wyzwaniu w 
zakresie promowania wzrostu i konkurencyjności opartych na wiedzy. Wzmocnienie 
instytucji, kapitału ludzkiego, zdolności innowacyjnych oraz otoczenia biznesu są czynnikami 
umożliwiającymi sprostanie temu wyzwaniu. W latach 2012 i 2013 podjęto działania w celu 
zapewnienia większej przejrzystości zamówień publicznych oraz systemu sądowego, 
zwiększając także niezależności Urzędu Zamówień Publicznych. Proces reform systemu 
sądowego wciąż trwa. Od 2012 r. rząd rozpoczął ważną reformę administracji publicznej, 
obejmującą środki wykonawcze, które będą wdrażane przez wiele lat. Konieczna jest poprawa 
konkurencyjności i przejrzystości mechanizmów ustalania cen w regulowanych sektorach 
przemysłu, zwłaszcza w sektorze energetycznym. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Słowacja podjęła działania na rzecz reformy aktywnej 
polityki rynku pracy. Wciąż nie wiadomo czy realizacja reformy z maja 2013 r. przyniesie 
oczekiwane rezultaty, w szczególności w odniesieniu do oceny wpływu i zdolności 
publicznych służb zatrudnienia. Niezbędne jest również wprowadzenie bardziej 
ukierunkowanych środków dotyczących osób szukających pracy, które znajdują się w 
najbardziej niekorzystnej sytuacji. Zapewnienie wczesnej edukacji i usług opieki nad dziećmi, 
które będą dobrej jakości i przystępne cenowo, zwłaszcza dla dzieci poniżej trzeciego roku 
życia, wciąż stanowi przeszkodę w uczestnictwie kobiet na rynku pracy. Słowacja musi 
jeszcze podjąć działania promujące włączenie społeczne zmarginalizowanych społeczności. 
W dziedzinie edukacji Słowacja wprowadziła wiele środków, w szczególności wdrożono plan 
działania na rzecz młodzieży oraz przyjęto zmiany do przepisów dotyczących kształcenia i 
szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie. 
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FINLANDIA 

 

Finanse publiczne: Stan finansów publicznych w Finlandii jest, ogólnie rzecz biorąc, 
stabilny, a zaplanowane środki konsolidacji fiskalnej zostały wdrożone. Niemniej 
pogarszające się warunki gospodarcze utrudniają zapewnienie oczekiwanych rezultatów w 
zakresie dążenia do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. Średniookresowy cel 
na 2012 r., jakim było osiągnięcie nadwyżki strukturalnej na poziomie 0,5 %, nie został 
osiągnięty, a nowy cel średniookresowy na 2013 r. zakładał utrzymanie deficytu na poziomie 
0,5 %. Z jesiennej prognozy Komisji na 2013 r. wynika jednak, że i ten cel nie zostanie 
osiągnięty. W sierpniu 2013 r. fiński rząd uruchomił program reform strukturalnych w celu 
uzupełnienia i wzmocnienia wcześniejszych zobowiązań i środków wspierających wzrost oraz 
zmniejszających lukę w długookresowej stabilności finansów publicznych. Przygotowywana 
jest gruntowna reforma struktury władz gminnych, opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Są 
to kroki we właściwym kierunku, ale zanim możliwa będzie ich ocena, konieczne są dalsze 
postępy. Reforma systemu emerytalnego jest planowana na 2017 r.  

Wzrost i konkurencyjność: Finlandia znajduje się w czołówce państw, jeśli chodzi o 
innowacyjność, a jej wydatki na badania i rozwój są wciąż najwyższe w UE. Równocześnie 
jednak stoi w obliczu wielu trudności, takich jak obserwowana w ostatnich latach utrata 
udziałów w rynku wywozu, zagrażająca pozycji konkurencyjnej tego kraju. Kwestią 
kluczową jest wciąż efektywność fińskiego systemu badań i innowacji, jeśli chodzi o 
przekształcanie inwestycji w badania i rozwój w nowe innowacyjne produkty i usługi. Rząd 
zaproponował między innymi wprowadzenie tymczasowych ulg podatkowych, aby wesprzeć 
badania i inwestycje, przekazanie dodatkowego wsparcia na finansowanie restrukturyzacji i 
rozwoju sektora ICT, a ponadto dąży do gruntownego zreformowania instytutów badawczych 
i zasad finansowania badań. Ustanowiono także program wspierający konkurencję na rynku 
produktowym. Począwszy od 2014 r. Finlandia obniży stawkę podatku od osób prawnych. 
Pojawiły się też propozycje zmniejszenia obciążeń regulacyjnych i zreformowania systemu 
wsparcia przedsiębiorstw. Powodzenie reformy zależy od jej aspektów szczegółowych, które 
nie zostały jeszcze opublikowane.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Fiński rynek pracy zasadniczo działa sprawnie. 
Najpilniejsze problemy są związane ze starzeniem się społeczeństwa. W nadchodzących 
latach należy podtrzymywać podaż siły roboczej oraz poprawić równowagę systemu 
emerytalnego i systemu opieki długoterminowej. Rząd będzie się starał zapobiegać 
wczesnemu wychodzeniu z rynku pracy przez ograniczenie dostępu do możliwości 
wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, mimo że pewne ścieżki w tym kierunku 
pozostają otwarte, a ponadto planowane są pewne środki poprawiające jakość życia 
zawodowego, a tym samym wydłużające jego trwanie. W 2013 r. wydłużono obowiązywanie 
gwarancji dla młodzieży i wprowadzono tymczasowy program doskonalenia umiejętności dla 
młodych osób dorosłych. Uruchomiono także program pilotażowy zmierzający do 
rozwiązania problemu bezrobocia długoterminowego. Partnerzy społeczni uzgodnili nową 
umowę ramową w sprawie wynagrodzeń na kolejne trzy lata (2+1), zapewniającą 
umiarkowany wzrost wynagrodzeń w celu poprawy konkurencyjności gospodarki. Umowa ta 
obejmuje także plan działania na rzecz umowy w sprawie reformy emerytalnej. Są to 
konkretne działania w dobrym kierunku, ale ich skutki nie są jeszcze widoczne.  
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SZWECJA 

 

Finanse publiczne: Szwecja zachowuje stabilną sytuację budżetową, zgodnie z paktem 
stabilności i wzrostu, korzystając jednocześnie z dostępnej swobody budżetowej, aby 
wspierać wzrost i zatrudnienie. Szwedzkie plany w średnim i długim okresie powinny zostać 
skonkretyzowane, włącznie z określeniem sposobu i terminu osiągnięcia krajowej docelowej 
nadwyżki wynoszącej 1 % PKB oraz sposobu poradzenia sobie z wysokimi wydatkami na 
opiekę zdrowotną w długim okresie.  

Sektor finansowy: Niektóre środki zostały wdrożone w ubiegłych latach i przyczyniły się do 
stabilizacji zadłużenia gospodarstw domowych, mimo, iż poziom ten jest wysoki – ok. 80 % 
PKB. Jednak w ostatnich trzech miesiącach znowu odnotowuje się tendencję wzrostową w 
odniesieniu do zadłużenia i zapotrzebowania na kredyt gospodarstw domowych. Środki 
ostatnio wprowadzone przez urząd nadzoru finansowego stanowią dobre rozwiązanie, ale być 
może będą musiały zostać rozszerzone. Nie rozważono do tej pory żadnych zmian w 
podatkach od majątku gospodarstw domowych lub możliwości odliczania od podatku spłaty 
odsetek od kredytów hipotecznych. 

Trudności w zakresie podaży na rynku mieszkaniowym, wraz ze sprzyjającym zadłużeniu 
opodatkowaniem mieszkań prowadzą do rosnących cen nieruchomości. Wprowadzono pewne 
środki na rynku wynajmu, ale konieczne są dalsze reformy systemu ustalania wysokości 
czynszów. Planuje się uchwalenie kilku ustaw na przełomie 2013 r. i 2014 r. w celu 
przyspieszenia czasu budowy oraz zwiększenia konkurencji w sektorze budownictwa.  

Wzrost i konkurencyjność: O ile zgodnie w przypadku większości wskaźników dotyczących 
badań i rozwoju Szwecja osiąga najlepsze wyniki, musi ona sprostać wielu wyzwaniom, które 
mogą zagrażać jej pozycji konkurencyjnej w średnim okresie, zwłaszcza w zakresie 
zmniejszających się inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój oraz niewielkiego stopnia 
komercjalizacji produkcji innowacyjnej. W październiku 2012 r. Szwecja przyjęła nową 
strategię w zakresie innowacji dotyczącą zaleceń z 2012 r., która jest obecnie na etapie 
wdrażania. 

Zatrudnienie i polityka społeczna: Szwedzki rynek pracy znajduje się ogólnie w dobrej 
sytuacji, ale pewne grupy, takie jak młodzież i osoby ze środowisk migrantów, mają słabe 
więzi z rynkiem pracy. Rząd wprowadza wiele środków obejmujących przykładowo: nowe 
propozycje dalszych reform systemu transferu punktów w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym, ustanowienie programu „wprowadzenie do zawodu” oraz kontynuowanie 
negocjacji w sprawie paktów zatrudnienia, które mają na celu zmniejszenie kosztów 
ponoszonych w pierwszym roku przez pracodawcę zatrudniającego młode osoby i 
oferującego im dalsze kształcenie. Są to działania prowadzone w dobrym kierunku, ale 
konkretne wyniki nie są jeszcze widoczne. Obniżka stawki VAT na usługi restauracyjne w 
2011 r. została przedstawiona jako środek zmniejszający bezrobocie wśród młodych osób. 
Prowadzona jest ocena wpływu tego działania na ceny, wynagrodzenia i zatrudnienie w tym 
sektorze, a jej wstępne wyniki zostaną zaprezentowane w styczniu 2014 r. 
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ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

 

Finanse publiczne: Strategia konsolidacji fiskalnej jest wdrażana i idzie w dobrym kierunku, 
jednak średnie tempo spadło w badanym okresie. Deficyt budżetowy się zmniejsza i oczekuje 
się, że w latach 2015−2016 spadnie do poziomu 4,4 %. Natomiast poziom długu publicznego 
brutto jest wysoki i rośnie, nadal budząc niepokój; znacznie wzrósł w latach 2009–2012, 
osiągając 88,8 %. 

Sektor finansowy: Niedawny program finansowania pożyczek (Funding for Lending) 
zaczyna wpływać na poprawę dostępu do kredytów dla gospodarstw domowych i 
przedsiębiorstw. Ustawa o reformie bankowej ma wejść w życie na początku 2014 r. Podczas 
gdy kredytowanie gospodarki się poprawia, skierowane jest głównie do dużych 
przedsiębiorstw i sektora nieruchomości. MŚP nadal mają trudności w dostępie do kredytów 
bankowych. Pojawiają się jednak pewne oznaki poprawy w dostępności kredytów 
oferowanych przez instytucje niebędące bankami. Ustanowienie wspieranego przez państwo 
banku wspomagającego przedsiębiorców (Business Bank) w 2014 r. powinno ułatwić MŚP 
dostęp do finansowania.  

Rynek mieszkaniowy urósł we wszystkich regionach, choć różnice między poszczególnymi 
regionami są znaczne, nadal występuje też niedobór mieszkań. Środki zmierzające do 
wzmożenia popytu na domy, w szczególności program pomocy kupującym (Help to Buy), 
stwarza ryzyko gwałtownego wzrostu cen aktywów, dodatkowo negatywnie wpływając na 
przystępność cenową i zwiększając zadłużenie gospodarstw domowych. Reforma 
opodatkowania nieruchomości nie została wdrożona i nie jest planowana, Nie podjęto także 
żadnych środków zmierzających do poszerzenia podstawy opodatkowania VAT.  

Wzrost i konkurencyjność: Powszechnie uważa się, że sytuacja gospodarcza się poprawia, 
gdyż zarówno twarde dane liczbowe, jak i wskaźniki szacunkowe dotyczące przyszłości, 
wskazują na poprawę. Eksport netto zaczął pozytywnie wpływać na wzrost, jednak głównie 
dzięki dużemu spadkowi importu, a nie zwiększeniu eksportu. Ustawa o wzroście 
gospodarczym i infrastrukturze (Growth and Infrastructure Act 2013), dotycząca Anglii i 
Walii, weszła w życie w kwietniu 2013 r. Rząd ogłosił pakiet „Inwestowanie w przyszłość 
Wielkiej Brytanii”, w którym szczegółowo przedstawił planowane inwestycje publiczne w 
infrastrukturę o wartości ponad 100 mld GBP do 2020 r., reformy polityczne stymulujące 
nowe inwestycje sektora prywatnego w pozyskiwanie energii oraz dalsze rozwijanie i 
poszerzanie programów gwarancji zachęcających do finansowania dużych projektów. Za 
wcześnie jeszcze na ocenę, jednak wydaje się, że wprowadzone środki – w odniesieniu do 
potencjału produkcji energii – nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa po 
2020 r.  

Zatrudnienie i polityka społeczna: Od początku kryzysu rynek pracy wykazywał pewną 
odporność, a stopa zatrudnienia wynosząca 71,7 % jest wysoka. Jednak pewne obszary nadal 
budzą niepokój, w szczególności bezrobocie młodzieży oraz stopa NEET. Wielu ludzi, 
szczególnie młodych pracowników, wykonuje nisko płatne prace w niepełnym wymiarze 
godzin lub prace tymczasowe. Ponadto w Wielkiej Brytanii nadal jest zbyt wielu 
niskowykwalifikowanych pracowników, a brakuje pracowników o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych i technicznych. Programy wprowadzone przez rząd w celu rozwiązania tych 
problemów, w szczególności program zwiększania zatrudnienia (Work Programme) oraz 
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ułatwiania młodym ludziom znalezienia pracy (Youth Contract) nie spełniły celów rządu. 
Wielka Brytania stoi także przed większym wyzwaniem w zakresie produktywności – 
niedawno opublikowane oficjalne dane pokazują, że pozostaje ona w tyle za innymi krajami 
G7 (z wynikiem przepracowanych godzin na tydzień 16 % poniżej średniej G7 z 2012 r. i 2 % 
poniżej średniej z 2007 r.). Cechuje się także najwyższym wskaźnikiem ryzyka ubóstwa 
samotnych rodziców wśród wszystkich krajów UE28. Wprowadzono działania zmierzające 
do poprawy dostępności i przystępności opieki nad dziećmi, jednak losy sztandarowego 
projektu reformy społecznej (Universal Credit) napotykają na liczne przeszkody. 
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STREFA EURO 

 

Sytuacja gospodarcza w strefie euro pozostaje wyzwaniem, biorąc pod uwagę zakłócenia 
równowagi, które nagromadziły się po 2000 r., fragmentaryzację rynku finansowego i 
utrzymującą się niepewność działań politycznych związaną z zakończeniem tworzenia unii 
gospodarczej i walutowej. Aby stworzyć trwałe możliwości wzrostu gospodarczego i 
inwestycji potrzebne są dalsze reformy, poprawiające zdolności dostosowawcze i 
konkurencyjność państw członkowskich strefy euro.  

W odniesieniu do spójności kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej, a także potrzeby 
monitorowania i koordynowania reform – we wrześniu eurogrupa rozmawiała na temat 
sytuacji gospodarczej i jej implikacji dla strefy euro oraz zaleceń dla poszczególnych państw 
członkowskich. We wrześniu i październiku w eurogrupie rozmawiano też o szczególnych 
obszarach polityki, takich jak unia bankowa, i o sytuacji w wybranych państwach strefy euro. 
Mimo to koordynacja polityk gospodarczych w strefie euro nadal powinna być zwiększana, 
przede wszystkim przez podnoszenie poziomu zaangażowania i odpowiedzialności oraz 
przyspieszenie wdrażania reform gospodarczych. 

Co się tyczy polityki fiskalnej – wszystkie państwa członkowskie strefy euro przedłożyły 
swoje projekty planów budżetowych: stanowi to ważny krok w kierunku zwiększania 
koordynacji polityk fiskalnych państw członkowskich. W ciągu ostatnich trzech lat nastąpiła 
znaczna konsolidacja, która jest kontynuowana, jednak jej tempo zmniejszy się z czasem. Jest 
to wynikiem wczesnej konsolidacji na poziomie strefy euro, co było konieczne, biorąc pod 
uwagę ryzyko związane ze zdolnością obsługi zadłużenia, i spójne ze stopniową korektą 
nadmiernych deficytów. Sposób konsolidacji wśród państw członkowskich nadal jest 
odpowiednio różnicowany zależnie od możliwości fiskalnych. Ponadto, uwzględniając 
spowolnienie w potrzebie dostosowywania, zmniejszy się krótkoterminowy wpływ na wzrost 
gospodarczy, a konsolidacja będzie mogła w większym stopniu sprzyjać wzrostowi. Na tym 
obszarze możliwa jest dalsza poprawa, na przykład skład opodatkowania nie zależy w 
wystarczającym stopniu od poszerzania podstawy i zmniejszania zakłócającego wpływu 
opodatkowania, a cięcia wydatków są zbyt skoncentrowane na wydatkach sprzyjających 
wzrostowi, takich jak inwestycje. Zachęca się państwa członkowskie do dalszego 
koncentrowania się na sprzyjającej wzrostowi polityce fiskalnej, stanowiącej element 
średnioterminowych ram fiskalnych. Udało się zwiększyć wiarygodność średnioterminowych 
strategii fiskalnych w większości państw członkowskich strefy euro, jednak można poczynić 
dalsze postępy, transponując w całości i terminowo Traktat o stabilności, koordynacji i 
zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (TSCG) oraz dyrektywę w sprawie ram 
budżetowych do końca 2013 r. Ponadto państwa członkowskie zachęca się do uzupełnienia 
polityk budżetowych o reformy strukturalne, zwiększające potencjał wzrostu gospodarczego 
w celu dalszego podnoszenia zdolności obsługi zadłużenia. 

W odniesieniu do fragmentaryzacji rynku finansowego – Komisja i EBI przygotowały 
propozycje realizacji środków mających na celu finansowanie gospodarki. Zaproponowano 
przede wszystkim rozłożenie instrumentów finansowych wspólnego podziału ryzyka między 
Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), aby zwiększyć inwestycje sektora 
prywatnego i rynku kapitałowego w MŚP, w celu dotarcia z nowymi pożyczkami do MŚP w 
całej UE. Propozycje te powinny być zrealizowane jak najszybciej i przy jak największym 
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udziale państw członkowskich, który jest konieczny, aby osiągnąć masę krytyczną. Ponadto, 
w dłuższej perspektywie, należy rozważyć zmniejszenie znaczenia pośrednictwa banku w UE. 
EBC ogłosił także szczegóły kompleksowej oceny banków, która rozpocznie się w listopadzie 
i potrwa 12 miesięcy, a EUNB opublikował standardy techniczne dotyczące zagrożonych 
kredytów i pożyczek oraz zaniechania. W eurogrupie rozpoczęły się dyskusje nad 
wiarygodnymi zabezpieczeniami fiskalnymi. Oprócz tego poczyniono dalsze postępy w 
kierunku unii bankowej: uzgodniono jednolity mechanizm nadzorczy (SSM), trwają rozmowy 
między Radą, Parlamentem i Komisją na temat dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz dyrektywy w sprawie systemów 
gwarancji depozytów, a także rozmowy na temat jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Zakończenie tworzenia unii bankowej jest pilnie potrzebne i 
wymaga nie tylko jednolitego mechanizmu nadzorczego, ale także jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W związku z tym konieczne jest, aby dyrektywa 
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, a także 
dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów zostały przyjęte do końca roku, a 
jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – przed zakończeniem 
obecnej kadencji Parlamentu. 

W odniesieniu do reform strukturalnych – istnieją znaczne różnice w wykonaniu. Strefa euro 
wychodzi z prostej dychotomii centrum – peryferie, która do tej pory charakteryzowała 
kryzys. Kraje objęte programem podjęły się imponującego planu reform, jednak muszą go 
kontynuować w dotychczasowym tempie, gdyż podstawy gospodarki nie zostały jeszcze 
naprawione. W sprawozdaniu Komisji z postępów Hiszpanii i Słowenii, które zmagają się z 
nadmiernym zakłóceniem równowagi, wykazano, że państwa te zintensyfikowały działania 
polityczne po wykryciu nadmiernych zakłóceń, jednak nadal potrzebne są ważne środki, aby 
im zaradzić. Należy zająć się także zakłóceniami równowagi w innych krajach, zarówno tych 
z deficytem obrotów bieżących, jak i nadwyżką, aby wzmocnić podstawy gospodarki i 
podnieść potencjał wzrostu. Rozwój konkurencyjności w dużych państwach członkowskich, 
takich jak Francja i Włochy, ma bardziej bezpośredni wpływ na strefę euro, co przekłada się 
na większą odpowiedzialność tych państw członkowskich we wdrażaniu reform 
strukturalnych, które zwiększą szanse strefy euro jako całości.  

Zaś co się tyczy zatrudnienia i sytuacji społecznej w strefie euro – Komisja przyjęła 
komunikat na temat społecznego wymiaru UGW. Ponadto stabilność UGW wymaga podjęcia 
przez państwa członkowskie ambitnych działań, zapewniających właściwe funkcjonowanie 
rynków pracy i jednocześnie zapobiegających przedłużającemu się bezrobociu wśród grup 
najbardziej narażonych. W związku z tym państwa członkowskie powinny zwiększyć wysiłki 
na rzecz pełnej operacjonalizacji inicjatywy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodzieży 
oraz gwarancji na rzecz młodzieży do stycznia 2014 r.  

Podsumowując, przegląd postępów w zaleceniach dla poszczególnych krajów strefy euro 
pokazuje, że podejmowane są działania zmierzające do sprostania obecnym wyzwaniom 
gospodarczym. Jednak agenda reform nie jest zamknięta, a droga do ożywienia 
gospodarczego wymaga od państw członkowskich przyjęcia wspólnej odpowiedzialności i 
zobowiązania się do przeprowadzenia niezbędnych reform na poziomie państwa i strefy euro, 
koniecznych do właściwego funkcjonowania UGW, w celu zapewnienia trwałej poprawy w 
warunkach życia jej mieszkańców. 
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1. WPROWADZENIE 

W rocznej analizie wzrostu gospodarczego uwzględnia się sytuację gospodarczą i społeczną 
w Europie oraz określa ogólne priorytety polityczne dla całej UE na nadchodzący rok1. 
Rozpoczęto w ten sposób nowy europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej, 
zapewniając tym samym koordynację polityki gospodarczej i działania na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia przez UE i państwa członkowskie. Tegoroczne wytyczne 
pojawiają się w kontekście szeregu znaczących zmian polityczno-gospodarczych. 

Po pierwsze, właśnie opublikowane prognozy gospodarcze Komisji2 potwierdzają pojawienie 
się znaków stopniowego ożywienia w UE. Po pięciu latach bardzo niewielkiego lub wręcz 
ujemnego wzrostu, w drugiej połowie 2013 r. UE odnotowywała dodatnie stopy wzrostu. W 
2014 r. ożywienie gospodarcze ma się utrzymywać i utrwalać. Oczekuje się, że inflacja 
utrzyma się na niskim poziomie Jednocześnie, jak wynika ze sprawozdania w ramach 
mechanizmu ostrzegania3 opublikowanego równocześnie z niniejszą analizą wzrostu 
gospodarczego, widać pierwsze oznaki przywracania równowagi w gospodarce UE i 
postępujący proces korekty poważnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Przełomowy moment już nastąpił, jednak to początkowe ożywienie gospodarcze jest nadal 
nieznaczne i niestabilne na tle dużej niepewności światowej gospodarki, charakteryzującej się 
między innymi ograniczonym popytem w krajach o gospodarkach wschodzących. Nadal 
występuje ryzyko związane z brakiem zaufania co do odporności sektora bankowego i 
wysokiego długu państwowego. Skutki kryzysu, potrzeby w zakresie oddłużania w sektorze 
publicznym i prywatnym, rozdrobnienie systemów finansowych i rynków kredytowych, 
restrukturyzacja i dostosowanie sektorów oraz wysoki poziom bezrobocia będą w 
nadchodzącym okresie nadal hamować rozwój gospodarczy. Jego wpływ będzie stopniowo 
ustępował dzięki korekcie narosłych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Ożywienie na 
rynku pracy będzie wymagało czasu. Spodziewane jest, że w nadchodzącym czasie w wielu 
częściach Europy poziom bezrobocia będzie nadal niedopuszczalnie wysoki, a ogólna 
sytuacja społeczna znajduje się pod wpływem kryzysu4. Zasięg kryzysu i czas jego trwania 
wywołał trudną sytuację w całej Europie, a szczególnie w państwach wdrażających programy 
dostosowania. 

Oznaki poprawy gospodarczej należy zatem odbierać jako zachętę do wytrwałego 
kontynuowania działań i unikać cofania się, samozadowolenia czy „zmęczenia reformami”. 
Aktualnie największym wyzwaniem jest utrzymanie tempa reform, aby zwiększyć 
konkurencyjność i zapewnić trwałe ożywienie gospodarcze. Stopniowe ożywienie pobudzi 
popyt krajowy, który ma stać się główną siłą napędową wzrostu. Kwestie sprawiedliwości i 
przejrzystości celów, jakie należy osiągnąć, mają kluczowe znaczenie jeśli chodzi o 
zapewnienie trwałego sukcesu, skuteczności i akceptacji społecznej działań podejmowanych 
na szczeblu krajowym i europejskim.  

                                                 
1 W załączniku 1 znajduje się przegląd zaleceń dla poszczególnych krajów przyjętych przez UE w lipcu 2013 

r. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm  
2 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm  
3 COM(2013) 790. 
4    Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, COM(2013) 801. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm
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Po drugie, publikacja niniejszej rocznej analizy wzrostu gospodarczego zbiega się w czasie z 
pełnym wdrażaniem po raz pierwszy nowych zasad koordynacji polityki budżetowej w strefie 
euro. W połowie października wszystkie państwa członkowskie należące do strefy euro poza 
tymi, które wdrażają program dostosowania makroekonomicznego, miały przedstawić 
projekty planów budżetowych na nadchodzący rok. Rola Komisja polega na sprawdzaniu, czy 
państwa członkowskie – przed zakończeniem prac nad budżetem na poziomie krajowym - 
przyjęły środki konieczne do osiągnięcia celów uzgodnionych na poziomie UE. Wkrótce 
Komisja opublikuje szczegółową ocenę.  

Równolegle do wzmacniania zarządzania gospodarczego UE trwają dyskusje nad dalszym 
rozwojem unii gospodarczej i walutowej (UGW), w myśl komunikatu w sprawie planu 
działania na rzecz pogłębionej i faktycznej unii gospodarczej i walutowej5 oraz sprawozdania 
czterech przewodniczących pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”6. 
Utworzenie unii bankowej silnie opartej na wspólnym zbiorze przepisów UE i 
skuteczniejszym systemie nadzoru i uporządkowanej likwidacji banków ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia stabilności finansowej w Europie. Komisja przygotowała także 
wnioski dotyczące wzmocnienia społecznego wymiaru UGW7 i opublikowała komunikaty 
konsultacyjne w sprawie koordynacji ex-ante planów zasadniczych reform polityki 
gospodarczej8 oraz instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności9.  

Po trzecie, 2014 r. będzie pierwszym rokiem wdrażania nowych europejskich wieloletnich 
ram finansowych. W celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na szczeblu 
krajowym i regionalnym, poza prowadzonymi wspólnie na szczeblu UE projektami mającymi 
na celu rozwój w całej Europie innowacji i infrastruktury, za pośrednictwem europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zmobilizowane zostaną zdolności inwestycyjne w 
wysokości ponad 400 mld EUR. Po przedyskutowaniu priorytetów z państwami 
członkowskimi Komisja udziela także wsparcia technicznego, aby zapewnić szybkie 
uruchomienie programów operacyjnych. Nowe europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne będą wykorzystane do wpierania celów strategii Europa 2020 oraz reform 
wskazanych w unijnych zaleceniach dla poszczególnych krajów. Po raz pierwszy polityka i 
środki finansowe zjednoczone są w sposób, który może je uczynić bardzo ważną siłą 
napędową wzrostu, pod warunkiem, że środki finansowe skoncentrowane zostaną na 
priorytetach. 

Połączenie wzmocnionego systemu zarządzania gospodarczego UE, nowych wieloletnich ram 
finansowych UE wraz z dziedzinami polityki na szczeblu UE takimi jak ukończenie rynku 
wewnętrznego i połączenie Europy za pomocą fizycznej infrastruktury oraz kontynuowanie 
agendy cyfrowej prowadzi w rezultacie do prawdziwego postępu dzięki stworzeniu 
warunków ramowych na szczeblu UE do przyszłego wzrostu gospodarczego w Europie. 
Państwa członkowskie powinny tworzyć swoją politykę krajową na podstawie instrumentów 
dostępnych na szczeblu unijnym. Nie tylko zwiększy to wpływ polityki krajowej, przyczyni 
się także do powstania synergii na poziomie UE. 

                                                 
5 COM(2012) 777. 
6    http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf  
7 COM(2013) 690. 
8    COM(2013) 166.  
9    COM(2013) 165.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
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W tym kontekście Komisja uważa, że utrzymanie kursu reakcji politycznej wprowadzonej w 
ostatnich latach ma zasadnicze znaczenie. Przy utrzymaniu – podobnie jak w ubiegłym roku - 
niezmienionych priorytetów średnioterminowych, Komisja proponuje dostosowanie ich 
realizacji do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych opisanych wcześniej. 
Unia i państwa członkowskie powinny zatem nadal koncentrować się – a w niektórych 
przypadkach bardziej skupić się – na osiąganiu postępu w zakresie pięciu obszarów 
priorytetowych, w różnym nasileniu, jak opisano w dalszej części tekstu: 

 dążenie do zróżnicowanej konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi 

 przywrócenie normalnych warunków kredytowania gospodarki 

 promowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności na dziś i jutro 

 uporanie się z problemem bezrobocia i społecznymi skutkami kryzysu 

 modernizacja administracji publicznej. 

Kolejność na liście nie odzwierciedla hierarchii priorytetów. Jak wynika z tegorocznej rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego, obecnie najważniejszym priorytetem jest pobudzanie wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności. Kluczowe wyzwanie stanowi zagwarantowanie trwałego 
ożywienia gospodarczego. 

Zanim szczegółowo opisane zostaną wspomniane priorytety, kolejną część poświęcono 
dotychczasowym osiągnięciom europejskiego semestru oraz zwróceniu uwagi na szereg 
obszarów, w których dalsze decyzje polityczne jeszcze nie zapadły. 

2. WZMACNIANIE EUROPEJSKIEGO SEMESTRU  

Wprowadzony w 2010 r. europejski semestr jest podstawowym elementem wzmocnionych 
ram UE dotyczących koordynacji i nadzoru polityk gospodarczej i budżetowej państw 
członkowskich. Te wzmocnione ramy opierają się na przepisach paktu stabilności i wzrostu 
oraz nowych narzędziach UE mających przeciwdziałać nierównowadze makroekonomicznej i 
korygować ją. Obejmują one także wdrażanie strategii „Europa 2020” rzecz inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.  

Wspomniane ramy zaczęły przynosić efekty. Między państwami członkowskimi a 
instytucjami UE nawiązywana jest bliska współpraca, krajowe procedury i harmonogramy 
dostosowano w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie koordynacji na poziomie UE w 
przewidywalnych ramach. W wyniku tego państwa członkowskie rozpoczęły ważne reformy, 
stwarzając tym samym odpowiednie warunki do odzyskania wzrostu gospodarczego. 
Szczegółowy opis realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów zamieszczono w załączniku.  

Znaczne postępy osiągnięto w zakresie konsolidacji fiskalnej. Znacznie wzmocniono krajowe 
ramy budżetowe dzięki m.in. powołaniu niezależnych organów budżetowych i wprowadzeniu 
numerycznych reguł fiskalnych oraz wdrożeniu w trudnym środowisku gospodarczym 
ważnych reform fiskalnych. Pomogło to ustabilizować wzrost poziomu długów i poprawiło 
sposób postrzegania przez rynki finansowe stabilności finansów publicznych, obniżając tym 
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samym wysokość spreadu obligacji państwowych. Przyczyniło się to także do zachowania 
integralności wspólnej waluty i ustabilizowania systemu finansowego. 

Państwa członkowskie podjęły także ważne środki w celu zreformowania rynków pracy i 
zwiększenia ich odporności, zwalczania segmentacji i wspierania uczestnictwa w rynku 
pracy. Specjalną uwagę poświęcono dziedzinom polityki mogącym przyczynić się do 
zmniejszenia niedopuszczalnie wysokich poziomów bezrobocia wśród ludzi młodych. 
Wprowadzane są gwarancje dla młodzieży mające zapewnić, że wszyscy młodzi ludzie 
poniżej 25 roku życia otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, będą kontynuować 
edukację, praktykę zawodową lub staż w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub 
przejścia na bezrobocie. Jednak ze względu na opóźnienie, z jakim reformy wpłyną na 
ożywienie gospodarcze i funkcjonowanie rynku pracy, na poprawę sytuacji na tym rynku 
trzeba będzie jeszcze poczekać.  

Trzeba nadal dokładać starań w celu poprawy funkcjonowania i elastyczności rynków 
produktowych i rynków usług poprzez np. modernizację sektorów sieciowych i dalsze 
otwarcie sektora usług w celu wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Najbardziej 
narażone na kryzys państwa członkowskie wdrażają znaczne reformy, a w państwach, które 
osiągnęły nadwyżkę zewnętrznych obrotów bieżących, wzrost dochodów stał się bardziej 
dynamiczny, zwiększając tym samym popyt wewnętrzny. W kilku państwach członkowskich 
konieczne są jednak bardziej znaczące postępy w zakresie wdrażania reform strukturalnych, 
aby pozwolić na tworzenie tak bardzo potrzebnych możliwości inwestycyjnych, dzięki 
którym zasoby można by przesunąć ku produkcji wymiennych towarów i usług, co 
zwiększyłoby konkurencyjność zewnętrzną i podniosło wydajność. W kilku mniej narażonych 
na kryzys państwach członkowskich działania w zakresie reform były mniej ambitne, 
prowadzono je wolniej lub nawet odkładano. Dotyczy to zwłaszcza reform rynków 
produktowych, które mogłyby poprawić konkurencyjność w sektorach towarów i usług 
niepodlegających wymianie, pobudzić inwestycje i ułatwić przesunięcie zasobów do tych 
sektorów.  

Ogólnie rzecz biorąc, pod względem wzmacniania europejskiego semestru jako procesu, 
istnieje szereg obszarów, w których konieczna jest dalsza poprawa, aby rezultaty nowego 
zarządzania gospodarczego UE były na miarę jego możliwości. Należą do nich: 

• Większe identyfikowanie się z reformami na szczeblu krajowym. Kształtowanie 
polityki krajowej uległo zmianie pod wpływem nowego zarządzania gospodarczego. 
Konieczne jest, aby w procesach na szczeblu krajowym w pełni uwzględniano tę 
zmianę, w tym poprzez poprawę interakcji ze szczeblem europejskim. W wielu 
państwach członkowskich istnieje potrzeba większego zaangażowania w ten proces 
parlamentów narodowych, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, 
aby zagwarantować zrozumienie i poparcie ogółu społeczeństwa dla koniecznych 
reform. Komisja nadal zaleca, aby nad krajowymi programami reform oraz 
programami stabilności lub programami konwergencji debatowano z parlamentami 
narodowymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza partnerami 
społecznymi lub podmiotami na szczeblu regionalnym.  

• Silniejsza koordynacja między członkami strefy euro. Dotkliwość kryzysu i presja 
czasu uniemożliwiały dotychczas przejście strefy euro od rozważania zaleceń dla 
poszczególnych krajów do rozważania środków politycznych i reform koniecznych do 
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dobrego funkcjonowania wspólnej waluty jako całości. W miarę poprawy koniunktury 
więcej czasu należy poświęcić koordynacji ex ante kluczowych dziedzin polityki 
gospodarczej strefy euro. W niniejszej analizie wzrostu gospodarczego określono 
kwestie dotyczące wydajności i konkurencyjności, słabościom na rynku pracy i rynku 
produktowym, którymi należy zająć się całościowo w ramach strefy euro – usunięcie 
barier w pewnych państwach członkowskich może przyczynić się do utworzenia 
nowych możliwości dla nich samych i pozostałych państw członkowskich.  

• Lepsza realizacja zaleceń dla poszczególnych krajów. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za podjęcie decyzji w sprawie łączenia rozwiązań politycznych, które 
najlepiej odpowiadają ich systemom krajowym, powinny jednak także – zwłaszcza 
kraje mające wspólną walutę – podejmować decyzje polityczne odzwierciedlające 
szerzej pojęte interesy innych członków UE. Oznacza to, że rządy krajowe powinny 
zdawać sobie sprawę, że decyzje podejmowane w innych państwach stanowią 
przedmiot wspólnego zainteresowania i otwarcie angażować się w wielostronny 
proces podejmowania decyzji w ramach istniejących ram instytucjonalnych. W swoim 
planie działania na rzecz UGW10 i dalszym komunikacie11 Komisja przedstawia 
pomysły dotyczące sposobów, w jaki warunki quasi-umowne mogłyby – w połączeniu 
z finansowaniem przeznaczonym na wspieranie wdrażania kluczowych reform, 
stanowić silne zachęty do wdrażania. Zaproponowała ona, aby państwa członkowskie 
– zwłaszcza te objęte procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej - 
po przyjęciu zaleceń dla poszczególnych krajów przedstawiały wnioski dotyczące 
warunków umownych. Byłoby one dobrowolne w ramach prewencyjnej części 
procedury dotyczącej zaburzenia równowagi makroekonomicznej i obowiązkowe w 
ramach części naprawczej (gdzie odnosiłyby się do planu działań korekcyjnych 
określonych w rozporządzeniu 1176/2011). Komisja zaproponowała także, aby 
warunkom umownym towarzyszyła pomoc finansowa, która pomogłaby państwom 
członkowskim wdrożyć je szybciej i bardziej kompleksowo niż miałoby to miejsce 
wtedy, gdyby pomocy finansowej nie udzielono. 

Komisja uważa, że nadszedł czas, aby zająć się wspomnianymi wyżej trzema obszarami w 
celu zwiększenia skuteczności zasad zarządzania gospodarczego. Na posiedzeniu Rady 
Europy z października 2013 r. postanowiono wrócić do niektórych z tych kwestii podczas 
posiedzenia w grudniu 2013 r. Komisja przedstawi na tym posiedzeniu zasady, które mogłyby 
zostać przyjęte, a następnie rozwinięte w 2014 r. 

3. DĄŻENIE DO ZRÓŻNICOWANEJ KONSOLIDACJI BUDŻETOWEJ SPRZYJAJĄCEJ 
WZROSTOWI 

Postępy w realizacji konsolidacji budżetowej są widoczne dopiero z czasem. Najnowsze dane 
ukazują, że deficyty budżetowe obniżyły się w UE w ujęciu nominalnym z 6,9 % PKB w 
2009 r. do 3,5 % w 2013 r. Postęp w ujęciu strukturalnym, biorąc pod uwagę cykliczne 
zmiany sytuacji gospodarczej oraz środki jednorazowe i tymczasowe, wyniósł w ubiegłym 
roku ok. 0,6 punktu procentowego PKB. Ponadto spodziewane jest, że poziom zadłużenia 
osiągnie najwyższy poziom w 2014 r., aby następnie zacząć spadać począwszy od 2015 r. 
Wraz z pozostałymi środkami politycznymi na szczeblu unijnym i krajowym pozwoliło to 
                                                 
10  COM(2012) 777. 
11  COM(2013) 165. 
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zmniejszyć nacisk na rynki obligacji państwowych, a w wielu przypadkach oznacza 
możliwość bardziej umiarkowanego tempa konsolidacji. Stworzenie budżetowego pola 
manewru jest także konieczne w kontekście rosnących kosztów wynikających ze starzenia się 
europejskiego społeczeństwa.  

Proces konsolidacji da się zauważyć na poziomie krajowym. Pewna liczba państw 
członkowskich już osiągnęła dobry stan finansów publicznych. Jednocześnie oczekuje się, że 
w ślady Łotwy, która zakończyła ponad rok temu swój program dostosowań, pójdzie w 
grudniu 2013 r. Irlandia, na początku 2014 r. swój program restrukturyzacji banków zakończy 
Hiszpania, a Portugalia ukończy program dostosowań w połowie 2014 r. Przykłady te 
ukazują, że dobrze ukierunkowane programy pomocy są w stanie umożliwić państwom 
pomyślny powrót na rynki i zaspokojenie potrzeb finansowych. 

Jednak mimo postępów odnoszonych w przywracaniu dobrego stanu finansów publicznych, 
poziom zadłużenia w wielu państwach członkowskich jest nadal wysoki. Dlatego tak ważne 
jest trzymanie się strategii zróżnicowanej konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi 
gospodarczemu, za którą optowała Komisja. Dalsze potrzeby w zakresie konsolidacji są teraz 
mniejsze, a więc i niekorzystny wpływ na wzrost powinien zmaleć. Ogólnie lepsza sytuacja 
budżetowa i finansowa, która sprawia, że środki polityczne stają się mniej pilne, pozwoli 
państwom członkowskim na lepsze przygotowanie swoich programów konsolidacji i 
zwrócenie pilniejszej uwagi na ich jakość i skład, a także na wpływ polityki budżetowej na 
wzrost gospodarczy, efektywność sektora publicznego i równość społeczną. 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. Ponadto środki konsolidacji należy uzupełniać innymi środkami, aby 
wzmocnić potencjał wzrostu, gdyż stabilność budżetowa musi opierać się na mocnych 
fundamentach gospodarczych.  

W przypadku państw o wysokim opodatkowaniu skutecznymi sposobami zabezpieczenia 
finansów publicznych bez hamowania przy tym potencjału wzrostu może być zmniejszenie 
poziomu wydatków albo poszerzenie podstawy opodatkowania lub - zamiast podnoszenia 
stóp podatkowych - zniesienie źle ukierunkowanych ulg. W przypadku państw członkowskich 
dysponujących większym polem manewru w ramach polityki budżetowej Komisja zaleca 
środki, które stymulowałyby prywatne inwestycje i konsumpcję oraz publiczne inwestycje 
sprzyjające wzrostowi gospodarczemu, trzymając się przy tym cały czas wytycznych 
zawartych w pakcie stabilności i wzrostu. Środki takie obejmują między innymi zwiększenie 
efektywności wydatków publicznych dzięki modernizacji administracji publicznej, nadawanie 
wagi priorytetu wydatkom publicznym wzmacniającym potencjał wzrostu gospodarczego, 
obniżki podatków i stawek składek na ubezpieczenie społeczne. Powinno to pomóc w 
zrównoważeniu unijnej gospodarki. 

Jeśli chodzi o wydatki, państwa członkowskie powinny znaleźć sposób chronienia i 
promowania inwestycji długoterminowych w edukację, badania, innowacje, energię i działań 
w dziedzinie klimatu. Szczególną uwagę należy także zwracać na utrzymanie i wzmocnienie 
zakresu i skuteczności usług zatrudnienia i aktywnych polityk rynku pracy – takich jak 
szkolenia dla bezrobotnych i systemy gwarancji dla młodzieży. Jednocześnie istnieje 
powszechna potrzeba wzmocnienia wydajności i trwałości wydatków na systemy 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza systemy emerytalne i opieki zdrowotnej oraz 
poprawę ich skuteczności w zaspokajaniu potrzeb społecznych i dostosowanie do potrzeb 
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społecznych oraz zapewnienie podstawowych siatek bezpieczeństwa socjalnego. W wielu 
państwach należy ukończyć reformę systemu emerytalnego, systematycznie odnosząc 
ustawowy wiek emerytalny do średniego trwania życia.  

Co się tyczy dochodów, w wyniku kryzysu poziom podatków wzrósł. Systemy podatkowe 
należy zmienić poprzez rozszerzenie podstawy opodatkowania i przesunięcie obciążeń 
podatkowych z pracy na podstawy opodatkowania związane z konsumpcją, majątkiem i 
zanieczyszczaniem. Należy zmniejszyć dotacje, które mają pośrednio szkodliwy wpływ na 
środowisko. Należy poprawić przestrzeganie przepisów podatkowych poprzez zwalczanie 
oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków, skoordynowane działania na 
rzecz rozwiązania kwestii agresywnych technik planowania podatkowego i rajów 
podatkowych poprzez zwiększenie skuteczności administracji podatkowej i uproszczenie 
procedur dotyczących przestrzegania przepisów podatkowych.  

Przeprowadzona przez Komisję ocena projektów planów budżetowych na 2014 r. potwierdza 
determinację państw członkowskich do kontynuowania tempa konsolidacji budżetowej 
zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych krajów. Zachęcające jest również stwierdzenie 
faktu, iż jako część realizacji nowych reguł UE wzmocniono krajowe ramy budżetowe, w 
odniesieniu do których przeprowadzane będą niezależne oceny prognoz gospodarczych i 
danych budżetowych. W związku z tym prognozy państw członkowskich są bardziej zgodne z 
prognozami Komisji i organizacji międzynarodowych takich jak MFW i OECD. Przyczynia 
się to do poprawy wiarygodności i przejrzystości procesu podejmowania decyzji na szczeblu 
krajowym i unijnym. 
 

Komisja ustaliła następujące priorytety:  

Konsolidacja fiskalna powinna być sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu kombinacją 
środków dotyczących wydatków i dochodów, kładącą większy nacisk na jakość 
wydatków publicznych i modernizację administracji na wszystkich szczeblach. W 
przypadku istnienia większego pola manewru w ramach polityki budżetowej, należy 
stymulować prywatne inwestycje i konsumpcję poprzez obniżki podatków i stawek 
składek na ubezpieczenie społeczne. 

Należy chronić długoterminowe inwestycje w edukację, badania, innowacje, energię i 
działania w dziedzinie klimatu oraz zaspokajać potrzeby najsłabszych grup 
społeczeństwa.  

Stawki podatków należy ustalać w taki sposób, aby sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, 
na przykład przesuwając obciążenia podatkowe z pracy na podstawy opodatkowania 
związane z konsumpcją, majątkiem i zwalczaniem zanieczyszczania.  

4. PRZYWRÓCENIE NORMALNYCH WARUNKÓW KREDYTOWANIA GOSPODARKI 

Dające się zauważyć w ubiegłym roku oznaki poprawy warunków finansowych stały się 
wyraźniejsze, a rynki finansowe okazały się dosyć solidne. Ryzyko ciągle jednak istnieje, a 
warunki kredytowania dla przedsiębiorstw wciąż są dalekie od normalnych.  



 

10 

 

Ponadto rozdrobnienie rynków finansowych spowodowało stosowanie bardzo różnych stop 
procentowych w odniesieniu do kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w 
całej UE, przy czym stopy procentowe są w niektórych państwach członkowskich dwa razy 
wyższe niż w innych, a wolumen pożyczek i możliwości finansowania mogą być całkowicie 
inne w zależności od lokalizacji potencjalnego pożyczkobiorcy. Zgodnie z przeprowadzonym 
przez EBC badaniem12 dostępu do finansowania MŚP, 85 % niemieckich MŚP, które w 
drugiej połowie 2012 r. wystąpiły o pożyczkę otrzymały pełną kwotę, jednak średnia w 
przypadków państw Europy południowej wynosiła nieco ponad 40 %, natomiast jedynie 25 % 
w przypadku Grecji. Takie różnice w dostępie do pożyczek nie mogą być tłumaczone jedynie 
różnicami w ogólnej sytuacji gospodarczej.  

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego w zakresie dostarczania 
finansowania na działalność produkcyjną ma zasadnicze znaczenie dla podtrzymania 
ożywienia gospodarczego. Zrobiono już wiele na rzecz poprawy regulacji sektora bankowego 
i nadzoru nad nim, a same banki podjęły działania zmierzające do restrukturyzacji bilansów i 
pozyskania kapitału, aby sprostać nowym normom13. Jednak odbywający się w sektorze 
bankowym proces naprawy bilansu, który odgrywa zasadniczą rolę w pośrednictwie 
finansowym tłumaczy częściowo przyczynę słabej zdolności Europy do otrząśnięcia się po 
kryzysie. W procesie naprawy bilansu banki mają obowiązek znaleźć rozwiązania sektora 
prywatnego, a dostęp do finansowania publicznego zarezerwowany jest jako środek 
ostateczny. W tym kontekście nowe wytyczne Komisji w sprawie pomocy państwa 
przewidują, że w przypadku konieczności dokapitalizowania banku ze środków publicznych, 
stosowną część obciążenia ponoszą udziałowcy banku.  

Na szczeblu UE podjęto ważne i niezbędne działania w celu ustanowienia odpowiednich 
warunków ramowych dla przywrócenia normalnego kredytowania gospodarki. Ukończenie 
konstrukcji kompletnej unii bankowej jest głównym elementem odpowiedzi ze strony UE. 
Jest to niezbędne nie tylko z punktu widzenia stabilności strefy euro, ale także 
funkcjonowania jednolitego rynku i przezwyciężenia rosnącego rozdrobnienia rynków 
finansowych. Niedawne porozumienie w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego dla 
banków stanowiło duży krok na drodze do unii bankowej. Konieczne jest dokonanie 
kolejnego kroku w postaci porozumienia dotyczącego jednolitego mechanizmu oraz funduszu 
na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. W celu przygotowania 
przekazania EBC mandatu dotyczącego nadzoru rozpoczęto kompleksową ocenę w celu 
zwiększenia przejrzystości w zakresie stanu bilansów banków, ustalenia i naprawy wszelkich 
pozostałych niedociągnięć, a tym samym zwiększenia zaufania rynku. Powinno to pomóc 
przyspieszyć proces naprawy bilansu i stworzyć warunki silnego i trwałego wznowienia 
wzrostu kredytowania. Oprócz sektora bankowego nadmiernie zadłużone w wyniku kryzysu 
w wielu państwach członkowskich są także gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które 
nadal wymagają zakończenia oddłużania.  

                                                 
12  Europejski Bank Centralny (2013), Report on the results of the survey on the access to finance of SMEs in the 

euro area - October 2012 to March 2013 [Sprawozdanie z wyników badania dotyczącego dostępu do 
finansowania MŚP w strefie euro – październik 2012 – marzec 2013].  

13   Por. dyrektywa 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 575/2013 Dz.U. L 176 z 27.6.2013. 
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Podjęto także szczególne środki na szczeblu UE, aby ułatwić MŚP dostęp do finansowania.14 
Ze wsparciem z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) suma środków 
z opartych na zasadzie dźwigni instrumentów finansowych dla MŚP na okres 2014-2020, w 
porównaniu z okresem 2007-2013, powinna się przeciętnie podwoić, co głównie będzie 
stanowić pomoc w krajach o trudnej sytuacji finansowej. Ponadto Komisja i EIB pracują nad 
rozszerzeniem wspólnych instrumentów finansowych opartych na podziale ryzyka w celu 
zwiększenia inwestycji sektora prywatnego i rynku kapitałowego w MŚP, które to 
instrumenty zaczęłyby działać w styczniu 2014 r. 

Priorytety na szczeblu krajowym będą różne dla poszczególnych państw. W wielu państwach 
potrzebne jest dokładniejsze monitorowanie zadłużenia sektora prywatnego i związanych z 
nim zagrożeń finansowych, takich jak bańki na rynku nieruchomości. Obejmuje to 
zmniejszanie wykorzystania podatku od osób prawnych w finansowaniu długu i przegląd 
aspektów rozwiązań podatkowych, które zwiększają skłonność gospodarstw domowych do 
zadłużania się, zazwyczaj w formie ulg podatkowych z tytułu hipoteki, jak również 
udoskonalenie zasad postępowania w przypadku stwierdzenia niewypłacalności 
przedsiębiorstw i osób fizycznych15. Jako alternatywa dla finansowania przez banki 
promowane będą nowe formy finansowania, takie jak opcje dla kapitału wysokiego ryzyka, 
rozwój obligacji dla MŚP i alternatywne rynki akcji16. 
 

Komisja ustaliła następujące priorytety:  

 

Restrukturyzacja i naprawa banków: obejmuje to szybkie przyjęcie i wprowadzenie w 
życie unii bankowej, jak również umacnianie zdolności banków do zarządzania 
ryzykiem zgodnie z nowymi zasadami wymogów kapitałowych i przygotowanie do oceny 
jakości aktywów i testów warunków skrajnych.  

Opracowywanie alternatywnych rozwiązań dla finansowania przez banki, włącznie z 
opcjami dla kapitału wysokiego ryzyka, rozwijanie systemu obligacji dla MŚP i 
alternatywnych rynków akcji.  

Ścisłe monitorowanie poziomów zadłużenia sektora prywatnego i związanych z nim 
zagrożeń finansowych, takich jak bańki na rynku nieruchomości, oraz, w stosownych 
przypadkach, wpływ zasad postępowania w przypadku niewypłacalności 

                                                 
14  Wiele podjętych niedawno i przyszłych działań legislacyjnych pomoże również MŚP uzyskać dostęp do 

finansowania w całej Europie: rozporządzenie w sprawie europejskich funduszy venture capital, które 
obowiązuje od lipca 2013 r., ułatwi transgraniczne pozyskiwanie środków i utworzenie prawdziwego rynku 
wewnętrznego dla funduszy venture capital; proponowana dyrektywa w sprawie rynków instrumentów 
finansowych (MiFiD), która powinna ułatwić rozwój rynków akcji specjalizujących się w MŚP i wniosek 
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie przejrzystości, która umożliwi dostęp do lepszych informacji o 
spółkach giełdowych, sprawią że MŚP staną się bardziej atrakcyjne dla inwestorów; migracja do jednolitego 
obszaru płatności w euro do 1 lutego 2014 r., którym powinna zostać objęta większość poleceń przelewu i 
poleceń zapłaty, poprawi efektywność systemów płatności wewnątrz strefy euro. 

15   Kwestie te zawarte są zaleceniach dla poszczególnych krajów, a w stosownych przypadkach w sprawozdaniu 
przedkładanym w ramach mechanizmu ostrzegania. 

16   Szczegółowe propozycje Komisji zawarte zostały w jej zielonej księdze dotyczącej długoterminowego 
finansowania gospodarki europejskiej (COM(2013)150 z 25 marca 2013 r.). 
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przedsiębiorstw i osób fizycznych. Obejmuje to również systemy umożliwiające 
wykorzystanie podatków w finansowaniu długu. 

5. PROMOWANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO I KONKURENCYJNOŚCI NA DZIŚ I JUTRO 

Z powodu kryzysu przeprowadzana jest w Europie poważna restrukturyzacja. W miarę jak 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe pozbywają się nadmiernego zadłużenia, a czynniki 
produkcji przenoszone są do bardziej produktywnych sektorów gospodarki, powraca wzrost 
gospodarczy. Siła napędowa wzrostu przenosi się również z popytu zewnętrznego na 
wewnętrzny. Jednocześnie staje się jasne, że jego struktura będzie – i musi być – inna niż pięć 
lat temu. Poza tym globalizacja i postęp technologiczny powodują dalsze zmiany. Ożywienie 
gospodarcze w Europie nie oznacza, że należy powrócić do status quo, lecz że trzeba znaleźć 
nowe źródła wzrostu i konkurencyjności na dłuższy okres, z opartymi na specjalistycznej 
wiedzy i wysoce produktywnymi działaniami na rzecz naszej gospodarki. Dobrze 
odzwierciedla to zwiększona integracja przemysłu UE z globalnym łańcuchem wartości, który 
pomoże wzmocnić podstawy europejskiego przemysłu i wymaga istnienia otwartych i 
połączonych ze sobą sieci wzajemnych powiązań rynków produktów i usług, inwestycji w 
badania naukowe i innowację oraz odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 

Wzrost gospodarczy jest w wielu państwach członkowskich wciąż hamowany przez wysoki 
poziom zadłużenia sektora prywatnego. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie mają możliwości 
inwestowania w produktywne działania, a zdolności nabywcze konsumentów są ograniczone. 
Sztywność rynku pracy i rynku produktów utrudniała regulowanie konkurencji, efektywną 
alokację zasobów oraz wzrost produktywności i częściowo tłumaczy różnice potencjalnego 
tempa wzrostu pomiędzy państwami członkowskimi.  

Poważne zmiany mają miejsce w państwach, które podjęły głębokie reformy strukturalne, z 
sygnałami postępującego przenoszenia działalności gospodarczej z sektora niepodlegającego 
wymianie handlowej do sektora, który tej wymianie podlega, szczególnie w państwach 
członkowskich, które nie mogą stosować instrumentu kursu wymiany. Przykładem na to jest 
wzrost wywozu i zmniejszenie deficytu obrotów bieżących w wielu krajach. Tendencje takie 
wspomagane były przez dostosowanie kosztów pracy, jako część szerszej strategii mającej na 
celu wzmocnienie konkurencyjności i produktywności gospodarki. Poprawa wyników 
dotyczących wywozu w poszczególnych państwach wspierana jest również przez ambitną 
politykę handlową na szczeblu UE. 

 Zalecenia dla poszczególnych państw zawierają pewną liczbę priorytetowych reform rynku 
produktów i usług, uwzględniających potrzebę ustalenia kolejności reform w zależności od 
sytuacji wewnętrznej każdego z państw członkowskich i kładą nacisk na potrzebę otwarcia 
rynków usług, np. poprzez kontrolowanie ograniczeń prawnych, włącznie z tymi, które 
dotyczą dostępu do zawodów regulowanych. Pełna realizacja wewnętrznego rynku energii do 
2014 r. mogłaby odegrać ważną rolę, pomagając zmniejszyć koszty energii i zwiększając 
opłacalność systemów wsparcia energii odnawialnej. W celu poprawy efektywności w 
sektorach sieciowych i pobudzenia badań i innowacji można jeszcze wiele zrobić. 
Zwiększenie efektywności wykorzystania środków i zmniejszenie uzależnienia UE od 
zewnętrznych źródeł energii musi stanowić część strategii wzrostu gospodarczego. Pomiędzy 
państwami członkowskimi istnieją różnice, np. w gospodarowaniu odpadami i w gospodarce 
wodnej, które hamują znaczny potencjał wzrostu zielonej gospodarki. Podczas gdy wiele z 
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tych reform może dać wyniki dopiero po pewnym czasie, ich przeprowadzenie ma kluczowe 
znaczenie we wspieraniu naprawy i pobudzaniu potencjału wzrostu. 

Wpływ takich reform w ogromnym stopniu zwiększa się za pomocą korzyści skali jednolitego 
rynku europejskiego, w czym pomaga sieć lepszych fizycznych i cyfrowych połączeń oraz 
odpowiednia ochrona danych17 na całym kontynencie. Prowadzonych jest obecnie wiele 
różnorodnych działań18: ambitne wdrożenie dyrektywy usługowej pobudziłoby krajową i 
transgraniczną podaż i popyt, propozycje Komisji w sprawie bardziej zintegrowanego 
jednolitego rynku w sektorze telekomunikacji powinny zostać przyjęte jako priorytet, aby 
pobudzić ten sektor i działalność opartą na wykorzystaniu połączeń elektronicznych oraz 
doprowadzić do uczciwszych cen. Ukończenie budowy bazowej sieci transportowej TEN-T, 
poprawa transgranicznych połączeń, jak również unowocześnienie istniejącej infrastruktury, 
wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do rynku, szczególnie w dziedzinie usług portowych i 
kolejowych, służyć będą integracji i konkurencyjności w sektorze logistyki i transportu.  

Badania naukowe i innowacje w Europie są hamowane z powodu rozdrobnienia i 
nieodpowiednich warunków ramowych. Nie ma wystarczającej współpracy pomiędzy 
sektorem publicznym i prywatnym. Niemożność wykorzystania wyników badań do produkcji 
towarów i usług oraz rosnące niedopasowanie umiejętności w szczególnie dużym stopniu 
dotyka sektory o wysokim zapotrzebowaniu na wiedzę. Te negatywne tendencje mogą być 
odwrócone przez przyspieszenie reformy krajowych systemów badań naukowych, zgodnie z 
projektem europejskiej przestrzeni badawczej. Nowe formy współpracy mogą jednocześnie 
pomóc w zdobyciu przez Europę przodującej pozycji na świecie. Wdrożenie nowych unijnych 
programów badań i innowacji „Horyzont 2020” i COSME pomoże w rozwijaniu unijnego 
partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju i pomoże w modernizacji 
krajowych systemów innowacji i badań naukowych. 
 

Komisja ustaliła następujące priorytety:  

Pełna realizacja trzeciego pakietu energetycznego w 2014 r. i zwiększenie opłacalności 
systemów wsparcia energii odnawialnej. Propagowanie efektywnego gospodarowania 
zasobami poprzez zarządzania odpadami i wodą, recykling i efektywność energetyczną. 

Lepsze wdrożenie dyrektywy usługowej, włącznie z kontrolą ograniczeń w dostępie do 
zawodów regulowanych i zastępowaniem ich przez mniej ograniczające mechanizmy.  

Przyspieszenie modernizacji krajowych systemów badań naukowych zgodnie z celami 
europejskiej przestrzeni badawczej. 

6. UPORANIE SIĘ Z PROBLEMEM BEZROBOCIA I SPOŁECZNYMI SKUTKAMI KRYZYSU 

Społeczne skutki kryzysu są wciąż bardzo mocno odczuwalne. Wskaźniki bezrobocia 
pozostają na historycznie wysokim poziomie: 11 % przeciętnie dla całej UE (w lipcu 2013 r.) 
i 23,4 % dla osób młodych. Wskaźniki te różnią się znacznie w całej Europie, co prowadzi do 

                                                 
17 Zob. wniosek Komisji w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych COM(2012) 11. 
18  Więcej informacji w sprawozdaniu dotyczącym jednolitego rynku opublikowanym razem z niniejszą roczną 

analizą wzrostu gospodarczego.  
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rosnących różnic między państwami członkowskimi pod względem zatrudnienia I pod 
względem socjalnym. Ze względu na różnicę w czasie pomiędzy poprawą sytuacji 
gospodarczej a jej skutkami w dziedzinie zatrudnienia nie oczekuje się, aby sytuacja szybko 
uległa poprawie, a nierówności mogą wzrosnąć. Negatywne skutki kryzysu były szczególnie 
dotkliwe dla osób w najbardziej niekorzystnej sytuacji i odsetek osób zagrożonych ubóstwem 
wzrósł w UE do poziomu 25 %. Obejmuje to również rosnące zagrożenie bezrobociem 
strukturalnym i zwiększonym opuszczaniem rynku pracy, co mogłoby mieć znacząco 
negatywne skutki dla potencjału wzrostu gospodarczego UE.  

Europejski rynek pracy i struktury społeczne będą potrzebowały czasu, zanim nastąpi 
poprawa, i potrzebują działań stymulujących, w miarę jak gospodarka wychodzi z kryzysu. Za 
największy priorytet powinno się uznać ambitne przeprowadzenie reform związanych z 
funkcjonowaniem rynku pracy i związane z tym działania następcze, tak aby można było 
zwiększyć aktywność zawodową. Obejmuje to również tworzenie nowych źródeł zatrudnienia 
w rozwijających się sektorach, podtrzymywanie zatrudnialności siły roboczej, włącznie z 
długotrwale bezrobotnymi i przedstawicielami najsłabszych grup społecznych, w tym z 
aktywnym wsparciem i szkoleniem bezrobotnych i zapewnienie, że siatki bezpieczeństwa 
socjalnego spełniają swoją rolę. W kontekście starzenia się siły roboczej, dłuższa i 
aktywniejsza kariera zawodowa wymaga odpowiednich umiejętności i uczenia się przez całe 
życie, dostosowania środowiska pracy oraz zajęcia się problemem zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć i kłopotami kobiet z uzyskaniem uprawnień emerytalnych 
spowodowanymi przerwami w zatrudnieniu. Dostęp do usług opieki nad dziećmi pomoże 
zwiększyć udział kobiet w rynku pracy. Zgodne z krajową praktyką i tradycją silniejsze 
zaangażowanie partnerów społecznych ma kluczowe znaczenie w planowaniu i realizacji 
odpowiedniej polityki.  

Państwa członkowskie przeprowadziły wiele ważnych reform w celu modernizacji swoich 
rynków pracy i promowania większego uczestnictwa w rynku pracy. Pozytywne skutki takich 
reform powinny stać się widoczne w miarę jak będzie się poprawiać środowisko 
makroekonomiczne. 

Aby stymulować tworzenie miejsc pracy powinno się podejmować działania ograniczające 
klin podatkowy związany z kosztami pracy, jako część ogólnych starań w celu ograniczenia 
obciążeń podatkowych, w szczególności dotykających mało zarabiających i młodych 
pracowników, tak aby zapewnić, że zmiany wynagrodzeń będą odzwierciedlały 
produktywność i że będą stymulowały zarówno konkurencyjność kosztową jak i popyt. 
Należy również kontynuować modernizację przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia, 
aby zapobiec trwałej segmentacji rynku pracy wzmocnić działania przeciwko pracy 
nierejestrowanej. „Zielona gospodarka”, sektor cyfrowy i usługi związane z ochroną zdrowia 
są obszarami, które w nadchodzących latach wygenerują znaczne możliwości zatrudnienia. 
Istnieje potrzeba rozwijania ram strategicznych, w których polityka rynku pracy i rozwijania 
umiejętności odgrywać będzie aktywną rolę we wspieraniu tworzenia miejsc pracy w tych 
sektorach i w przewidywaniu i regulowaniu nowych tendencji wzrostu. Poszerzona 
współpraca i wzmocniona sieć EURES przyniosą korzyści w kontekście mobilności 
pracowników, również tej transgranicznej, jako że przedsiębiorstwa i osoby szukające 
zatrudnienia znajdą nowe możliwości w innych państwach członkowskich. 

Potrzebne są również działania w celu poprawy wyników edukacji i rozwijania umiejętności. 
UE ma nadal zaległości w realizacji celów strategii „Europa 2020” związanych ze 
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szkolnictwem wyższym i zmniejszeniem liczby uczniów przedwcześnie porzucających naukę. 
Ponadto, według danych OECD, 20 % pracowników UE ma wciąż niewystarczające 
kwalifikacje, a niektórzy mają nawet problemy z czytaniem i liczeniem. 25 % dorosłych nie 
posiada umiejętności aktywnego korzystania z technologii komunikacyjnych i 
informatycznych. W przypadku wielu stanowisk pracy i zawodów powoduje to ograniczenia i 
niedopasowanie kwalifikacji19 a w ogólnym ujęciu zmniejsza zdolności pracowników UE do 
dostosowania swoich umiejętności i odniesienia sukcesu na rynku pracy. Kluczowe znaczenie 
mają inwestycje w modernizację systemów nauczania i szkolenia, włącznie z uczeniem się 
przez całe życie, w szczególności dwutorowych systemów kształcenia, i ułatwianie 
przechodzenia ze szkoły do życia zawodowego, zwłaszcza poprzez zwiększanie dostępności 
dobrej jakości staży i praktyk. W tym kontekście państwa członkowskie powinny szybko 
przyjąć plany wdrożenia gwarancji dla młodzieży, a powiązane z nimi programy 
finansowania („Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” i „Europejski Fundusz 
Społeczny”) powinny zostać możliwie jak najszybciej sfinalizowane.  

Lepiej działająca opieka społeczna ma ogromne znaczenie we wspomaganiu przemian 
społecznych i stopniowym likwidowaniu nierówności i biedy. Należy wypracować strategie 
aktywnego włączenia obejmujące efektywne i adekwatne wsparcie dochodów, środki 
aktywujące, jak również środki walki z ubóstwem, włącznie z ubóstwem dzieci, oraz szeroki 
dostęp do przystępnych cenowo wysokiej jakości usług, takich jak usługi socjalne i opieka 
zdrowotna, opieka nad dziećmi, zapewnienie zakwaterowania i dostaw energii. Powiązanie 
pomocy społecznej ze środkami aktywującymi powinno zostać wzmocnione poprzez większe 
dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb („punkty kompleksowej obsługi”), a starania 
na rzecz lepszego i prostszego określenia świadczeń pomogą w lepszym i skuteczniejszym 
skorzystaniu z tych środków przez przedstawicieli najsłabszych grup społecznych. 
 

Komisja ustaliła następujące priorytety:  

Wzmocnienie środków w ramach aktywnej polityki rynku pracy, zwłaszcza aktywne 
wsparcie i szkolenie dla bezrobotnych, poprawienie funkcjonowania publicznych służb 
zatrudnienia i realizacja programu gwarancja dla młodzieży. 

Dalsze działania w celu zapewnienia, że zmiany wynagrodzeń będą odzwierciedlały 
produktywność i że będą stymulowały zarówno konkurencyjność jak i popyt, aby 
zapobiec segmentacji rynku pracy, zwłaszcza poprzez modernizację prawodawstwa w 
zakresie ochrony zatrudnienia, aby wspierać tworzenie miejsc pracy w szybko 
rosnących sektorach i poprawić mobilność pracowników. 

Podjęcie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, włącznie z uczeniem się przez 
całe życie, szkoleniem zawodowym i dwutorowymi systemami kształcenia. 

Poprawienie funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego, szczególnie poprzez 
wzmocnienie powiązań między pomocą społeczną i środkami aktywującymi poprzez 
dostęp do usług bardziej dostosowanych do indywidualnych potrzeb („punkt 
kompleksowej obsługi”) i starań w zakresie uproszczenia i lepszego ukierunkowania 
świadczeń ze zwróceniem szczególnej uwagi na sytuację osób należących do 
najsłabszych grup społecznych. 
                                                 
19 W chwili obecnej w UE jest około 1,9 mln wolnych miejsc pracy. 
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7. MODERNIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

W obecnych warunkach administracja publiczna w całej UE stoi przed wyzwaniem, jakie 
stanowi potrzeba osiągania lepszych rezultatów przy mniejszym nakładzie środków, tj. 
zaspokajanie potrzeb publicznych przy bardziej napiętym budżecie, poprawa warunków dla 
biznesu poprzez świadczenie lepszych usług dla przedsiębiorstw i obywateli oraz 
dostosowywanie świadczenia usług do potrzeb bardziej cyfrowej gospodarki.  

Wiele państw członkowskich próbuje zwiększać efektywność w strukturze swojej 
administracji, włącznie z poprawą współpracy pomiędzy różnymi szczeblami rządu. Niektóre 
państwa członkowskie mają również potencjał do wzmocnienia zdolności administracyjnych 
służb publicznych, ich profesjonalizmu i jakości kształtowanej polityki. Zwiększenie 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i dalsze rozwijanie usług 
elektronicznej administracji publicznej w Europie, takich jak elektroniczne zamówienia 
publiczne, może pomóc w zwiększeniu efektywności i w obniżeniu kosztów o 15-20 %20. Pod 
tym względem zintegrowanie krajowych pojedynczych punktów kontaktowych, 
ustanowionych w ramach wdrażania dyrektywy usługowej, z usługami elektronicznej 
administracji publicznej ma kluczowe znaczenie dla współpracy transgranicznej. Istnieje 
również potencjał dla modernizacji systemu poboru podatków i innych systemów, np. poprzez 
dostarczanie wstępnie wypełnionych formularzy podatkowych, usługi internetowe i 
jednorazowe przekazywanie przez obywateli danych do sektora publicznego. Dobrze 
ukierunkowane wsparcie finansowe, w szczególności poprzez Europejski Fundusz Społeczny 
i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, może w dużym stopniu przyczynić się do 
modernizacji administracji publicznej. Jednocześnie państwa członkowskie powinny 
wzmocnić zdolności inwestycyjne administracji na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, aby móc uruchomić programy w ramach europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych na lata 2014-2020. 

Jest również potencjał w zakresie upraszczania warunków dla biznesu, ograniczania 
biurokracji i poprawy jakości legislacji. Nadal istnieje również potrzeba ustanowienia 
łagodniejszych systemów regulacyjnych, zwłaszcza dla MŚP. Obejmuje to uproszczenie 
procedur zakładania firmy, długość okresu ważności zezwoleń i wymogi uzyskiwania 
zezwoleń. Poprawa jakości, niezależność i skuteczność systemów sądowych, włącznie z 
kwestią zapewnienia, że roszczenia będą regulowane w rozsądnym terminie, oraz 
modernizacja krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności znacząco poprawiłyby 
warunki dla przedsiębiorstw.  

Na szczeblu unijnym upraszczanie ustawodawstwa UE wspomagane jest przez działający 
obecnie program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Osiągnięto już znaczny 
postęp. Aby śledzić postępy i ułatwić dialog w sprawie sprawności regulacyjnej z państwami 
członkowskimi, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi i ogółem społeczeństwa 
obywatelskiego, Komisja będzie publikować coroczną tablicę wyników REFIT. Ponadto 
sprawne i spójne wdrażanie ustawodawstwa unijnego, odejście od 28 różnych rozwiązań na 

                                                 
20    „Public Services Online”, e-gov benchmark insight report for the European Commission (sprawozdanie 

porównawcze dotyczące administracji elektronicznej dla Komisji Europejskiej). 
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rzecz wspólnego systemu, przyczyni się do dobrej współpracy pomiędzy organami 
administracji publicznej państw członkowskich i pomoże uczynić działanie w ramach 
jednolitego rynku prostszym, a zasady bardziej przewidywalnymi. Większa współpraca 
pomiędzy organami podatkowymi ma podstawowe znaczenie w walce z oszustwami 
podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. 

Komisja ustaliła następujące priorytety:  

Dalsze rozwijanie usług elektronicznej administracji publicznej i zwiększenie 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej, 
w tym w systemach poboru podatków i w ustanowionych w ramach dyrektywy 
usługowej pojedynczych punktach kontaktowych. 

Upraszczanie warunków działania dla biznesu, ograniczanie biurokracji poprzez 
wprowadzanie łatwiejszych procedur i systemów regulacyjnych. 

8. PODSUMOWANIE 

W ciągu ostatnich lat osiągnięto znaczne postępy, wprowadzając Europę ponownie na tor 
bardziej zrównoważonej odnowy. Zachowano integralność wspólnej waluty i większą 
stabilność finansową oraz podjęto zdecydowane kroki w kierunku uporządkowania finansów 
publicznych. Kraje najbardziej narażone na zagrożenia finansowe mocno zaangażowały się w 
podjęcie ambitnych reform strukturalnych i pierwsze skutki tego procesu są już widoczne. 
Zwiększenie poziomu konkurencyjności i poprawa produktywności w celu tworzenia 
trwałych miejsc pracy pozostają w całej Europie oczywistymi priorytetami. 

Niniejsza roczna analiza wzrostu gospodarczego potwierdza, że w Europie mają miejsce 
daleko idące zmiany, większe niż może się to czasami wydawać, a przeprowadzane reformy 
dają oczekiwane rezultaty. Od samego początku europejski semestr na rzecz koordynacji 
polityki gospodarczej przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat priorytetów i 
przejrzystości i pomaga zwrócić uwagę na harmonogram krajowych i unijnych reform. W 
krótkim czasie spowodował on, że położone zostały fundamenty głębszej współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi. Procedura dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej pomaga zidentyfikować elementy sytuacji gospodarczej, które są 
szkodliwe dla poszczególnych państw członkowskich lub dla strefy euro, tak by można się 
nimi zająć, zanim wymkną się spod kontroli. W rocznych zaleceniach dla poszczególnych 
krajów określone są główne obszary, w których państwa członkowskie muszą dokonać 
odpowiednich zmian. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika również jasno, że odpowiedzialność 
poszczególnych krajów za ten proces (a w szczególności w zakresie zaleceń dla 
poszczególnych krajów) musi ulec dalszej poprawie. Jest to ważne dla demokratycznej 
legitymizacji nowego systemu zarządzania, jak również dla zapewnienia, że elementy polityki 
na szczeblu unijnym będą w odpowiednim czasie uwzględniane przy podejmowaniu decyzji 
na szczeblu krajowym. W strefie euro potrzebne jest również zwiększenie koordynacji w 
niektórych kluczowych obszarach polityki i wyjście poza ocenę dwustronnych zaleceń dla jej 
członków. Rada Europejska zaplanowała przedyskutowanie wielu z tych kwestii na szczycie, 
który odbędzie się w grudniu 2013 r. W oparciu o plan działania dla unii gospodarczej i 
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walutowej i kolejne komunikaty, Komisja dostarczy materiał na temat sposobów dalszego 
umacniania procesu europejskiego semestru. 

Wytyczne zawarte w niniejszej rocznej analizie wzrostu gospodarczego zostaną 
przedyskutowane na szczeblu unijnym w ramach przygotowań do spotkania Rady 
Europejskiej w marcu 2014 r., aby wesprzeć przygotowania do następnej rundy krajowych 
programów i zaleceń dla poszczególnych krajów. Komisja będzie ściśle współpracować z 
władzami krajowymi, w tym z parlamentami, z innymi instytucjami unijnymi, z partnerami 
społecznymi i zainteresowanymi stronami w celu budowania wspólnej odpowiedzialności i 
ukierunkowania postępów jako części szerzej zakrojonych wysiłków UE na rzecz położenia 
fundamentów pod inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost 
gospodarczy w całej UE. Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i do Rady o 
przyjęcie priorytetów zawartych w niniejszej rocznej analizie wzrostu gospodarczego i o 
podjęcie ich realizacji na szczeblu unijnym i krajowym. 
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ZAŁĄCZNIK 1 - PRZEGLĄD ZALECEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW NA LATA 2013-2014  
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DE                                   
DK                                   
EE                                   
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FI                                   
FR                                   
HU                                   
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LT                                   
LU                                   
LV                                   
MT                                   
NL                                   
PL                                   
RO                                   
SE                                   
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Uwaga: Zalecenia dla poszczególnych krajów na lata 2013-2014 przyjęte przez Radę dnia 9 lipca 2013. Cypr, Grecja, Irlandia i Portugalia powinny wdrożyć zalecenia w ramach programów 
pomocy finansowej UE/MFW. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm    

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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ZAŁĄCZNIK 2 – POSTĘP OSIĄGNIĘTY W KLUCZOWYCH OBSZARACH ZALECEŃ DLA 
POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW  

 
W załączniku przedstawiono przegląd tematyczny doświadczeń państw członkowskich 
zdobytych w ciągu ostatnich trzech lat w kluczowych obszarach realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów. 

Ogólnie rzecz biorąc w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w zakresie konsolidacji 
budżetowej, chociaż struktura korekt budżetowych nie zawsze sprzyjała wzrostowi 
gospodarczemu.  

− Korekta budżetowa w 2013 r. nastąpiła głównie po stronie wydatków w IE, EL, LT oraz 
PL. Dokonano znacznych cięć w wydatkach publicznych w PL i SK. Inne państwa, takie 
jak BE, ES, IT, RO oraz SI zastosowały korekty budżetowe opierające się w różnym 
zakresie na korekcie wydatków i dochodów. Korekta w CZ, FR, LU, NL, PT oraz FI 
opierała się przede wszystkim na dochodach.  

− Konsolidując swoje finanse publiczne państwa członkowskie co do zasady podniosły 
stawki podatkowe (przede wszystkim podstawowe stawki podatku VAT), ale jedynie 
kilka z nich rozszerzyło podstawy opodatkowania. Podatek środowiskowy i podatek od 
majątku zostały podwyższone, ale nadal istnieje możliwość zwiększenia ich skuteczności. 
Wszystkie państwa członkowskie przyjęły pewne środki w celu przeciwdziałania 
uchylaniu się od opodatkowania oraz poprawy przestrzegania przepisów prawa 
podatkowego. 

− Wiele państw członkowskich zwiększyło całkowite obciążenia fiskalne (podatki pośrednie 
i bezpośrednie oraz składki na ubezpieczenia społeczne). Niemniej jednak pozytywnym 
czynnikiem jest fakt, że przesunięcie obciążeń podatkowych ma miejsce tylko w pewnym 
zakresie, na przykład reforma podatku od majątku i zwiększenie nacisku na podatki 
pośrednie zamiast opodatkowania pracy.  

− 23 państwa członkowskie uchwaliły już podwyższenie wieku emerytalnego.21 W wielu 
przypadkach towarzyszy mu zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (CZ, EE, 
EL, HR, IT, LT, MT, PL, SI, SK, UK). Wiele państw członkowskich wprowadziło 
wyraźne i trwałe połączenie między wiekiem emerytalnym a wzrostem oczekiwanej 
długości życia (CY, DK, EL, IT, NL, SK). Wiele z nich podjęło również kroki mające na 
celu ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur, jak również dostępu do 
przedłużonego korzystania z świadczeń w przypadku bezrobocia (np. ES) lub rent 
inwalidzkich ( np. AT, BE, BG, DK), które wykorzystywano jako rodzaj substytutu 
wcześniejszej emerytury. 

Trudności w dostępie do zasobów finansowych pozostają główną przeszkodą na drodze ku 
wzrostowi gospodarczemu, w szczególności dla małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP).  

− Państwa członkowskie wprowadziły środki mające na celu walkę z opóźnieniami w 
wypłatach w celu zmniejszenia trudności przedsiębiorstw związanych z płynnością 

                                                 
21 Informacje dotyczące wieku emerytalnego w UE można znaleźć w dokumencie COM(2013) 350. 
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finansową. PT, EL, ES i IT przyjęły plany zmierzające do zmniejszenia wolumenu 
zaległych spraw w ramach administracji publicznej oraz pozbycia się zaległych płatności.  

− Zwrócono większą uwagę na formy zabezpieczenia pożyczek w celu zwiększenia podaży 
kredytów dla MŚP; Hiszpania stanowi dobry przykład takich działań. Jednocześnie 
dokonuje się zwiększonych wysiłków w celu stworzenia możliwości finansowania 
opierającego się na rynku, a nie na sektorze bankowym; przykładem takich działań jest 
rozwój rynku obligacji korporacyjnych w DK, EE, IT i PT.  

− Większość państw członkowskich wprowadziło środki zmierzające do stworzenia 
funduszy venture capital. CZ, DE i ES uruchomiły nowe publiczne fundusze venture 
capital, natomiast PT skonsolidowała istniejące fundusze w celu zmaksymalizowania ich 
wpływu. Ponadto kilka państw członkowskich, w tym EE, NL, PL i ES uruchamia 
„fundusze funduszy” w celu promowania rozwoju rynku venture capital, na którym 
istnieje wiele funduszy prywatnych.  

− FR ogłosiła pięcioletnie ulgi podatkowe w przypadku inwestycji kapitałowych w 
przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność. W DE uruchomiono nowy program w celu 
dostarczenia inwestorom prywatnym dodatkowych zachęt finansowych do inwestowania 
w nowe i innowacyjne firmy. 

Aby jednak odpowiednio pobudzić unijny wzrost gospodarczy, wiele pozostaje do zrobienia w 
zakresie rynku produktowego oraz rynku usług.  

− Niektóre państwa członkowskie, w tym PT, ES, IT, EL, PL, SI i CZ, podjęły ważne 
reformy zmierzające do otwarcia sektora usług oraz uczynienia go bardziej wydajnym. W 
niektórych państwach członkowskich – w tym w AT, BE, DE i FR –niezbędne jest 
przeprowadzenie wielu reform; państwa te nadal nie wdrożyły odnoszących się do nich 
zaleceń w omawianym obszarze i muszą podjąć nowe starania w celu wdrożenia 
dyrektywy o usługach.  

− Suma wszystkich wydatków z budżetów publicznych na badania i rozwój w UE 
zmniejszyła się po raz pierwszy w 2011 r. od początku kryzysu; obecny poziom 
wydatków jest niższy od poziomu przewidzianego w budżecie Chin. W ciągu ostatnich 
dwóch lat niektóre państwa członkowskie dokonały znaczących wysiłków w zakresie 
badań i rozwoju (AT, BE, LU, HU, PL i SE), natomiast inne zmniejszyły znacznie swoje 
budżety przeznaczone na ten cel (ES, IE, IT, MT i PT). Większość państw członkowskich 
rozszerzyła lub wprowadziła nowe ulgi podatkowe w zakresie badań naukowych i 
innowacji w celu pobudzenia inwestycji prywatnych. Luka innowacyjna w Europie 
powiększa się; najbardziej innowacyjne gospodarki w Europie należą do SE, DE, DK i FI. 
Kilka krajów nadrabia zaległości (LV, SK, LT i EE), ale pozostałe (UK, PL, CZ, HU, PT, 
RO, EL, BG, MT) od 2010 r. straciły stosunkowo na znaczeniu.  

− W odniesieniu do rynków energii 14 państw członkowskich nadal nie dokonało całkowitej 
transpozycji trzeciego pakietu energetycznego. Konieczne są nadal znaczne inwestycje w 
zakresie infrastruktury energetycznej w całej Europie, ale podjęto już środki w celu 
poprawy wzajemnych połączeń elektroenergetycznych i gazowych (np. połączeń 
elektroenergetycznych między PT i ES, UK i IE oraz w regionie Bałtyku). Ponadto w celu 
ograniczenia konsumpcji energii BG, CZ, EE, LT, LV, RO, SK opracowują programy 
efektywności energetycznej, które mogłyby być finansowane z dochodów pochodzących z 
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systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz z europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych. 

− Istnieją zauważalne przeszkody w rozwoju sektora usług kolejowych w następujących 
państwach członkowskich: AT, BG, CZ, DE, EL, ES, FR, HU, IE, LU, PL, PT, SI. 
Obejmują one oddzielne prowadzenie księgowości przez zarządzających infrastrukturą 
oraz przedsiębiorstwa kolejowe, opłaty za korzystanie z dostępu do torów oraz kwestie 
związane z interoperacyjnością. 

W większości państw członkowskich prowadzone są ważne reformy zmierzające do 
modernizacji rynku pracy. 

− Najwyższe stawki dochodu osobistego osiągnęły swój maksymalny poziom od 2008 r. 
Całkowite obciążenia podatkowe związane z zatrudnieniem zostały zwiększone, ale 
państwa członkowskie (BE, DK, FI, FR, HU, IT, NL, PT, SE) obniżyły opodatkowanie 
pracy dla konkretnych grup. Istnieje tendencja do zwiększania progresywności.  

− Państwa, w których występują znaczne zaburzenia równowagi, wdrożyły daleko idące 
reformy w ramach systemów negocjacji płacowych w celu umożliwienia większej 
elastyczności dostosowywania płac. W latach 2007-2012 jednostkowe koszty pracy w 
porównaniu z konkurentami zmniejszyły się znacznie w państwach takich jak IE, EL, ES i 
PT. Oczekuje się, że obecne reformy, a w szczególności reformy mechanizmów ustalania 
płac, będą wspierać proces dostosowywania płac w krajach takich jak EL i ES.  

− ES, IT i FR podjęły reformy zmierzające do modernizacji swojego prawodawstwa 
dotyczącego ochrony pracy oraz do zwalczania segmentacji rynków pracy. Znaczące 
reformy zostały również zapoczątkowane na Litwie, w Niderlandach, w Polsce oraz 
Słowenii.  

− Kilka państw członkowskich wzmocniło i lepiej ukierunkowało swoje środki 
przeznaczone na aktywną politykę rynku pracy oraz poprawiło działanie publicznych 
służb zatrudnienia (BG, DE, EE, IE, EL, IT, LT, LU, SK, FI, SE, UK). 

− Zintensyfikowano działania zmierzające do zwalczania bezrobocia młodzieży, w tym za 
pomocą ustanowienia gwarancji dla młodzieży. W czasie kryzysu zmniejszono łączne 
inwestycje w dziedzinie edukacji i szkoleń, w szczególności w BG, EL, IT, SK oraz RO. 
Modernizacja systemów kształcenia i szkolenia pozostaje ważnym priorytetem w wielu 
państwach członkowskich. Niektóre (CZ, SK, UK) państwa członkowskie wprowadzają w 
szkolnictwie wyższym wykorzystywanie innowacyjnych modeli finansowania opartych na 
wynikach.  

− Rozwój wysokiej jakości praktyk oraz dwutorowego systemu szkolenia zawodowego 
stanowi priorytet w wielu państwach (EL, ES, IT, LV, PT, SK). Kilka państw wszczęło 
reformy w celu zredukowania liczby osób przedwcześnie kończących naukę oraz 
dostosowania programów studiów wyższych do potrzeb rynku pracy (AT, IT, PL). W 
kontekście wzrastającego bezrobocia, w szczególności długoterminowego, większość 
państw członkowskich zgłasza środki zmierzające do zwiększenia uczestnictwa w uczeniu 
się przez całe życie. 



 

23 

 

− W ramach działań prowadzących do eliminacji ubóstwa kilka państw wprowadza lub też 
wzmacnia środki aktywizujące oraz reformuje swoje systemy pomocy społecznej (LT, 
CY, DK, EL, HR, IT, PL i RO). 

Wciąż wiele pozostaje do nadrobienia w zakresie otoczenia biznesowego w porównaniu z 
naszymi globalnymi konkurentami.  

− Między poszczególnymi państwami występują znaczne różnice w zakresie względnych 
słabości rynku. W Irlandii oraz w Zjednoczonym Królestwie łatwo jest założyć 
działalność gospodarczą, ale egzekwowanie umów napotyka na trudności. W porównaniu 
z innymi państwami członkowskimi, czas potrzebny do zamknięcia postępowania w 
sprawach o upadłość jest stosunkowo krótki w IE, BE, FI, DK, UK, AU, NL oraz DE, ale 
w niektórych przypadkach ochrona inwestorów jest uważana za ograniczoną. W FR, ES i 
LU otrzymanie pozwolenia na budowę jest uciążliwe, a w ES i LU skomplikowane są 
warunki rozpoczęcia działalności. Wykonanie umowy w IT, EL, MT, CY i SI nadal wiąże 
się ze znacznymi nakładami pieniężnymi i czasowymi. 

− Zgodnie z niedawnym unijnym sprawozdaniem dotyczącym konkurencyjności opartym na 
szeregu wskaźników, państwa odnotowujące przeciętne wyniki oraz państwa wykazujące 
zaległości od 2007 r. poprawiły działanie otoczenia biznesowego w najbardziej znaczący 
sposób, natomiast państwa przodujące w tym zakresie spadły w rankingu lub poprawiły 
swoje wyniki jedynie nieznacznie. Oznacza to, że mimo nadal istniejących, znaczących 
różnic, w całej UE ma miejsce poprawa w zakresie wyników i praktyk. 
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Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania stanowi punkt wyjściowy dla 
rocznego cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej mającej na 
celu zidentyfikowanie i zlikwidowanie zakłóceń równowagi, które utrudniają sprawne 
funkcjonowanie gospodarek państw UE i mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu unii 
gospodarczej i walutowej. Niniejsze sprawozdanie wskazuje państwa członkowskie, w 
przypadku których konieczna jest dalsza analiza (w postaci szczegółowej oceny sytuacji), aby 
zdecydować o ewentualnym istnieniu zakłócenia równowagi wymagającego podjęcia 
działania politycznego. Pod tym względem sprawozdanie przedkładane w ramach 
mechanizmu ostrzegania służy jako narzędzie wstępnej diagnozy i oparte jest na tabeli 
wskaźników z wartościami progowymi oraz na zestawie wskaźników dodatkowych. 
Sprawozdanie to nie stanowi mechanicznej procedury i sam fakt zgłoszenia przez państwo 
członkowskie wskaźnika przekraczającego wartość progową nie pociąga za sobą 
automatycznie wszczęcia szczegółowej oceny sytuacji, ponieważ Komisja bierze pod uwagę 
całościowy obraz gospodarki. 

Dopiero na podstawie szczegółowych ocen sytuacji Komisja stwierdzi, czy występują 
zakłócenia lub potencjalnie nadmierne zakłócenia, oraz zaproponuje odpowiednie zalecenia 
polityczne. Szczegółowe oceny sytuacji zostaną opublikowane wiosną 2014 r. i zostaną 
wykorzystane do potrzeb analizy stanowiącej podstawę przyszłorocznych zaleceń dla 
poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej. 

 
 
1. STRESZCZENIE 

Gospodarki państw UE nadal czynią postępy w zakresie likwidowania zewnętrznych i 
wewnętrznych zakłóceń równowagi makroekonomicznej Te zakłócenia równowagi, 
zwłaszcza wysokie zadłużenie, znaczne i utrzymujące się deficyty i nadwyżki obrotów 
bieżących, utrata konkurencyjności i narastanie długu, przyczyniły się do pogłębienia 
kryzysu. W ciągu ostatnich lat w kilku obszarach udało się jednak poczynić postępy. W 
szczególności w wielu państwach członkowskich, dzięki reformom strukturalnym i presji 
rynkowej, odnotowano ograniczenie deficytów budżetowych i znaczną poprawę 
konkurencyjności kosztowej.  

W celu przywrócenia równowagi konieczne są jednak dalsze postępy. Zakłócenia 
równowagi, które pogłębiły kryzys, narastały przez mniej więcej dekadę, dlatego 
przywrócenie równowagi również wymaga czasu, a realizacja koniecznych działań 
politycznych powinna przyczynić się do strukturalnych zmian w gospodarce. Dotychczas 
poczyniono nieznaczne postępy w zakresie ograniczenia nadmiernego zadłużenia sektora 
prywatnego, chociaż w wielu państwach przepływy kredytowe były na bardzo niskim, a 
nawet ujemnym poziomie. Również poprawa międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w 
większości zadłużonych gospodarek przebiegała w powolnym tempie. Ponadto w państwach 
członkowskich odnotowujących wysokie nadwyżki doszło do dużo mniej wyraźnego 
ograniczenia zakłóceń równowagi, co może wskazywać na nieefektywne poziomy 
oszczędności i inwestycji. Zgodnie z tym, co zaleciła Komisja, wzmocnienie w tych 
państwach roli popytu krajowego jako czynnika przyczyniającego się do wzrostu 
gospodarczego doprowadziłoby do łagodniejszego przebiegu ogólnej korekty w strefie euro. 
Kilka państw członkowskich, w których zakłócenia równowagi wymagają natychmiastowej 
korekty, odnotowało znaczne pogorszenie sytuacji pod względem zatrudnienia i sytuacji 
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społecznej, a wzrost poziomów bezrobocia i ubóstwa doprowadził do znacznych rozbieżności 
między państwami członkowskimi. 

Niniejsze sprawozdanie rozpoczyna trzeci cykl zastosowania procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej1. Procedura ta ma na celu zidentyfikowanie i 
zlikwidowanie zakłóceń równowagi, które utrudniają sprawne funkcjonowanie gospodarek 
państw członkowskich, strefy euro, a także całej UE. Zastosowanie procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej zostało włączone do europejskiego semestru, tak 
aby zapewnić spójność z innymi narzędziami nadzoru gospodarczego. Zgodnie z tym 
podejściem do państw członkowskich zostały skierowane odpowiednie zalecenia. Roczna 
analiza wzrostu gospodarczego2, która jest publikowana w tym samym czasie co niniejsze 
sprawozdanie, dotyczy wzajemnych powiązań między korygowaniem zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej a pilnymi wyzwaniami w zakresie zapewnienia zrównoważonego 
charakteru polityki budżetowej, przywrócenia kredytowania, wspierania wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności, zwalczania bezrobocia i społecznych konsekwencji 
kryzysu, a także modernizacji administracji publicznej. W najbliższych dniach Komisja 
przyjmie również opinie w sprawie projektów planów budżetowych państw członkowskich 
należących do strefy euro (z wyjątkiem państw, które są objęte programem dostosowań 
makroekonomicznych) oraz na temat kursu polityki budżetowej w strefie euro. Ponadto 
Komisja przedłoży Radzie wnioski dotyczące opinii w sprawie programów partnerstwa 
gospodarczego przedłożonych przez kilka państw członkowskich. 

W sprawozdaniu przedkładanym w ramach mechanizmu ostrzegania wskazano państwa 
członkowskie, w których mogą występować zakłócenia równowagi i w odniesieniu do 
których należy przeprowadzić dalszą analizę przed stwierdzeniem istnienia lub utrzymywania 
się zakłóceń równowagi oraz ich charakteru. Pod tym względem sprawozdanie przedkładane 
w ramach mechanizmu ostrzegania służy jako narzędzie wstępnej diagnozy przeprowadzanej 
na początku rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej i opartej na tabeli wskaźników 
z wartościami progowymi oraz na zestawie wskaźników dodatkowych. Zgodnie z 
komunikatem zatytułowanym „Wzmocnienie społecznego wymiaru unii gospodarczej i 
walutowej”3 niniejsze sprawozdanie po raz pierwszy zawiera zestaw wskaźników 
społecznych, które są przydatne do interpretacji tabeli wskaźników. Bardziej pogłębiona 
analiza zostanie przeprowadzona w późniejszych szczegółowych ocenach sytuacji. Na 
podstawie tych szczegółowych ocen sytuacji Komisja stwierdzi, czy występują zakłócenia lub 
nadmierne zakłócenia równowagi, oraz zaproponuje odpowiednie zalecenia polityczne.  

                                                 
1  Niniejszemu sprawozdaniu towarzyszą dwa dokumenty robocze, z których jeden dotyczy szeregu zmian 

technicznych wprowadzonych we wskaźnikach wykorzystywanych w tabeli wskaźników i we wskaźnikach 
dodatkowych. Drugi dokument zawiera szereg danych statystycznych, na podstawie których przygotowano 
niniejsze sprawozdanie. Odnosi się on również do informacji prasowej Eurostatu nr 166/2013 i do 
niedawnego wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie przekazywania statystyk związanych z 
procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, COM(2013) 342 z 7.6.2013 r. 
Rozporządzenie to służy zapewnieniu właściwego monitorowania przez Eurostat jakości danych, a także 
kwestii związanych z zestawianiem i przekazywaniem danych i metadanych. 

2 COM(2013) 800 z 13.11.2013 r. Zob. również sporządzony przez Komisję projekt wspólnego sprawozdania 
o zatrudnieniu. 

3  COM(2013) 690 z 2.10.2013 r. W komunikacie zaproponowano również tabelę kluczowych wskaźników, 
które zostaną wykorzystane w projekcie wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, aby umożliwić 
monitorowanie rozwoju sytuacji pod względem zatrudnienia i sytuacji społecznej, a także zidentyfikowanie 
na wczesnym etapie problemów w tych dziedzinach. W grudniu Rada oceni, czy wykorzystać tę tabelę w 
ramach europejskiego semestru na 2014 r. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/ags_en.pdf
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Z niniejszego sprawozdania wynika, że konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej 
analizy procesów narastania i ograniczania zakłóceń równowagi oraz związanych z tymi 
procesami zagrożeń w 16 państwach członkowskich. W przypadku niektórych państw 
szczegółowa ocena sytuacji będzie oparta na ustaleniach dokonanych w trakcie poprzedniego 
cyklu procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej4, natomiast w 
odniesieniu do innych Komisja przeprowadzi szczegółową ocenę sytuacji po raz pierwszy. 
Kilka państw członkowskich, w przypadku których Komisja zamierza przeprowadzić 
szczegółowe oceny sytuacji, stoi przed różnymi problemami i możliwymi zagrożeniami, w 
tym związanymi z ewentualnymi skutkami ubocznymi dla ich partnerów. 

• W przypadku Hiszpanii i Słowenii szczegółowa ocena sytuacji będzie dotyczyła 
utrzymywania się lub likwidacji nadmiernych zakłóceń równowagi, a także postępów 
poczynionych w likwidowaniu stwierdzonych zakłóceń równowagi w wyniku podjęcia 
przez te państwa członkowskie reform strukturalnych. 

• W przypadku Francji, Włoch i Węgier, które są państwami członkowskimi 
odnotowującymi zakłócenia równowagi i w odniesieniu do których Komisja stwierdziła 
konieczność podjęcia zdecydowanych działań politycznych, poszczególne szczegółowe 
oceny sytuacji będą dotyczyły utrzymywania się zakłóceń równowagi. 

• W przypadku pozostałych państw członkowskich, w których wcześniej stwierdzono 
istnienie zakłóceń równowagi (Belgia, Bułgaria, Dania, Malta, Niderlandy, Finlandia, 
Szwecja i Zjednoczone Królestwo), szczegółowa ocena sytuacji umożliwi stwierdzenie, 
w których państwach członkowskich zakłócenia równowagi się utrzymują, a w których 
zostały zlikwidowane. Komisja jest zdania, że ze względu na fakt, iż występowanie 
zakłóceń równowagi zostało stwierdzone w poprzednich szczegółowych ocenach sytuacji 
po dogłębnej analizie, stwierdzenie zlikwidowania zakłócenia równowagi również 
powinno nastąpić po odpowiednim uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników w 
ramach kolejnej szczegółowej oceny sytuacji, co może ewentualnie doprowadzić do 
zakończenia procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej w 
odniesieniu do niektórych państw członkowskich. 

• Szczegółowa ocena sytuacji zostanie również przeprowadzona w odniesieniu do Niemiec 
i Luksemburga w celu lepszej analizy ich bilansów płatniczych i rozwoju sytuacji 
wewnętrznej, w celu oceny, czy w państwach tych występują zakłócenia równowagi. 

• Ponadto szczegółowa ocena sytuacji zostanie również przeprowadzona dla Chorwacji, 
nowego państwa członkowskiego UE, ze względu na potrzebę zrozumienia charakteru i 
potencjalnych zagrożeń dla jej bilansu płatniczego, wyników handlowych i 
konkurencyjności, a także rozwoju sytuacji wewnętrznej.  

W odniesieniu do państw członkowskich objętych programem dostosowań 
makroekonomicznych i korzystających z pomocy finansowej nadzór nad występującymi 
w tych państwach zakłóceniami równowagi i monitorowanie podejmowanych przez nie 
środków naprawczych będą kontynuowane w kontekście ich programów dostosowań. 

                                                 
4  W kwietniu 2013 r. Komisja stwierdziła istnienie zakłóceń równowagi w Belgii, Bułgarii, Danii, Hiszpanii, 

Francji, we Włoszech, na Węgrzech, Malcie, w Niderlandach, Słowenii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym 
Królestwie, przy czym w Hiszpanii i Słowenii odnotowano nadmierne zakłócenia równowagi (zob. „Wyniki 
szczegółowych ocen sytuacji”, COM(2013) 199 z 10.4.2013 r. oraz „Macroeconomic Imbalances”, 
European Economy-Occasional Papers, nr 132-144). W odniesieniu do wszystkich przyjętych przez Radę 
zaleceń skierowanych do poszczególnych państw, w tym zaleceń dotyczących zlikwidowania zakłóceń 
równowagi, zob. Dz.U. C 217 z 30.7.2013, s. 1. 
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Dotyczy to Irlandii, Grecji, Cypru, Portugalii oraz Rumunii, przy czym sytuacja Irlandii w 
kontekście procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej zostanie oceniona 
po zakończeniu programu. 

 

W kontekście wielostronnego nadzoru i zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia nr 1176/20115 
Komisja zwraca się do Rady i Eurogrupy o omówienie niniejszego sprawozdania. Komisja 
oczekuje również na opinie Parlamentu Europejskiego i odpowiednio współpracuje z 
właściwymi zainteresowanymi stronami. Uwzględniając wymianę poglądów w ramach Rady i 
Eurogrupy, Komisja przeprowadzi szczegółowe oceny sytuacji w odniesieniu do 
wymienionych państw członkowskich. Przewiduje się, że zostaną one opublikowane wiosną 
2014 r., przed przygotowaniem krajowych programów reform oraz przed pakietem zaleceń 
dla poszczególnych państw przedkładanym w związku z europejskim semestrem. 

 

                                                 
5  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25. 
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2. POSTĘPY W PRZYWRACANIU RÓWNOWAGI  

W ostatnim roku większość państw członkowskich UE poczyniła postępy w zakresie 
likwidowania występujących w tych państwach zakłóceń równowagi. Dotyczy to nie tylko 
deficytów obrotów bieżących i głównych wskaźników konkurencyjności, ale również 
rachunków budżetowych, bilansów w sektorze prywatnym i sektora finansowego. Presja na 
zmniejszenie zadłużenia wywierana na sektor prywatny i publiczny w wielu państwach 
członkowskich nadal jednak wpływa negatywnie na działalność gospodarczą. Popyt krajowy 
w niektórych gospodarkach jest tłumiony przez konieczność zwiększenia oszczędności przez 
gospodarstwa domowe, a w niektórych przypadkach również przez rozwój sytuacji pod 
względem płac, a także przez konieczność ograniczenia zadłużenia przez przedsiębiorstwa. 
Ponadto niski poziom działalności gospodarczej w konsekwencji kryzysu doprowadził do 
wzrostu wskaźników bezrobocia i pogorszenia szeregu innych wskaźników społecznych. 

Likwidacja zakłóceń równowagi przyczynia się również do polepszenia 
fundamentalnych parametrów gospodarki i do stopniowego ożywienia gospodarczego. 
Jednocześnie stopniowa normalizacja ogólnej sytuacji gospodarczej pomaga obniżyć ryzyko 
makroekonomiczne związane z zakłóceniami równowagi. Perspektywy wzrostu 
gospodarczego6 są obecnie lepsze niż rok temu, a postępy w likwidowaniu zakłóceń 
zewnętrznej i wewnętrznej równowagi makroekonomicznej pozwolą utorować drogę dla 
wzrostu gospodarczego i dalszej konwergencji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy napływające 
informacje gospodarcze napawały optymizmem. Po kilku kwartałach, w czasie których 
następował spadek PKB, w drugim kwartale roku odnotowano wzrost PKB o 0,3 % zarówno 
w strefie euro, jak i w całej UE. Jeżeli chodzi o drugą połowę roku, kluczowe wskaźniki 
świadczą o postępującym ożywieniu, chociaż w umiarkowanym tempie. Stopniowe 
ożywienie popytu krajowego i zwiększenie eksportu, do którego przyczyniła się poprawa 
konkurencyjności, również potwierdzają perspektywy dalszego ożywienia gospodarczego w 
przyszłym roku. W odniesieniu do poszczególnych aspektów sytuacji gospodarczej 
uwzględnionych w procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
sformułować można następujące wnioski ogólne: 

• Nastąpiła znaczna poprawa sytuacji, jeżeli chodzi o salda obrotów bieżących państw 
członkowskich, które odnotowywały wysokie deficyty (zob. wykres 1). Dotyczy to 
zwłaszcza państw członkowskich, które wdrażają programy dostosowań 
makroekonomicznych i otrzymują wsparcie w postaci pomocy finansowej (EL, IE, CY, 
PT i RO), a także BG, EE, ES, LT, LV, SI i SK, czyli państw członkowskich, które 
jeszcze kilka lat temu odnotowywały największe deficyty obrotów bieżących i 
niezrównoważony rozwój. Mimo że znaczna poprawa ich bilansów płatniczych wynikała 
ze zmniejszenia importu, co z kolei było konsekwencją spadku popytu krajowego i 
zmiany struktury wydatków, sytuacja pod względem eksportu również się poprawiła. 
Polepszenie bilansów płatniczych państw członkowskich, które wcześniej odnotowywały 
znaczne deficyty, wynika zarówno z czynników koniunkturalnych, jak i 
niekoniunkturalnych. Istnieją dowody na to, że poprawa sytuacji, jeśli chodzi o saldo 
obrotów bieżących, wynika w znacznej mierze z czynników niekoniunkturalnych, ze 
względu zarówno na zwiększenie eksportu, jak i na utratę dochodów powodującą 
zmniejszanie importu, która to sytuacja powinna utrzymać się również po ustabilizowaniu 
się ożywienia gospodarczego7. Wskaźnik dotyczący deficytu obrotów bieżących w 

                                                 
6  Zob. „European Economic Forecast-Autumn 2013”, European Economy, 2013 (nr 7). 
7  Innymi słowy oznacza to, że wynik osiągnięty pod względem ograniczenia deficytów obrotów bieżących 

ogólnie jest lepszy od spodziewanego, jeżeli uwzględnić szacunkowe luki produktowe wspomnianych 
państw członkowskich i ich partnerów handlowych. W odniesieniu do metod dotyczących szacowania 
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zaktualizowanej tabeli wskaźników (średnia z trzech lat 2010-2012) nadal przekracza 
wartość progową w wysokości 4 % PKB w przypadku PL, a także EL, CY, PT i RO. 
Oczekuje się jednak że w 2013 r. ES, PT, SK i SI osiągną nawet nadwyżki, a w 2012 r. 
tylko CY i RO odnotowały deficyt w wysokości 4 % PKB lub powyżej tego poziomu. 
Wśród państw, które w ostatnich latach odnotowały pogorszenie swojego bilansu 
płatniczego, szczególną uwagę należy zwrócić na FR i UK, których deficyty należą 
obecnie do najwyższych w UE, mimo że znajdują się poniżej wartości progowej. 

Wykres 1: Deficyty (-) i nadwyżki obrotów bieżących (+) 
lata 2008, 2012 i 2014 (prognoza) 
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Źródło: Eurostat, służby Komisji. 

• Stabilność bilansu płatniczego w państwach najbardziej zagrożonych kryzysem nie 
została jednak jeszcze trwale przywrócona (Wykres 2). Większość państw 
członkowskich odnotowuje znaczną ujemną wartość międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej netto. W strefie euro dotyczy to w szczególności ES i EE, a także czterech 
państw objętych programami dostosowań makroekonomicznych (PT, EL, IE i CY), 
natomiast poza strefą euro dotyczy to BG, HR, HU, LV. W przypadku każdego z tych 
państw ujemna wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto wynosi powyżej 50 
% PKB, a w niektórych z nich (IE, EL, PT i HU) ta ujemna wartość przekracza roczny 
PKB. Zwłaszcza międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto CY w ostatnich latach 
bardzo szybko się pogorszyła. W przypadku CZ, LT, PL, SK, SI oraz RO wartości 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto również znajdują się poniżej wartości 
progowej, ale są stabilne. We wszystkich tych państwach członkowskich (z wyjątkiem EL 
i CY) w 2013 r. odnotowano salda obrotów bieżących powyżej poziomów, które 
zapewniają stabilność ich zobowiązań zagranicznych w perspektywie średnioterminowej. 
W celu sprowadzenia ujemnych wartości międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto 

                                                                                                                                                         
czynnika koniunkturalnego w saldzie obrotów bieżących zob. Salto, M. i A. Turrini (2010), „Comparing 
alternative methodologies for real exchange rate assessment”, European Economy-Economic Papers, nr 
427.  
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do bezpieczniejszych poziomów konieczne jest jednak osiąganie przez dłuższy czas 
niższych deficytów lub nawet nadwyżek8. Co więcej, ze względu na bardzo niski wzrost 
nominalny w niektórych państwach nie nastąpiło jeszcze polepszenie wskaźników 
dotyczących międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. Ze względu na wysokie 
ujemne wartości międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto warunki finansowania w 
przypadku tych państw są narażone na zmiany perspektyw gospodarczych i wahania 
rynku. Ryzyko związane z ujemnymi wartościami międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej netto, w tym wpływ na działalność gospodarczą i stabilność finansową, 
zależy w znacznej mierze od struktury zobowiązań. Pod tym względem państwa, w 
których poziom przychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest wysoki 
(zwłaszcza BG, CZ, EE, SK, LT, LV i IE), są w lepszej sytuacji niż państwa, w 
przypadku których ujemne wartości międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto 
odzwierciedlają głównie zadłużenie zagraniczne9.  

Wykres 2: Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto 
lata 2008, 2012 i 2014 (prognoza) 
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Uwaga: W prognozach na 2014 r. nie zakłada się żadnych zysków lub strat z tytułu wyceny. 

Źródło: Eurostat, służby Komisji. 

• W przypadku niektórych państw członkowskich nadwyżki obrotów bieżących nadal 
są bardzo wysokie, znacznie powyżej wartości progowej wynoszącej 6 % PKB (zob. 
wykres 1 i ramka 1). Jest tak w przypadku DE, LU i NL, a w mniejszym zakresie również 
SE. Z dostępnych prognoz wynika, że w najbliższym czasie poziom tych nadwyżek nie 
obniży się znacząco. Mimo że czynniki strukturalne uzasadniają trwałe umiarkowane 
nadwyżki w każdym z tych państw, poziomy odnotowane w ostatnich latach i 
prognozowane na 2014 r. są znacznie powyżej dotychczas osiąganych poziomów i 
powyżej większości szacunków opartych na fundamentalnych parametrach gospodarki10. 

                                                 
8  Zob. „The Dynamics of International Investment Positions”, Quarterly Report on the Euro Area, 2012(3), s. 

7-20. 
9  Zob. „The Role of FDI in Preventing Imbalances in the Euro Area”, Quarterly Report on the Euro Area, 

2013 (2), s. 17-25. 
10  Zob. np MFW (2013), „Multilateral Policy Issues Report - 2013 Pilot External Sector Report” (czerwiec) 

oraz „Germany-Staff Report for the 2013 Article IV Consultation” (sierpień). 
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Ponieważ działalność gospodarcza w DE ucierpiała mniej niż w większości partnerów 
handlowych, można przypuszczać, że poziom tej nadwyżki w ujęciu uwzględniającym 
zmiany cykliczne jest wyższy niż w rzeczywistości, jednakże nie jest tak w przypadku 
NL. Nadwyżki te są wynikiem dużej konkurencyjności i specjalizacji w sektorach, w 
przypadku których popyt światowy jest bardziej dynamiczny – co jest jak najbardziej 
pożądane – ale odzwierciedlają również stłumiony popyt krajowy, co świadczy o 
utrudnieniach strukturalnych dla wzrostu gospodarczego generowanego przez czynniki 
wewnętrzne11. Wzrost inwestycji i obniżenie ogólnego poziomu oszczędności w tych 
państwach doprowadziłyby w nich do wzrostu dobrobytu i przyczyniłyby się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego bez narażania na szwank ich konkurencyjności, 
zwłaszcza że wskaźnik inwestycji do PKB w państwach odnotowujących nadwyżki 
zazwyczaj jest niższy od średniego analogicznego wskaźnika dla UE. Jednocześnie 
znaczne nadwyżki mogą również odzwierciedlać niewydolność pośrednictwa 
finansowego. Połączenie tych znacznych nadwyżek i przedstawionego powyżej obniżenia 
deficytów oznacza, że strefa euro, która charakteryzowała się zrównoważonym bilansem 
płatniczym, odnotowuje obecnie nadwyżkę powyżej 2 % PKB12. Może to spowodować 
presję na aprecjację euro w stosunku do innych walut międzynarodowych oraz 
konieczność podejmowania jeszcze większych wysiłków przez państwa bardziej 
zagrożone kryzysem na rzecz zmniejszenia zadłużenia i przywrócenia konkurencyjności 
poprzez dostosowanie po stronie kosztów. 

• W kilku państwach członkowskich, zwłaszcza w tych najbardziej zagrożonych 
kryzysem, odnotowano poprawę konkurencyjności cenowej i pozacenowej. W 
przeciwieństwie do sytuacji panującej jeszcze kilka lat temu, w zaktualizowanej tabeli 
wskaźników w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej w 
żadnym państwie członkowskim (z wyjątkiem LU) nie odnotowano wzrostu nominalnych 
jednostkowych kosztów pracy powyżej wartości progowej13. W państwach, w których w 
przeszłości koszty te rosły najszybciej (ES, LV i LT, a także IE i EL), odnotowano nawet 
ich wyraźne obniżenie14. Poprawa konkurencyjności ma zasadnicze znaczenie dla procesu 
dostosowawczego w gospodarkach stojących przed największymi wyzwaniami pod 
względem stabilności bilansu płatniczego. Bez poprawy konkurencyjności obniżenie ich 
deficytów następowałoby głównie poprzez ograniczenie importu i obniżenie poziomu 
dobrobytu. Ponadto w żadnym państwie członkowskim nie odnotowano aprecjacji 
realnego efektywnego kursu walutowego powyżej wartości progowej. W rzeczywistości 
w przypadku kilku państw członkowskich stopa deprecjacji realnego efektywnego kursu 
walutowego znajdowała się powyżej wartości progowej, zważywszy na zmiany sytuacji 
pod względem nominalnego kursu walutowego euro (a w przypadku państw spoza strefy 
euro – innych walut krajowych). Konkurencyjność pozacenowa jest trudniejsza do oceny, 
niemniej jednak istnieją również dowody świadczące o postępach poczynionych w tym 
zakresie w kilku państwach członkowskich, które odnotowały zwiększenie swojego 
eksportu na nowe rynki i w nowych sektorach. 

                                                 
11  Kwestie te zostały już poruszone w zaleceniach z poprzednich lat skierowanych do tych państw 

członkowskich.  
12  Zob. „Current Account Surpluses in the EU”, European Economy, 2012 (nr 9). 
13  W odniesieniu do powiązań między jednostkowymi kosztami pracy, cenami eksportowymi i przywracaniem 

równowagi zob. „Labour Costs Pass-Through, Profits and Rebalancing in Vulnerable Member States”, 
Quarterly Report on the Euro Area, 2013 (3), s. 19-25. 

14  Zob. „Labour Market Developments in Europe-2013”, European Economy, 2013 (nr 6) oraz „Benchmarks 
for the Assessment of Wage Developments”, European Economy-Occasional Papers, nr 146. 
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• Wyniki eksportowe uległy poprawie w kilku państwach, jednakże większość państw 
członkowskich UE nadal traci udziały w rynkach światowych. W ciągu ostatnich 
pięciu lat jedynie BG, EE, LV, LT, MT, PL oraz RO, na które łącznie przypada nie więcej 
niż 5½ % eksportu UE, zwiększyły swoje udziały w rynkach, a w 2012 r. udziały w 
rynkach eksportowych zwiększyły jedynie LV i LT. Utrata udziałów w rynkach 
eksportowych była szczególnie poważna w przypadku HR, CY, IT, FI oraz EL. W 
ostatnich latach wyniki eksportowe poszczególnych państw członkowskich UE stały się 
jednak mniej zróżnicowane i uległy poprawie w kilku państwach, np. w ES i PT. 
Dokonując oceny rozwoju sytuacji pod względem udziału w rynkach eksportowych, 
należy wziąć pod uwagę, że względne straty wynikają z ekspansji dużych wschodzących 
gospodarek, takich jak m. in. Chiny, Brazylia, Rosja i Indie. Niemniej jednak nawet w 
porównaniu z innymi rozwiniętymi gospodarkami, takimi jak państwa należące do OECD, 
wyniki eksportowe większości państw członkowskich w ciągu ostatnich pięciu lat nie były 
korzystne.  

• W wielu państwach członkowskich nadal przeprowadzane są dostosowania w 
bilansach, ale zadłużenie sektora prywatnego pozostaje na wysokim poziomie 
(wykres 3). Mimo podejmowanych obecnie wysiłków na rzecz zmniejszenia zadłużenia, 
zadłużenie sektora prywatnego nadal przekracza wartość progową w większości państw 
członkowskich15. Tempo i zakres trwającego dostosowania są jednak różne w 
poszczególnych państwach. Drastyczne dostosowanie w ES, HU, LT i SI nastąpiło 
równocześnie ze znaczącym wzrostem skonsolidowanych wskaźników zadłużenia 
prywatnego do PKB w BE, FR i FI, a także na CY i w IE. Większa część dostosowania w 
sektorze prywatnym w 2012 r. może zostać przypisana zmniejszaniu zadłużenia 
gospodarstw domowych (zwłaszcza w DK, EE i UK, a także PT)16. 

  

                                                 
15  Zob. „Refining the MIP Scoreboard - Technical Changes to the Scoreboard and Auxiliary Indicators” op. 

cit. w odniesieniu do zmian w definicji zadłużenia sektora prywatnego w tabeli wskaźników. 
16  Zob. „Assessing the Private Sector Deleveraging Dynamics”, Quarterly Report on the Euro Area, 2013 (1), 

s. 26-32, i Cuerpo, C. et al. (2013), „Indebtedness, Deleveraging Dynamics and Macroeconomic 
Adjustment”, European Economy-Economic Papers, nr 477. 
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• Dynamika zmniejszania zadłużenia jest związana z warunkami panującymi na 
rynkach kredytowych i dostępem do finansowania. W 2012 r. wzrost akcji kredytowej 
był ogólnie poniżej wartości progowej. Jest to związane z czynnikami zarówno po stronie 
podaży, jak i popytu, których nie można w prosty sposób rozróżnić. W kilku państwach 
członkowskich banki zmniejszyły swoje sumy bilansowe, co znalazło odzwierciedlenie w 
wysokości wskaźnika określającego zobowiązania sektora finansowego. Spadek akcji 
kredytowej netto w 2012 r. w państwach objętych programami dostosowań 
makroekonomicznych (EL, IE i PT) stanowił dodatkowy hamulec dla działalności 
gospodarczej, w związku z czym doprowadził do tymczasowego wzrostu ich wskaźnika 
zadłużenia poprzez efekt mianownika. Negatywne sprzężenie zwrotne między presją na 
konieczne zmniejszanie zadłużenia a działalnością gospodarczą nadal stanowi problem dla 
niektórych państw. Z drugiej strony korekta w BG, DE, AT, PL i UK została 
przeprowadzona dzięki ograniczonej presji rynków kredytowych i większemu wzrostowi 
nominalnego PKB. Z podziału na sektory wynika, że wśród państw, w których w sektorze 
przedsiębiorstw zachodzi proces zmniejszania zadłużenia, w ES, na HU i w SI, a także w 
EL, jako jego istotny czynnik występują ujemne przepływy kredytowe netto. Trudności 
pod względem finansowania mogą w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do 
niedoinwestowania w państwach członkowskich bardziej zagrożonych kryzysem, 
opóźniając ożywienie gospodarcze i skuteczne ukierunkowanie gospodarki na bardziej 
produktywne i zorientowane na eksport branże17.  

Wykres 3: Zadłużenie w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, zadłużenie 
gospodarstw domowych oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 
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Uwaga: Suma zadłużenia sektora prywatnego w przypadku 28 państw członkowskich UE oraz 17 państw należących do strefy euro stanowi 

średnią ważoną skonsolidowanych danych na poziomie krajowym. 
Źródło: Eurostat. 

 

                                                 
17  Zob. „Product Market Review-2013”, European Economy, 2013 (jeszcze nie opublikowany) oraz „Drivers 

of Diverging Financing Conditions across Member States”, Quarterly Report on the Euro Area, 2013 ( nr 
1), s. 19-25. 
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• Spadek cen nieruchomości mieszkalnych stał się powszechny i nabiera tempa 
(wykres 4). W 2012 r. realne ceny nieruchomości mieszkalnych18 jeszcze bardziej spadły, 
przy czym BG, DK, ES, HU, IT, NL, SI oraz SK, a także IE, PT i RO odnotowały 
znaczące spadki cen zgodnie z zaostrzonymi warunkami kredytowania i wysiłkami 
gospodarstw domowych podejmowanymi na rzecz zmniejszenia zadłużenia. Jedynie w 
DE, EE, LU, na MT i w AT ceny nieruchomości (w przeliczeniu na ceny stałe) wzrosły. 
Ponadto w 2012 r. korekta cen mieszkań i domów nabrała tempa w państwach takich jak 
BG, ES, NL, SI i CY, które już wcześniej odnotowały znaczny skumulowany spadek z 
najwyższych poziomów. Kurczenie się rynku nieruchomości następuje równocześnie z 
działaniami politycznymi służącymi eliminowaniu zachęt do posiadania nieruchomości 
mieszkalnych i finansowania ich zakupu kredytami. Istotne reformy mające na celu 
wspieranie rynku najmu, ograniczenie zachęt podatkowych dla instrumentów dotyczących 
kredytów hipotecznych oraz zmniejszenie narażenia sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych na gwałtowne zmiany pod względem wysokości dochodów i poziomu stóp 
procentowych mogą przyczynić się do ograniczenia niestabilności na rynkach 
nieruchomości i obniżenia wpływu gospodarczego występujących na nich wahań19. 

Wykres 4: Ceny nieruchomości (w przeliczeniu na ceny stałe) 
lata 2008, 2010 i 2012 

(indeks 2000=100, o ile nie wskazano inaczej).) 

50

100

150

200

250

300

M
T EE ES LU FR SI EL C
Y B
E IE SK IT FI N
L

A
T PT D
E

LV LT B
G

U
K SE D
K C
Z

H
R

R
O PL H
U

2008 2010 2012

440.2
431.2

47.2

 
Uwaga: Ze względu na brak danych, bazowe lata to: 

2004 dla CZ, 2003 dla EE i SI, 2002 dla CY, 2006 dla SK, 2007 dla HU i 2008 dla PL, AT i RO. Ponadto z uwagi na niekompletne dane w 

                                                 
18  Względne (lub realne) ceny nieruchomości to ceny przeliczone na ceny stałe przy użyciu deflatora 

konsumpcji. 
19  Zob. „Assessing the dynamics of house prices in the euro area”, Quarterly Report on the Euro Area, 

2012 (4), s. 7-18, „Taxation of Housing”, Quarterly Report on the Euro Area, 2012 (4), s. 25-30 oraz „Tax 
Reforms in EU Member States 2013”, European Economy, 2013(nr 5), w szczególności sekcja 2.6. W 
odniesieniu do ryzyka związanego z rynkiem nieruchomości zob. Pataracchia, B., R. Raciborski, M. Ratto 
and W. Röger (2013), „Endogenous Housing Risk in an Estimated DSGE Model of the Euro Area”, 
European Economy-Economic Papers, nr 505. 
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przypadku AT 
czerwony romb oznacza dane za rok 2011; dostępne dane wskazują na znaczny wzrost w 2012 r. 

Źródło: Eurostat, EBC, OECD, Bank Rozrachunków Międzynarodowych. 
 

• Podczas procesu przywracania równowagi sytuacja pod względem zatrudnienia i 
sytuacja społeczna uległy znacznemu pogorszeniu w szeregu państw członkowskich. 
W szczególności w kilku państwach członkowskich znacznie wzrosła stopa bezrobocia. 
ES, HR, LV, LT oraz SK, a także EL, IE, CY i PT odnotowały wysokie lub bardzo 
wysokie stopy bezrobocia (wykres 5). Jedynie w DE stopa bezrobocia w 2012 r. była 
niższa niż w 2008 r. i tylko w kilku państwach członkowskich wzrost bezrobocia w 
ostatnich latach był niewielki. Inne wskaźniki dotyczące bezrobocia, takie jak wskaźniki 
bezrobocia młodzieży i bezrobocia długotrwałego, również w znaczący sposób wzrosły, 
zwłaszcza w EL i ES, prowadząc do istotnych rozbieżności w obrębie UE. Słaba 
koniunktura i – w niektórych przypadkach – kurczenie się istotnych branż wymagających 
dużego nakładu pracy (np. budowlanej w ES, SI 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. Mimo że 
realokacja zasobów jest niemożliwa do uniknięcia i pożądana, proces ten nie odbywa się 
bez ponoszenia kosztów. Ponadto wysoki poziom bezrobocia świadczy o złych wynikach 
całej gospodarki, deprecjacji kapitału ludzkiego i słabszych perspektywach wzrostu 
potencjalnego. Szereg pakietów reform, zarówno na rynkach pracy, jak i na rynkach 
produktowych, pomaga złagodzić ten proces, jednakże wzrost bezrobocia był niezwykle 
wysoki i w wielu państwach członkowskich wskaźnik bezrobocia osiągnął najwyższe 
historyczne poziomy. Aby lepiej uwzględnić społeczny wpływ zakłóceń równowagi i 
procesu dostosowawczego, wskaźniki dodatkowe uzupełniono o szereg wskaźników 
społecznych w celu lepszej ekonomicznej analizy tabeli wskaźników. Stopa bezrobocia 
świadczy o pogorszeniu się sytuacji pod względem dostosowania podaży siły roboczej na 
rynku pracy do zapotrzebowania. Wzrost bezrobocia długotrwałego, bezrobocia 
młodzieży, bierności oraz poziomów ubóstwa i wykluczenia społecznego świadczą o 
niepełnym wykorzystaniu zasobów i osłabieniu spójności społecznej. 
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Wykres 5: Stopa bezrobocia 
lata 2008, 2012 i 2014 (prognoza) 
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Źródło: Służby Komisji. 

• Mobilność pracowników wewnątrz UE wzrasta. W 2012 r. migracja wewnątrz UE 
wyniosła 6½ miliona osób, czyli o 200 tys. więcej niż w 2011 r., coraz bardziej 
odzwierciedlając sytuację na rynku pracy. W przypadku LV i LT ujemne saldo migracji 
było mniejsze niż w ubiegłych latach, co świadczy o pewnym polepszeniu sytuacji na 
rynku pracy. Z drugiej strony w PT i ES wzrost stopy bezrobocia doprowadził do 
zwiększenia odpływów migracyjnych netto w obydwu tych państwach, mimo że obejmują 
one również znaczną liczbę imigrantów powracających do swoich państw pochodzenia 
poza UE. Jednocześnie państwa o stosunkowo niskiej stopie bezrobocia, takie jak DE, AT 
i SE, nadal odnotowują wzrost imigracji netto. Migracja może odgrywać pewną rolę w 
procesie dostosowawczym poprzez ułatwienie realokacji siły roboczej z regionów 
dotkniętych bezrobociem w regiony, gdzie istnieje znaczny popyt na pracę. Państwa, w 
których występują odpływy migracyjne netto, muszą jednak kontynuować wdrażanie 
polityki mającej na celu polepszenie perspektyw ich wzrostu potencjalnego, tak by w 
perspektywie średnioterminowej uzyskać zdolność do przyciągania wykwalifikowanej 
siły roboczej, którą mogą tracić w czasie zachodzącego procesu dostosowania. 
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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 otrzymujących wsparcie w postaci 
pomocy finansowej20. Dotyczy to Grecji, Cypru, Portugalii i Rumunii. Sytuacja Irlandii jest 
omawiana w niniejszym sprawozdaniu, ale jej sytuacja w kontekście procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej zostanie oceniona po zakończeniu bieżącej pomocy 
finansowej, co według przewidywań ma nastąpić w lutym 2014 r.  

Belgia: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w Belgii występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej dotyczące w szczególności konkurencyjności i zadłużenia, 
zwłaszcza jeśli chodzi o konsekwencje wysokiego długu sektora instytucji rządowych i 
samorządowych dla gospodarki realnej. Niektóre wskaźniki (te same co w ubiegłym roku) w 
zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe, a mianowicie utrata udziału w rynkach 
eksportowych, zadłużenie sektora prywatnego oraz dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych. Długoterminowa tendencja utraty udziału w rynkach eksportowych nabrała 
tempa w 2012 r., co miało wpływ na stale pogarszające się saldo obrotów towarowych. 
Pogorszyło się saldo obrotów bieżących i obecnie wykazuje niewielki deficyt. 
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto pozostaje jednak stabilna i przyjmuje wartości 
dodatnie. W odniesieniu do konkurencyjności kosztowej dostępne wskaźniki świadczą o 
pewnej stabilizacji. Jednostkowe koszty pracy, mimo że znajdują się poniżej wartości 
progowej, zaczęły ponownie rosnąć w 2012 r., jednakże w 2013 r. przewiduje się ich 
stabilizację. Realny efektywny kurs walutowy uległ w 2012 r. pewnej deprecjacji zgodnie z 
kursem walutowym euro. W 2012 r. wzrosło zadłużenie sektora prywatnego, które pozostaje 
znacznie powyżej wartości progowej, nawet jeżeli jest konsolidowane o krajowe pożyczki 
udzielane w obrębie grup przedsiębiorstw. Dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych nadal wzrastał i przewiduje się, że w 2013 r. przekroczy 100 % PKB, chociaż 
w nadchodzących latach prognozuje się jego ogólną stabilizację. Ponadto również 
zobowiązania warunkowe muszą być monitorowane, ponieważ mogą wpłynąć na sytuację 
finansów publicznych i na gospodarkę realną. W 2012 r. zmniejszyły się zobowiązania 
sektora finansowego, a jednocześnie dźwignia finansowa w sektorze finansowym obniżyła się 
do najniższego poziomu od 5 lat. Ceny nieruchomości mieszkalnych w 2012 r. nieznacznie 
się obniżyły, po okresie stabilności trwającym od 2008 r., co świadczy o zachodzącej 
stopniowo korekcie. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że przydatna byłaby pogłębiona 
analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu.  

                                                 
20  Podejście to, pozwalające uniknąć powielania procedur i obowiązków sprawozdawczych, zostało 

ustanowione w rozporządzeniu (UE) nr 472/2013 (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1), które stanowi element 
tzw. „dwupaku”. Jest ono również spójne z wnioskiem Komisji w sprawie instrumentu pomocy finansowej 
dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro – COM(2012) 336 z 22.6.2012. Szczegółowe 
omówienie sytuacji gospodarczej i postępów w przywracaniu równowagi makroekonomicznej w tych 
państwach członkowskich znajduje się w najnowszych sprawozdaniach dotyczących poszczególnych 
państw: European Economy-Occasional Papers nr 162 (Irlandia), nr 159 (Grecja), nr 161 (Cypr), nr 156 
(Rumunia) i nr 153 (Portugalia). Hiszpania została omówiona w niniejszym sprawozdaniu, mimo iż 
korzysta z finansowania ze środków publicznych na potrzeby dokapitalizowania banków, zob. European 
Economy-Occasional Papers, nr 155. Na temat „dwupaku” zob. „The Two-Pack on Economic 
Governance”, European Economy-Occasional Papers, nr 147. 
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Bułgaria: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w Bułgarii występują 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej dotyczące w szczególności skutków zmniejszania 
zadłużenia przez sektor przedsiębiorstw, a także trwającej korekty bilansu płatniczego, 
konkurencyjności oraz sytuacji na rynku pracy. Dwa wskaźniki w zaktualizowanej tabeli 
przekraczają wartości progowe: ujemna wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej 
netto oraz stopa bezrobocia. Wydaje się, że ryzyko związane z bilansem płatniczym jest 
niższe niż kilka lat temu. Ujemna wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto jest 
nadal znaczna, podczas gdy zadłużenie zagraniczne netto jest dużo niższe ze względu na 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Ponadto ujemna wartość międzynarodowej pozycji 
inwestycyjnej netto oraz zadłużenie zagraniczne netto wykazują podobną tendencję 
spadkową, ze względu na korektę salda obrotów bieżących w kierunku równowagi i 
utrzymujący się pozytywny wpływ transferów kapitałowych. Wydaje się, że poprawa 
sytuacji, jeśli chodzi o saldo obrotów bieżących, wynika w znacznej mierze z czynników 
niekoniunkturalnych i ma stosunkowo niewielki wpływ na działalność gospodarczą. 
Wskaźniki dotyczące konkurencyjności cenowej i kosztowej nadal ulegały poprawie i 
wskazują na szanse wzrostu eksportu w przyszłości. Wskaźnik dotyczący nominalnych 
jednostkowych kosztów pracy jest od 2012 r. zgodny z wartościami progowymi, w oparciu o 
niższy wzrost płac i stały wzrost wydajności, co odzwierciedla również zwalnianie 
pracowników. Trwa zmniejszanie zadłużenia przez sektor prywatny. Zadłużenie w sektorze 
przedsiębiorstw niefinansowych w Bułgarii jest stosunkowo wysokie w porównaniu z 
podobnymi państwami, chociaż znaczna część tego zadłużenia wynika z transgranicznych 
pożyczek udzielanych w obrębie grup przedsiębiorstw. Akcja kredytowa wykazuje słabą 
dynamikę, odzwierciedlając powolne tempo ożywienia gospodarczego. Rynek pracy jest w 
słabej kondycji, a stopa bezrobocia, w tym bezrobocia młodzieży i bezrobocia długotrwałego, 
nadal rosła, chociaż wydaje się, że w 2013 r. uległa pewnej stabilizacji. Poziomy ubóstwa i 
wykluczenia społecznego również wzrosły w ostatnich latach, a stopa bezrobocia wśród 
młodzieży NEET21 jest najwyższa w UE. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod 
uwagę zakłócenia równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że przydatna 
byłaby pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich 
ograniczaniu. 

Republika Czeska: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Republika Czeska nie została wskazana jako kraj, w którym występują 
zakłócenia. W zaktualizowanej tabeli wskaźników międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
netto jest ujemna i nadal przekracza wartość progową. Dalsze pogorszenie tego wskaźnika 
wynika z deficytów na rachunku bieżącym wynoszących 2½-3 % PKB, które powinny jednak 
ulec zmniejszeniu w najbliższych latach. Ryzyko związane z bilansem płatniczym utrzymuje 
się na niskim poziomie, gdyż znaczna część zobowiązań względem zagranicy przypada na 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, co sprawia, że zadłużenie zagraniczne netto jest bardzo 
niskie. Mimo iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyczyniły się do zwiększenia 
eksportu na początku ubiegłej dekady, to następnie tempo zwiększania udziału w rynkach 
eksportowych spadło, a w latach 2010-2012 odnotowano nawet nieznaczną utratę tego 
udziału. Wskaźniki konkurencyjności charakteryzujące ogół gospodarki, takie jak realny 
efektywny kurs walutowy i jednostkowe koszty pracy, nie uległy dotychczas poprawie, która 
stwarzałaby lepsze perspektywy dla zwiększenia eksportu w najbliższych latach. W 
kategoriach wewnętrznych napływ kapitału zagranicznego przyczynił się przed wybuchem 
kryzysu do szybkiego wzrostu realnych cen nieruchomości. Mimo iż trwająca korekta cen nie 
                                                 
21  Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (ang. young people not in employment, 

education or training). 
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wpłynęła w znaczącym stopniu na stabilność sektora finansowego, wzrost akcji kredytowej 
był ograniczony w ostatnich latach. Zadłużenie sektora prywatnego nadal utrzymuje się na 
poziomie znacznie poniżej wartości progowej. W obliczu spadku działalności gospodarczej w 
ostatnim okresie rynek pracy wykazał się stosunkową odpornością: w 2012 r. stopa 
bezrobocia wzrosła do 7 %. Niemniej jednak stopa bezrobocia wśród osób młodych, mimo iż 
poniżej średniej dla UE, wzrosła ponad dwukrotnie od roku 2008 do 19½ % w 2012 r., a jej 
spadek – zanim ożywienie gospodarcze nabierze tempa – nie jest prawdopodobny. Ogólnie 
Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej 
analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Dania: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w Danii występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej dotyczące wysokiego poziomu zadłużenia gospodarstw 
domowych i dostosowań trwających na rynku nieruchomości mieszkaniowych. W 
zaktualizowanej tabeli te same wskaźniki co w roku ubiegłym przekraczają wartości progowe: 
zadłużenie sektora prywatnego oraz utrata udziału w rynkach eksportowych. Utrata udziału w 
rynkach eksportowych wynika ze spadku konkurencyjności w ostatnim dziesięcioleciu. 
Oczekuje się jednak, że obecne ograniczenie wzrostu płac i nominalnych jednostkowych 
kosztów pracy, a także deprecjacja realnego efektywnego kursu walutowego będą wspierać 
już obserwowany proces odzyskiwania konkurencyjności. Przez ponad 20 ostatnich lat na 
rachunku bieżącym odnotowywano nadwyżki, a obecna nadwyżka jest bliska górnej wartości 
progowej, natomiast międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto jest coraz lepsza. Wzrost 
cen nieruchomości mieszkaniowych do roku 2008 doprowadził do bardzo wysokiego 
poziomu zadłużenia gospodarstw domowych. Zadłużenie sektora prywatnego znacznie 
przewyższa zatem wartość progową, od 2009 r. wykazuje jednak tendencję zniżkową. 
Ponadto koncentracja zadłużenia w gospodarstwach domowych o wysokich dochodach 
zmniejsza ryzyko związane z ewentualnymi znacznymi wahaniami stóp procentowych. Na 
rynku nieruchomości mieszkaniowych nadal obserwowany jest zastój, jednak w ubiegłym 
roku ceny nieznacznie wzrosły. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że przydatna byłaby 
pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich likwidacji. 

Niemcy: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Niemcy nie zostały wskazane jako kraj, w którym występują zakłócenia. 
Niektóre wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają odpowiednie wartości progowe: 
nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, deprecjacja realnego efektywnego kursu 
walutowego, utrata udziału w rynkach eksportowych oraz zadłużenie sektora instytucji 
rządowych i samorządowych. W kategoriach zewnętrznych wskaźnik związany z saldem 
rachunku obrotów bieżących wyraźnie przekracza wartość progową, a nadwyżka na rachunku 
obrotów bieżących Niemiec odpowiada za większość nadwyżki całej strefy euro z uwagi na 
wielkość niemieckiej gospodarki. Po korektach statystycznych wskaźnik systematycznie 
przekraczał wartość progową od 2007 r. Według ostatnich danych kwartalnych i jesiennej 
prognozy Komisji nadwyżka w 2013 r. pozostanie na tym samym poziomie co w roku 2012 i 
wyniesie 7 % PKB. Według najnowszych prognoz służb Komisji oczekuje się, że nadwyżka 
utrzyma się na poziomie przekraczającym wartość progową w całym okresie objętym 
prognozą, co oznacza, że nie ma ona charakteru cyklicznego. Znaczne nadwyżki obrotów 
bieżących znajdują odzwierciedlenie w wysokiej dodatniej i ciągle umacniającej się 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto oraz dodatnim saldzie dochodów. Nadwyżki 
mogą prowadzić do presji na aprecjację euro w stosunku do innych walut. Ewentualna 
aprecjacja jeszcze bardziej utrudni słabszym państwom strefy euro odzyskanie 
konkurencyjności w drodze wewnętrznej dewaluacji. Znaczne nadwyżki pokazują, że stopa 
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oszczędności w niemieckiej gospodarce przewyższa inwestycje. Stopa oszczędności 
gospodarstw domowych należy do najwyższych w strefie euro. Pomimo przedostatniego 
miejsca w strefie euro pod względem stosunku zadłużenia sektora prywatnego 
(przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) do PKB, trwa – choć w wolniejszym tempie – 
proces zmniejszania zadłużania w tym sektorze, co nie przyczynia się do wzrostu popytu 
krajowego. W ubiegłym roku przepływy kredytowe w sektorze prywatnym pozostały na 
umiarkowanym poziomie, podczas gdy nakłady brutto na środki trwałe spadły. W 
poprzednich zaleceniach nacisk kładziono na potrzebę wzmocnienia wewnętrznych źródeł 
potencjalnego wzrostu w kontekście niekorzystnych perspektyw demograficznych. Dynamika 
bilansu płatniczego Niemiec uzasadnia dokonanie pogłębionej analizy w celu lepszego 
zrozumienia m.in. roli niektórych elementów krajowych, w tym przepływów finansowych, na 
stosunek oszczędności do inwestycji w poszczególnych sektorach oraz zmiany salda rachunku 
obrotów bieżących. W latach 2010-2012 nastąpiła deprecjacja realnego efektywnego kursu 
walutowego (skorygowanego o zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych) głównie 
względem partnerów spoza strefy euro, co odzwierciedlało nominalną deprecjację euro, w 
mniejszym zaś stopniu w stosunku do pozostałych państw strefy euro. Przyczyniło się to do 
zwiększenia konkurencyjności niemieckich przedsiębiorstw względem ich konkurentów 
spoza strefy euro. Tempo wzrostu jednostkowych kosztów pracy nadal jest szybsze niż 
średnia w strefie euro, co wynika z dynamicznego rynku pracy, rosnących płac i stosunkowo 
niskiego wzrostu wydajności. Powiązana z tym aprecjacja realnego efektywnego kursu 
walutowego jest jednak niewielka w porównaniu ze wzrostem odnotowanym w 
dziesięcioleciu poprzedzającym kryzys. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 
przekracza wartość progową, jednak począwszy od 2013 r. oczekuje się jego spadku. Ceny 
nieruchomości wzrosły umiarkowanie, przy nieco wyższym wzroście cen na niektórych 
obszarach miejskich. Ogólnie Komisja jest zdania, że przydatne byłoby przeprowadzenie 
pogłębionej analizy celem stwierdzenia, czy istnieją zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej. 

Estonia: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Estonia nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. 
Kilka wskaźników w zaktualizowanej tabeli nadal przekracza wartości progowe: ujemna 
wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto oraz stopa bezrobocia. Mimo iż 
ujemna wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto istotnie przekracza wartość 
progową (-54 % PKB w 2012 r.), obserwowana jest jej poprawa, pomimo nieznacznego 
deficytu na rachunku obrotów bieżących. Deficyt ten wynika z kolei ze zmniejszenia 
nadwyżki w bilansie handlowym – której przyczyną jest nieznaczna utrata udziału w rynkach 
eksportowych i częściowo powiązane z nią rosnące nominalne jednostkowe koszty pracy – 
oraz z ożywienia popytu krajowego. Z uwagi na to, że połowę zobowiązań względem 
zagranicy stanowią bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ryzyko utrzymuje się jednak na 
niskim poziomie. Pod względem zadłużenia zagranicznego netto Estonia stała się 
wierzycielem netto. Jednocześnie, mimo iż stopa bezrobocia przekracza wartość progową, 
wykazuje silną tendencję zniżkową i do końca 2013 r. ma osiągnąć 9¼ %. Niemniej jednak 
bezrobocie długotrwałe utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, podobnie jak inne 
wskaźniki związane z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, poważną deprywacją 
materialną i niską intensywnością pracy. Zadłużenie estońskiego sektora prywatnego nadal 
spada i w 2012 r. wyniosło 129 % PKB, do czego przyczynił się dynamiczny wzrost 
nominalnego PKB. Tempo zmniejszania zadłużenia przez sektor prywatny spadło jednak 
niemal do zera i ten nadal stosunkowo wysoki dług prawdopodobnie spowoduje ograniczenie 
wzrostu akcji kredytowej w przyszłości, hamując wzrost produkcji w średnim okresie. 
Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia 
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pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. 

Irlandia: Od grudnia 2010 r. Irlandia, przy wsparciu finansowym ze środków publicznych, 
wdraża program dostosowań makroekonomicznych; podstawą monitorowania zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej i podjętych działań naprawczych był zatem wspomniany 
program, a nie procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Zgodnie z 
analizą przeprowadzoną w ramach tego programu Irlandia poczyniła znaczne postępy w 
likwidowaniu swoich nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Szereg 
wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: ujemna międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna netto, deprecjacja realnego efektywnego kursu walutowego, utrata 
udziału w rynkach eksportowych, zadłużenie sektora prywatnego i dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz stopa bezrobocia. Jeśli chodzi o zewnętrzne zakłócenia 
równowagi, od 2010 r. na rachunku obrotów bieżących odnotowywana jest nadwyżka, ale nie 
przełożyła się ona jeszcze na poprawę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, głównie 
z uwagi na skutki zmian wyceny, które same w sobie są jednak oznaką zaufania do 
gospodarki. Również ryzyko związane z zobowiązaniami względem zagranicy należy 
postrzegać w kontekście wysokiego poziomu napływających bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Spadek jednostkowych kosztów pracy i deprecjacja realnego efektywnego 
kursu walutowego doprowadziły do korekty nadmiernych wzrostów odnotowywanych w 
okresie dobrej koniunktury i przełożyły się na wzrost konkurencyjności. W rezultacie w 
2012 r. tempo utraty udziału w rynkach spadło, a kurczący się udział w rynkach 
eksportowych należy postrzegać w kontekście znaczących zmian w strukturze 
eksportowanych towarów, wygaśnięcia ochrony patentowej w przypadku głównych 
eksportowanych leków i zwiększenia udziału usług w eksporcie. Jeśli chodzi o zaburzenia 
równowagi w kategoriach wewnętrznych, ceny nieruchomości mieszkaniowych, których 
spadek odnotowywano w ostatnich pięciu latach i których poziom jest zaniżony według 
szeregu metod obliczania, ustabilizowały się, a nawet zaczęły nieznacznie rosnąć. Zadłużenie 
sektora prywatnego nadal przekracza wartość progową, zaobserwowano jednak postępy w 
jego zmniejszaniu, pomimo spadku dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych. 
Jednocześnie banki zobowiązano do zintensyfikowania działań służących ograniczeniu liczby 
kredytów zagrożonych, w szczególności przez dokończenie tworzenia trwałych rozwiązań w 
zakresie niespłacanych kredytów hipotecznych. Analizowana jest również jakość bilansów 
banków w ramach kompleksowej oceny w ramach programu dostosowań 
makroekonomicznych. Ścisłe przestrzeganie uzgodnionych w ramach programu celów 
budżetowych oznacza, że według prognoz dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych jako odsetek PKB osiągnie maksymalną wartość w 2013 r., a następnie 
zacznie spadać. Mimo iż stopa bezrobocia przekracza wartość progową, od połowy 2012 r. 
wykazuje tendencję zniżkową: po osiągnięciu wartości maksymalnej tj. 15 % na początku 
2012 r., we wrześniu 2013 r. wyniosła 13¼ %. Niemniej jednak bezrobocie długotrwałe i 
bezrobocie wśród osób młodych pozostają szczególnie niepokojącymi kwestiami, a ubóstwo i 
wykluczenie społeczne znacząco wzrosły w ostatnich latach. Wdrażany przy wsparciu 
finansowym ze środków publicznych program dostosowań makroekonomicznych przyczynił 
się do ograniczenia zakłóceń równowagi i utrzymania pod kontrolą związanego z nimi ryzyka. 
Ocena sytuacji w Irlandii w kontekście procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej zostanie dokonana po zakończeniu programu. 

Hiszpania: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w Hiszpanii występują 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej; w szczególności bardzo wysokie poziomy 
zadłużenia krajowego i zagranicznego nadal stwarzały zagrożenie dla wzrostu gospodarczego 
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i stabilności finansowej22. Ponadto pomimo trwającego przywracania równowagi gospodarki, 
zakres niezbędnych dostosowań i dodatkowe zagrożenia wynikające z gwałtownie rosnącej 
stopy bezrobocia i powiększającego się długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 
stanowiły i będą nadal stanowić ogromne wyzwanie, wymagające kontynuowania 
prowadzonych działań politycznych. Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza 
wartości progowe: ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto, deprecjacja realnego 
efektywnego kursu walutowego, utrata udziału w rynkach eksportowych, zadłużenie sektora 
prywatnego i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz stopa bezrobocia. 
Znaczna korekta wyników na rachunku obrotów bieżących, wynikająca z dynamicznego 
wzrostu eksportu i spadku importu doprowadziła do sprowadzenia wskaźnika poniżej 
wartości progowej. W 2013 r. na rachunku obrotów bieżących odnotowania zostanie 
nadwyżka, która powinna wzrosnąć w najbliższych latach. Jednakże nie nastąpiła jeszcze 
stabilizacja ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, a jej ubiegłoroczne 
pogorszenie było głównie spowodowane skutkami zmian wyceny, które można odczytać jako 
oznakę zaufania do gospodarki. W 2012 r. tempo odzyskiwania konkurencyjności wzrosło, po 
tym jak ograniczenie wzrostu płac przyczyniło się do silnego wzrostu wydajności 
(wynikającego jednak w dużej mierze z likwidacji miejsc pracy) poprzez spadek 
jednostkowych kosztów pracy. Łączna poprawa realnego efektywnego kursu walutowego 
przekroczyła wartość progową i kompensuje aprecjację odnotowaną w poprzednich okresach. 
Trwa proces utraty udziału w rynkach eksportowych. Względne pogorszenie tego wskaźnika 
jest jednak bardziej umiarkowane w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi. Dług sektora 
instytucji rządowych i samorządowych szybko rośnie, co można przypisać deficytom 
publicznym, dokapitalizowaniu banków i wypłatom zaległych kwot dostawcom. Nadal trwa 
zmniejszanie zadłużenia przez sektor prywatny, głównie w drodze ujemnych przepływów 
kredytowych; w przypadku gospodarstw domowych proces ten postępuje nieco wolniej niż w 
przypadku przedsiębiorstw, co odzwierciedla dłuższe terminy wymagalności zadłużenia 
wynikającego głównie z kredytów hipotecznych i rzadsze występowanie o ogłoszenie 
niewypłacalności. Proces dostosowań na rynku nieruchomości mieszkaniowych nabrał tempa 
ze względu na dużą liczbą niesprzedanych nieruchomości i słabe fundamentalne parametry 
gospodarki. Społeczne koszty kryzysu są coraz bardziej widoczne. Wysoka stopa bezrobocia 
zarówno długotrwałego, jak i bezrobocia wśród osób młodych, oraz rosnąca liczba 
gospodarstw domowych o niskiej intensywności pracy w połączeniu ze spadkiem dochodów 
gospodarstw domowych zbierają żniwo, prowadząc do wzrostu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę nadmierne zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że przydatna byłaby pogłębiona 
analiza dotycząca utrzymywania się ryzyka makroekonomicznego i monitorowanie postępów 
w ograniczaniu zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Francja: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że we Francji występują 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej oraz podkreśliła potrzebę podjęcia 
zdecydowanych działań politycznych. Zakłócenia te dotyczyły w szczególności pogorszenia 
salda na rachunku obrotów bieżących, spadku konkurencyjności i wysokiego długu sektora 
                                                 
22  Z uwagi na poziom ambicji przedstawionego przez Hiszpanię krajowego programu reform i programu 

stabilności działania naprawcze przewidziane w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej nie zostały jednak podjęte. Komisja ściśle monitoruje wdrażanie reform i stosowanie 
się do wydanych w lipcu zaleceń Rady istotnych w kontekście tej procedury. Wnioski płynące z tego 
monitorowania wskazują, że w ostatnich miesiącach tempo wdrażania reform wyraźnie wzrosło. Reformy – 
pomimo pewnych opóźnień – prowadzone są w dużej mierze zgodnie z zobowiązaniami przedstawionymi w 
krajowym programie reform i programie stabilności oraz zaleceniami wydanymi w lipcu przez Radę, 
istotnymi w kontekście procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 
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instytucji rządowych i samorządowych. Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli 
przekracza wartości progowe: podobnie jak w ubiegłym roku, utrata udziału w rynkach 
eksportowych oraz zadłużenie sektora prywatnego i dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, a od tego roku również deprecjacja realnego efektywnego kursu 
walutowego. Analiza tabeli wskaźników nadal ujawnia problemy zarówno w przypadku 
parametrów charakteryzujących gospodarkę w kategoriach zewnętrznych, jak i 
wewnętrznych. Francja nadal traci udział w rynkach eksportowych, przy czym utrata ta jest 
nieco niższa niż w przypadku całej UE bądź strefy euro. Utrata udziału w tych rynkach 
przekłada się na pogorszenie salda na rachunku obrotów bieżących oraz ujemną 
międzynarodową pozycję inwestycyjną netto, jednak wskaźniki te utrzymują się na poziomie 
znacznie poniżej wartości progowej. Zmniejszenie udziału na rynkach eksportowych 
nastąpiło pomimo deprecjacji realnego efektywnego kursu walutowego i stosunkowo 
ograniczonego wzrostu jednostkowych kosztów pracy, co w dalszym stopniu uwypukla 
znacznie konkurencyjności pozacenowej. W poprzednich analizach faktycznie podkreślono 
niekorzystny wpływ niskiej rentowności francuskich przedsiębiorstw na ich potencjał 
inwestycyjny i potencjał w zakresie innowacji ze szkodą dla ich konkurencyjności. Niska 
rentowność przedsiębiorstw wpływa również negatywnie na ich zdolność spłaty zadłużenia, a 
tym samym przyczynia się do wzrostu zadłużenia całego sektora prywatnego. Jednocześnie 
zadłużenie gospodarstw domowych utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, jednakże 
ich wiarygodność kredytowa ucierpiała na skutek spadku dochodu do dyspozycji gospodarstw 
domowych w kontekście rosnącego bezrobocia. Wzrost poziomu zadłużenia w sektorze 
prywatnym jest niepokojący w kontekście ciągle rosnącego długu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych, który sięga obecnie ponad 90 % PKB. Ogólnie Komisja jest 
zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenia równowagi makroekonomicznej stwierdzone w 
kwietniu, że przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca ryzyka związanego z 
utrzymywaniem się zakłóceń. 

Chorwacja przystąpiła do UE dnia 1 lipca 2013 r. Szereg wskaźników w zaktualizowanej 
tabeli przekracza wartości progowe: wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, 
utrata udziału w rynkach eksportowych oraz stopa bezrobocia. Ujemna międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna netto, wynosząca pod koniec 2012 r. blisko 90 % PKB, jest w dużej 
mierze spowodowana deficytami na rachunku obrotów bieżących odnotowywanymi przed 
światowym kryzysem gospodarczo-finansowym. Wraz z trwającym kryzysem, na skutek 
ograniczenia popytu krajowego i słabych wyników w eksporcie, deficyt ten stopniowo 
zmniejszał się i w 2012 r. saldo rachunku obrotów bieżących było niemal zrównoważone. 
Rosnące jednostkowe koszty pracy, w połączeniu z niekorzystną strukturą eksportowanych 
produktów i ukierunkowaniem geograficznym eksportu, doprowadziły do znacznej utraty 
udziału w rynkach eksportowych. Konsekwencją znacznego napływu kapitału w okresie 
przed kryzysem był wzrost zadłużenia sektora prywatnego; w ostatnim okresie wskaźnik 
zadłużenia sektora prywatnego jednak ustabilizował się, a pod koniec 2012 r. spadł nieco 
poniżej wartości progowej. Od 2008 r., znacznie zwiększył się odsetek kredytów 
zagrożonych, głównie w sektorze przedsiębiorstw, ale także częściowo w wyniku wyższych 
kosztów obsługi zadłużenia gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty we frankach 
szwajcarskich. Presja na ograniczanie zadłużenia niekorzystnie wpływa na perspektywy 
ożywienia gospodarczego. Jednocześnie, z uwagi na spowolnienie gospodarki i brak 
jakiejkolwiek istotnej korekty budżetowej, gwałtownie wzrósł dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych. Ponadto nadmierny poziom zadłużenia przedsiębiorstw 
państwowych można uznać za zobowiązanie warunkowe tego sektora. Obciążenia 
regulacyjne i niewystarczająca konkurencja w wielu sektorach gospodarki są poważnymi 
przeszkodami dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Przeciągająca się recesja, 
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wraz z brakiem elastyczności na rynku pracy i słabościami systemu zabezpieczenia 
społecznego, doprowadziły do spadku zatrudnienia, głównie w sektorze prywatnym, podczas 
gdy stopa bezrobocia znacząco wzrosła i w 2012 r. osiągnęła blisko 16 %. Szczególnie 
niepokojąca jest wynosząca ponad 40 % stopa bezrobocia wśród osób młodych. Znaczny 
udział bezrobocia długotrwałego sugeruje, że problemy mają charakter strukturalny. Odsetek 
osób zagrożonych ubóstwem wykazuje tendencje zwyżkową i należy do najwyższych w UE. 
Ogólnie Komisja jest zdania, że przydatne byłoby przeprowadzenie pogłębionej analizy celem 
stwierdzenia, czy istnieją zakłócenia równowagi makroekonomicznej. 

Włochy: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że we Włoszech występują 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej oraz podkreśliła potrzebę podjęcia 
zdecydowanych działań politycznych. Zakłócenia dotyczyły w szczególności pogorszenia 
eksportu i będącej tego przyczyną utraty konkurencyjności, a także wysokiego długu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych. Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli 
przekracza wartości progowe: utrata udziału w rynkach eksportowych, deprecjacja realnego 
efektywnego kursu walutowego oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
Utrata udziału w rynkach eksportowych wyraźnie przekracza wartość progową, a wyniki 
eksportu wypadają słabo w porównaniu z wynikami innych krajów rozwiniętych. Eksport do 
partnerów handlowych spoza strefy euro ułatwiał znaczny spadek realnego efektywnego 
kursu walutowego do połowy 2012 r., spowodowany w głównej mierze nominalną 
deprecjacją euro. Jednocześnie marginalny wzrost wydajności nadal prowadzi do wzrostu 
nominalnych jednostkowych kosztów pracy, które w 2012 r. wzrosły w większym stopniu niż 
w przypadku większości partnerów handlowych. Spadek popytu krajowego oraz zwłaszcza 
silny spadek inwestycji stanowiły kluczowe czynniki poprawy salda na rachunku obrotów 
bieżących, na którym w 2013 r. przewiduje się odnotowanie nadwyżki. W kategoriach 
wewnętrznych poważnym problemem Włoch pozostaje wysoki poziom długu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, w szczególności z uwagi na słabe perspektywy 
wzrostu gospodarczego. Z uwagi na spadek działalności gospodarczej i wzrost wydatków z 
tytułu odsetek dług sektora instytucji rządowych i samorządowych jako odsetek PKB wzrósł 
w 2012 r. do 127 %, przy czym nadwyżka pierwotna na poziomie 2½ % PKB przyczyniła się 
do ograniczenia tego wzrostu. Osiąganie i utrzymywanie na wysokim poziomie nadwyżki 
pierwotnej jest niezbędne do utrzymania tendencji zniżkowej wskaźnika zadłużenia. 
Zadłużenie sektora prywatnego utrzymuje się poniżej wartości progowej i skoncentrowane 
jest w sektorze przedsiębiorstw, który, w kontekście przeciągającej się recesji, w znacznej 
mierze odpowiada za silny wzrost odsetka kredytów zagrożonych. Mimo iż stopa bezrobocia 
(średnia z 3 lat) nadal utrzymuje się poniżej wartości progowej, w 2012 r. bezrobocie 
znacząco wzrosło, osiągając blisko 11 %, a w sierpniu 2013 r. 12¼ %, przy czym stopy 
bezrobocia wśród osób młodych oraz młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET) są bardzo wysokie. Nastąpił również znaczący wzrost ubóstwa i 
wykluczenia społecznego (w szczególności znaczącej deprywacji materialnej). Ogólnie 
Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenia równowagi makroekonomicznej 
stwierdzone w kwietniu, że przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca ryzyka 
związanego z utrzymywaniem się zakłóceń. 

Łotwa: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Łotwa nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. 
Niektóre wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto oraz stopa bezrobocia. Obydwa wskaźniki 
ulegają jednak poprawie, a jej tempo jest znaczące. Dzięki stałej poprawie wskaźników 
konkurencyjności i wzrostowi udziału w rynkach eksportowych bilans płatniczy Łotwy 
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pozostaje korzystny, a deficyt na rachunku obrotów bieżących ustabilizował się na niskim 
poziomie. Mimo iż ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto przekracza wartość 
progową, znaczną część zobowiązań względem zagranicy stanowią przychodzące 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, co stwarza mniejsze ryzyko dla równowagi 
makroekonomicznej niż zadłużenie. Następuje zarówno stosunkowo szybka poprawa 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, jak względnie szybki spadek zadłużenia 
zagranicznego, a ta korzystna tendencja ma się utrzymać w okresie objętym prognozą. Jeśli 
chodzi o wskaźniki wewnętrzne, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 
utrzymuje się na poziomie znacznie poniżej wartości progowej i szacuje się, że w 2015 r., do 
kiedy Łotwa powinna spłacić ¾ pożyczek unijnych wypłaconych w latach 2009-2011, 
spadnie poniżej 40 % PKB. Poziom zadłużenia sektora prywatnego również jest poniżej 
wartości progowej. Ceny nieruchomości mieszkaniowych i przepływy kredytowe powoli 
rosną po okresie znacznej korekty, jaka miała miejsce w czasie kryzysu; w średnim okresie, z 
uwagi na prognozowane dalsze zmniejszanie zadłużenia przez sektor gospodarstw 
domowych, nie powinny nastąpić duże skoki cen. Wskaźnik bezrobocia (średnia z 3 lat) 
zmniejszył się jedynie nieznacznie, ale ostatnie zmiany na rynku pracy napawają większym 
optymizmem i bezrobocie szybko spada; według obecnych szacunków stopa bezrobocia w 
2014 r. spadnie poniżej średniej UE, a w 2015 r. poniżej 10 %. Ożywienie na rynku pracy 
zaczęło przyczyniać się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, które pozostają 
jednak na bardzo wysokim poziomie. Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie 
zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Litwa: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Litwa nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej. Kilka wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza 
wartości progowe: międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto oraz stopa bezrobocia. 
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto jest zdecydowanie ujemna, mimo iż od 2009 r. 
stopniowo się poprawia. Niemniej jednak zadłużenie zagraniczne netto jest zdecydowanie 
niższe, gdyż znaczną część zobowiązań wobec zagranicy stanowią przychodzące 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W pierwszej połowie 2013 r. na rachunku obrotów 
bieżących odnotowano niewielką nadwyżkę, która jednak wraz z dalszym ożywieniem popytu 
krajowego powinna przekształcić się w nieznaczny deficyt. Szacuje się, że głównymi 
źródłami finansowania deficytu będzie napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i 
inwestycje portfelowe. Zwiększa się udział w rynkach eksportowych, czemu sprzyja 
deprecjacja realnego efektywnego kursu walutowego oraz spadek jednostkowych kosztów 
pracy. W związku z podwyżkami płac ostatnio koszty te zaczęły jednak znowu rosnąć. W 
kategoriach wewnętrznych zadłużenie sektora prywatnego jest stosunkowo niskie, podobnie 
jak dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, który zresztą powinien zacząć spadać 
w najbliższych latach. Udzielanie przedsiębiorstwom niefinansowym nowych kredytów 
wzrosło i w związku z tym tempo zmniejszania zadłużenia przez sektor prywatny spadło. W 
ostatnich latach ceny nieruchomości mieszkaniowych utrzymywały się na stosunkowo 
stabilnym poziomie. Stopa bezrobocia znacznie spadła i oczekuje się, że w 2014 r. wyniesie 
poniżej 11 %. Ożywienie na rynku pracy przyczynia się do ograniczenia ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, które pozostają jednak na bardzo wysokim poziomie. Ogólnie 
Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej 
analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.  

Luksemburg: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Luksemburg nie został wskazany jako kraj, w którym występują 
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zakłócenia równowagi makroekonomicznej. Szereg wskaźników w zaktualizowanej tabeli 
przekracza wartości progowe: nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, jednostkowe koszty 
pracy, zadłużenie sektora prywatnego oraz utrata udziału w rynkach eksportowych. Bardzo 
wysoka nadwyżka w obrotach bieżących ukrywa utrzymujący się deficyt w bilansie 
handlowym. Ponadto zaniepokojenie zaczęła budzić odnotowywana ostatnio utrata udziału w 
rynkach eksportowych. Nie tylko w bilansie handlowym odnotowano rekordowy deficyt, ale 
od 2007 r. skurczył się również udział Luksemburga w rynkach usług (w tym głównie 
finansowych). Ponadto od 2008 r., pomimo podjętych ostatnio działań służących ograniczeniu 
wzrostu płac, nominalne jednostkowe koszty pracy rosły znacznie szybciej niż w strefie euro i 
przekraczają wartość progową, prowadząc do pogorszenia konkurencyjności przemysłu 
krajowego. Wysokie zadłużenie sektora prywatnego, w szczególności przedsiębiorstw 
niefinansowych, prowadzi do wzrostu podatności przedsiębiorstw na zagrożenia i może 
częściowo wynikać z pewnego preferowania finansowania dłużnego w przepisach 
podatkowych w porównaniu z kapitałem własnym. Mimo iż ogólnie sytuacja sektora 
finansowego jest stabilna, kryzys finansowy ograniczył potencjał wzrostu tego sektora, co 
prowadzi do obaw dotyczących wpływu zmniejszonej dynamiki sektora zarówno na 
zatrudnienie, jak i na stabilność finansów publicznych, uwzględniając również koszty 
związane ze starzeniem się społeczeństwa. Ogólnie Komisja jest zdania, że przydatne byłoby 
przeprowadzenie pogłębionej analizy celem stwierdzenia, czy istnieją zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej. 

Węgry: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że na Węgrzech występują 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej oraz podkreśliła potrzebę podjęcia 
zdecydowanych działań politycznych. Szczególnie niepokojącą kwestią jest zdecydowanie 
ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto. W zaktualizowanej tabeli zmienna ta 
utrzymuje się na poziomie znacznie przekraczającym wartość progową, gdyż przewyższa 
roczny PKB. Ponadto wartość progową przekraczają również utrata udziału w rynkach 
eksportowych, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz stopa bezrobocia. 
Jeśli chodzi o zakłócenia równowagi w kategoriach zewnętrznych, odnotowywane na 
rachunku obrotów bieżących nadwyżki przyczyniają się od 2009 r. do poprawy 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. Niemniej jednak nadwyżki te odzwierciedlają 
utrzymujący się na niskim poziomie popyt krajowy i równie słaby eksport; tempo utraty 
udziału w rynkach eksportowych przyśpieszyło, pomimo braku wyraźnych oznak utraty 
konkurencyjności kosztowej. Podważa to przekonanie o trwałości korekty zakłóceń o 
charakterze zewnętrznym. Jeśli chodzi o zakłócenia równowagi w kategoriach wewnętrznych, 
pomimo znacznych dostosowań zachodzących w obrotach z zagranicą odzwierciedlających 
postępujące zmniejszanie zadłużenia przez sektor prywatny i sektor instytucji rządowych i 
samorządowych, poważne zagrożenia nie zniknęły. W obliczu niepewności politycznej 
gwałtowny spadek wolumenu kredytów udzielanych przedsiębiorstwom przyczynił się do 
spadku inwestycji do rekordowo niskich poziomów, co może zmniejszyć potencjał wzrostu 
węgierskiej gospodarki. Dalszy spadek nominalnych cen nieruchomości mieszkaniowych w 
połączeniu z nadmiernym obciążeniem sektora finansowego utrudnia przywrócenie 
normalnych warunków kredytowania gospodarki i stwarza zagrożenie dla stabilności 
finansowej. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych nieznacznie spada, ale nadal 
wyraźnie przekracza wartość progową; wraz ze słabym potencjałem wzrostu naraża to 
węgierską gospodarkę na zagrożenia, co jest widoczne głównie w stosunkowo wysokich 
kosztach finansowania ponoszonych przez państwo. Stopa bezrobocia wyraźnie przekracza 
wartość progową, a bezrobocie wśród osób młodych i wskaźnik poważnej deprywacji 
materialnej znacznie wzrosły od początku kryzysu. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc 
również pod uwagę zakłócenia równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że 



 

 25 

przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca ryzyka związanego z utrzymywaniem się 
zakłóceń. 

Malta: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że na Malcie występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej wynikające ze znacznego zaangażowania sektora 
finansowego w rynek nieruchomości i zagrożeń dla długoterminowej stabilności finansów 
publicznych. Mimo iż szereg wskaźników zaktualizowanej tabeli nadal przekracza wartości 
progowe, w szczególności realny efektywny kurs walutowy, a także zadłużenie sektora 
prywatnego oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, w wielu obszarach 
widoczna jest poprawa. Nastąpiła poprawa bilansu płatniczego Malty, wskaźniki dotyczące 
rachunku obrotów bieżących zbliżyły się do wartości progowych, a dodatnia 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto zwiększyła się. Do tych wyników przyczyniła 
się deprecjacja realnego efektywnego kursu walutowego do poziomu poniżej dolnej wartości 
progowej, wynikająca w dużej mierze z nominalnej deprecjacji euro. Niemniej jednak utrata 
udziału w rynkach eksportowych w ostatnich latach może świadczyć o pogarszaniu się 
konkurencyjności, nawet jeśli wskaźnik mierzący zmianę tego udziału w okresie 5 lat nie 
przekracza jeszcze wartości progowej. W kategoriach wewnętrznych zadłużenie sektora 
prywatnego w dalszym ciągu przekracza wartość progową, mimo iż strona aktywów w 
bilansie tego sektora wydaje się solidna. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 
również przekracza wartość progową i z uwagi na utrzymujące się deficyty pierwotne 
wykazuje tendencję zwyżkową; należy również zaradzić zagrożeniom dla długoterminowej 
stabilności finansów publicznych związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Wydaje się, że 
rynek nieruchomości mieszkaniowych się ustabilizował, mimo iż jego monitorowanie jest 
nadal uzasadnione z uwagi na powiązania z krajowym sektorem bankowym. Z uwagi na 
rosnący – również w pierwszej połowie 2013 r. – odsetek kredytów zagrożonych konieczne 
jest podjęcie konkretnych działań służących wzmocnieniu polityki dotyczącej rezerw na straty 
kredytowe. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że przydatna byłaby pogłębiona analiza 
dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu. 

Niderlandy: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w Niderlandach występują 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej, wiążące się w szczególności z korektą trwającą 
na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz wysokim poziomem zadłużenia gospodarstw 
domowych. Niektóre wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: 
znaczna i nadal rosnąca nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, deprecjacja realnego 
efektywnego kursu walutowego, utrata udziału w rynkach eksportowych oraz zadłużenie 
sektora prywatnego i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. Jeśli chodzi o 
kategorie zewnętrzne, utrzymujące się wysokie nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, 
które znacznie przekraczają wartość progową, wynikają głównie z salda osiąganego w 
obrotach handlowych, w tym reeksportu i eksportu gazu ziemnego. Duże nadwyżki 
odzwierciedlają wysoki poziom oszczędności niewykorzystywanych na inwestycje krajowe. 
Niezbędny trwający proces zmniejszania wysokiego zadłużenia przez gospodarstwa domowe 
wraz z ograniczeniem inwestycji wynikającym ze zmian cyklicznych (w szczególności w 
branży budowlanej) może doprowadzić do dalszego wzrostu nadwyżki. Umiarkowane 
pogorszenie konkurencyjności krajowych towarów i usług zostało w dużej mierze 
skompensowane dynamiką reeksportu. Poziom utraty udziału w rynkach eksportowych jest 
ogólnie zgodny z poziomem tego wskaźnika w innych krajach rozwiniętych. Zagrożenia, 
jakimi obarczona jest gospodarka, dotyczą głównie rynku nieruchomości mieszkaniowych i 
wysokiego zadłużenia gospodarstw domowych. Wysokie w porównaniu z dochodem do 
dyspozycji zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych wynika w 
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dużej mierze z ulg podatkowych stanowiących zachętę do zaciągania wysokich kredytów oraz 
z łatwego dostępu do kredytowania. Od początku kryzysu ceny nieruchomości 
mieszkaniowych spadają i obecnie widoczne są pierwsze oznaki ich stabilizacji. Ponadto 
niedawne zmiany polityki, np. przepisów dotyczących podatkowego traktowania kredytów 
hipotecznych, rozszerzenie oferty kredytów hipotecznych z kredytów z ratami odsetkowymi i 
odroczoną spłatą kapitału o kredyty z ratami annuitetowymi oraz stopniowe ograniczanie 
współczynnika pokrycia należności zabezpieczeniem mogą przyczynić się do stopniowego 
zmniejszenia zadłużenia przez gospodarstwa domowe i ograniczenia podatności sektora 
finansowego na zagrożenia w średnim okresie. Zmniejszanie zadłużenia przez gospodarstwa 
domowe, przejawiające się trwającym już od kilku kwartałów spadkiem stosunku zadłużenia 
gospodarstw domowych do PKB, a także niekorzystne perspektywy dotyczące stopy 
bezrobocia i dochodu do dyspozycji ograniczają spożycie prywatne, a wpływ tych środków 
na sektor finansowy wymaga pogłębionej analizy. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc 
również pod uwagę zakłócenia równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że 
przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w 
ich ograniczaniu.  

Austria: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Austria nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia. 
Kilka wskaźników w zaktualizowanej tabeli przekracza wartości progowe: utrata udziału w 
rynkach eksportowych oraz zadłużenie sektora prywatnego i dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych. Istnieją również przesłanki, że w 2012 r. ceny nieruchomości 
mieszkaniowych znacząco wzrosły – do poziomu zbliżonego lub nawet przekraczającego 
wartość progową. Utrata udziału w rynkach eksportowych odzwierciedla w dużej mierze 
gwałtowny spadek eksportu do państw strefy euro w latach 2007-2010. W ostatnim okresie 
wyniki w eksporcie są raczej zgodne z wynikami partnerów z UE, a korzystny wpływ ma na 
nie ścisła integracja na poziomie łańcucha dostaw z Niemcami i Europą Środkową. Ogólnie 
rzecz biorąc, utrata udziału w rynkach eksportowych jedynie nieznacznie wpłynęła na bilans 
płatniczy, a nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, wraz z ożywieniem inwestycji, 
ustabilizowała się na umiarkowanym poziomie. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto 
jest bliska zera. Ponadto realny efektywny kurs walutowy oraz jednostkowe koszty pracy nie 
świadczą o problemach z konkurencyjnością kosztową. Niemniej jednak utrata udziału w 
rynkach może oznaczać potrzebę lepszego wykorzystania zdolności austriackiej gospodarki 
do innowacji. W kategoriach wewnętrznych stosunek zadłużenia sektora prywatnego do PKB 
utrzymuje się na poziomie przekraczającym wartość progową od roku 2007, kiedy 
przedsiębiorstwa niefinansowe zdecydowały się – w obliczu słabego wzrostu gospodarczego 
– na zamianę części finansowania kapitałem własnym na długoterminowe finansowanie 
dłużne, jednak obecnie stosunek ten ulega stopniowo obniżeniu. Przepływy kredytowe do 
sektora prywatnego utrzymują się na umiarkowanym, ale dodatnim poziomie. Dług sektora 
instytucji rządowych i samorządowych nadal przekracza wartość progową, ale nie wzrósł 
znacząco w czasie kryzysu, a od 2014 r. powinien się zmniejszać. Finanse publiczne mogą 
być w przyszłości narażone na ryzyko wynikające z opóźnień w restrukturyzacji 
upaństwowionych banków. Negatywne sprzężenia zwrotne pomiędzy sektorem instytucji 
rządowych i samorządowych a sektorem finansowym wydają się ograniczone, jednak 
integracja sektora bankowego z partnerami z Europy Środkowej wymaga ciągłego 
monitorowania. Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie zachodzi konieczność 
przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. 
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Polska: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Polska nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej. Dwa wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają 
wartości progowe: deficyt na rachunku obrotów bieżących oraz ujemna międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna netto. Nieznacznie przekraczający wartość progową deficyt na 
rachunku obrotów bieżących od 2004 r. jest w dużej mierze finansowany z napływających 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przewiduje się, że z uwagi na znaczącą poprawę 
bilansu handlowego, wynikającą z czynników zarówno cyklicznych (słaby popyt krajowy 
prowadzący do spadku importu), jak i pozacyklicznych (dywersyfikacja eksportu do krajów 
spoza UE, częściowo kompensująca utratę udziału w rynkach eksportowych w ostatnim 
okresie), w 2013 r. deficyt ten znacząco się skurczy. Inne czynniki, które prawdopodobnie 
przyczynią się do poprawy salda na rachunku obrotów bieżących, obejmują deprecjację 
nominalnego kursu wymiany waluty krajowej oraz ograniczenie nominalnych jednostkowych 
kosztów pracy, odzwierciedlające słabą sytuację na rynku pracy. Ujemna międzynarodowa 
pozycja inwestycyjna netto przekracza wprawdzie wartość progową, ale poziom zadłużenia 
zagranicznego netto jest niski. Niemniej jednak rosnąca zależność państwa od zagranicznych 
wierzycieli, potęgowana zapowiedzianymi zmianami systemu emerytalnego, może stanowić 
źródło ryzyka. Jeśli chodzi o kategorie wewnętrzne, zadłużenie sektora prywatnego, wyrażone 
jako procent PKB, utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Po tym jak w latach 2011-
2012 banki praktycznie wstrzymały udzielanie nowych kredytów hipotecznych 
denominowanych w walutach obcych, zmniejsza się wysoki wcześniej udział rynkowy tego 
rodzaju kredytów, który postrzegany był jako istotne zagrożenie dla gospodarki. Od 2008 r. 
ceny nieruchomości mieszkaniowych nieprzerwanie spadają, jednak tempo tego spadku jest 
umiarkowane, w związku z czym konsekwencje tej tendencji dla sektora finansowego 
pozostają ograniczone.  Ograniczenie wzrostu płac i elastyczne regulacje rynku pracy 
pozwoliły uniknąć wzrostu stopy bezrobocia w 2012 r. i w pierwszej połowie 2013 r. mimo 
znacznego spowolnienia gospodarki. Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie 
zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej.  

Słowenia: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w Słowenii występują 
nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej23, w szczególności jeśli chodzi o 
zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z zadłużenia sektora przedsiębiorstw, który 
to problem potęgują dodatkowo sztywność rynku pracy i rynków kapitałowych oraz duży 
udział państwa w strukturze własności, który ogranicza zdolności dostosowawcze gospodarki. 
Dwa wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe, a mianowicie 
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto i utrata udziału w rynkach eksportowych. Jeśli 
chodzi o kategorie zewnętrzne, słaby popyt wewnętrzny, w tym zwłaszcza spadek inwestycji, 
doprowadził do znacznej korekty deficytu na rachunku obrotów bieżących, którego saldo 
osiągnęło nieznaczną nadwyżkę. Pomimo tej korekty międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
netto uległa dalszemu pogorszeniu, w głównej mierze na skutek aktualizacji wyceny. Po 
silnych wzrostach jednostkowych kosztów pracy w latach poprzedzających 2009 r. ich 
poziom ustabilizował się. Bardzo zmniejszył się udział Słowenii w rynkach eksportowych; w 
                                                 
23  Ze względu na ambitny charakter krajowego programu reform i programu stabilności nie doszło jednak do 

uruchomienia wobec Słowenii działań naprawczych w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. Komisja uważnie monitoruje wdrażanie reform polityki i przestrzeganie zaleceń w 
ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które zostały przyjęte przez Radę w 
lipcu. Wyniki tego procesu monitorowania wskazują, że w ostatnich miesiącach nastąpiło przyśpieszenie 
tempa reform strukturalnych istotnych dla skorygowania tych zakłóceń, a w sektorze bankowym osiągane są 
zasadnicze postępy.  
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porównaniu z rozwiniętymi gospodarkami dynamika eksportu tego państwa jest znacznie 
słabsza, przez co Słowenia niekorzystnie wypada na tle nowych państw członkowskich UE. 
W kategoriach wewnętrznych spadło zadłużenie sektora prywatnego, do czego doprowadziły 
ujemne przepływy kredytowe zarówno na rzecz gospodarstw domowych, jak i 
przedsiębiorstw niefinansowych. Zadłużenie sektora prywatnego sytuuje się wprawdzie 
poniżej wartości progowej, ale problem zadłużenia dotyka za to w poważnym stopniu sektor 
przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa uzyskują na rynku krajowym i rynkach eksportowych 
niskie dochody, ponosząc przy tym wysokie koszty pracy i kapitału, dlatego też nie są w 
stanie generować przepływów pieniężnych wystarczających do utrzymania kapitału 
obrotowego i spłaty zadłużenia. Na rynku nieruchomości mieszkaniowych rozpoczęła się na 
nowo korekta, która zmniejszy wartość zabezpieczeń posiadanych przez banki. Sektor 
finansowy kontynuował trzeci rok z rzędu redukcję swoich łącznych zobowiązań; 
jednocześnie trudności sektora przedsiębiorstw pogorszyły dodatkowo jakość portfeli 
kredytowych banków i doprowadziły do presji na ich – już i tak niskie – bufory kapitałowe. 
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych rośnie w szybkim tempie i do końca 
2013 r. przekroczy poziom 60 % PKB; przewidywania te nie uwzględniają ewentualnych 
dalszych operacji dokapitalizowania banków. Stały wzrost stopy bezrobocia potęguje koszty 
społeczne korekty budżetowej. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę 
nadmierne zakłócenie równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że przydatna 
byłaby pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się ryzyka makroekonomicznego i 
monitorowanie postępów w jego ograniczaniu. 

Słowacja: W poprzednich cyklach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej Słowacja nie została wskazana jako kraj, w którym występują zakłócenia 
makroekonomiczne. Dwa wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: 
ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto oraz stopa bezrobocia. Wskaźnik 
dotyczący salda rachunku obrotów bieżących (trzyletnia średnia) poprawił się i dzięki 
nadwyżce w 2012 r. przyjął obecnie tylko nieznacznie ujemną wartość. Oczekuje się dalszej 
poprawy sald obrotów bieżących z zagranicą w związku z dużym eksportem towarów w 
2013 r. i dobrymi prognozami na 2014 r. W porównaniu z 2011 r. międzynarodowa pozycja 
inwestycyjna netto poprawiła się w 2012 r. tylko nieznacznie. Zadłużenie zagraniczne 
pozostaje jednak niskie i stosunkowo stabilne, ponieważ większość zobowiązań względem 
zagranicy stanowią instrumenty inne niż dłużne. Zmiany w zakresie konkurencyjności 
cenowej wydają się mieć łagodny charakter, na co wskazuje spadek wskaźnika realnego 
efektywnego kursu walutowego (chociaż spadek ten był mniejszy niż w przypadku 
większości państw członkowskich należących do strefy euro), i konkurencyjność ta utrzymuje 
się w granicach wartości progowych. Dzięki wzrostowi wydajności pracy nominalne 
jednostkowe koszty pracy nieznacznie się obniżyły. Dynamika zwiększania udziału w 
rynkach eksportowych osłabła w porównaniu z poprzednimi latami. Zadłużenie sektora 
prywatnego utrzymuje się na stałym poziomie dzięki dodatnim przepływom kredytowym 
kształtującym się na umiarkowanym poziomie. Sektor bankowy jest stabilny, a jego łączne 
zobowiązania wzrosły tylko nieznacznie. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 
znacznie wzrósł w 2012 r., ale utrzymuje się poniżej wartości progowej. Na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych od czterech lat trwa korekta powodująca spadek cen. Wyniki 
rynku pracy wskazują na dalsze występowanie znacznych różnic regionalnych jeśli chodzi o 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Najpilniejszym problemem obciążającym gospodarkę 
kraju pozostaje bezrobocie. Jest to zwykle bezrobocie długotrwałe, co wskazuje, że ma ono 
charakter strukturalny, a nie cykliczny i stanowi słaby punkt. Poważny problem stanowi 
również bezrobocie wśród osób młodych – Słowacja plasuje się na szóstym miejscu w UE 
pod względem stopy bezrobocia młodzieży. Ogólnie Komisja jest zdania, że na tym etapie nie 
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zachodzi konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy w ramach procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 

Finlandia: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w Finlandii występują 
zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o konkurencyjność. 
Niektóre wskaźniki w zaktualizowanej tabeli przekraczają wartości progowe: deprecjacja 
realnego efektywnego kursu walutowego, utrata udziału w rynkach eksportowych oraz 
zadłużenie sektora prywatnego. Najpilniejsze problemy obciążające gospodarkę dotyczą w 
dalszym ciągu kategorii zewnętrznych. Finlandia nieprzerwanie traci udziały w rynkach; 
dynamika tych zmian jest najwyższa w całej UE. Skala utraty tych udziałów pozostaje 
znaczna również wtedy, gdy zestawi się ją z wynikami ogółu gospodarek rozwiniętych. 
Chociaż większość strat udziału w rynkach eksportowych miała miejsce w latach 2009-2010, 
proces ten nadal postępuje. Rachunek obrotów bieżących, na którym odnotowywano zwykle 
nadwyżkę, od 2011 r. wykazuje deficyt, a w 2012 r. pogorszył się jeszcze bardziej. Pewną 
rolę odgrywa w tym spadek konkurencyjności cenowej związany z wysokim wzrostem 
jednostkowych kosztów pracy w długim okresie, mimo że odpowiedni wskaźnik spadł w 
2012 r. poniżej wartości granicznej. Zauważalne są także straty dotyczące warunków 
wymiany handlowej. Jednocześnie realny efektywny kurs walutowy skorygowany o deflatory 
zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych uległ w latach 2009-2012 deprecjacji, 
której głównym czynnikiem napędowym była zmiana nominalnego kursu walutowego euro. 
Niemniej jednak w porównaniu z innymi państwami strefy euro kurs ten uległ w tym samym 
okresie niewielkiej aprecjacji. W kategoriach wewnętrznych relacja zadłużenia sektora 
prywatnego do PKB utrzymuje się powyżej wartości progowej (przy czym większość tego 
zadłużenia przypada na przedsiębiorstwa) – w 2012 r. zadłużenie to jeszcze wzrosło, do czego 
przyczynił się spadek PKB. Unormowała się dynamika wzrostu zobowiązań sektora 
finansowego, co potwierdza słuszność ustaleń dokonanych podczas poprzedniego cyklu 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, zgodnie z którymi wzrost ten 
był wynikiem szczególnych okoliczności związanych ze strukturą rynków finansowych w 
państwach nordyckich. Spadek realnych cen nieruchomości mieszkaniowych postępował w 
2012 r., co zmniejszyło ryzyko „przegrzania” tego rynku. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc 
również pod uwagę zakłócenia równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że 
przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w 
ich ograniczaniu. 

Szwecja: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w Szwecji występują zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, w szczególności jeśli chodzi o zadłużenie sektora 
prywatnego i proces jego zmniejszania, którym to problemom towarzyszą niewydolności na 
rynku nieruchomości mieszkaniowych. Niektóre wskaźniki w zaktualizowanej tabeli 
przekraczają wartości progowe: nadwyżka na rachunku obrotów bieżących, utrata udziału w 
rynkach eksportowych oraz zadłużenie sektora prywatnego. Jeżeli chodzi o kategorie 
zewnętrzne charakteryzujące Szwecję, wskazania wskaźników są przeciwstawne. Tempo 
utraty udziału w rynkach eksportowych spowolniło nieco w latach 2010-2011, ale w 2012 r. 
przyśpieszyło ponownie i obecnie przekracza znacznie wartość progową. Utrata udziału w 
rynkach przez Szwecję jest dostrzegalna również w porównaniu z rozwiniętymi 
gospodarkami, chociaż skala tej straty jest mniejsza. Tendencji tej nie można w pełni 
wytłumaczyć tylko zmianami cen krajowych i kosztów pracy, ponieważ zarówno ceny, jak i 
jednostkowe koszty pracy wzrastały w Szwecji wolniej niż u jej głównych partnerów 
handlowych. Od 2010 r. postępowała jednak aprecjacja realnego efektywnego kursu 
walutowego związana z wzmocnieniem korony. W międzyczasie od 2001 r. Szwecja 
odnotowuje znaczne nadwyżki na rachunku obrotów bieżących. W kategoriach wewnętrznych 
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uwagi wymaga w dalszym ciągu wysokie zadłużenie sektora prywatnego, podczas gdy dług 
sektora instytucji rządowych i samorządowych jest stosunkowo niski. W latach 2009-2012 
nastąpiła niewielka korekta zadłużenia przedsiębiorstw, ale jego poziom jest w dalszym ciągu 
wysoki. Dzięki spowolnieniu akcji kredytowej, które wynikło z ograniczenia współczynnika 
pokrycia kredytów hipotecznych zabezpieczeniem do 85 %, poziom zadłużenia gospodarstw 
domowych stabilizuje się od 2010 r., ale pozostaje wysoki. W latach 2011-2012 ceny 
nieruchomości mieszkaniowych ustabilizowały się na wysokim poziomie. Pomimo pewnych 
działań podjętych w ostatnim czasie rynek nieruchomości mieszkaniowych pozostaje podatny 
na niekorzystne zmiany sytuacji. Podaż mieszkań pozostaje ograniczona w wyniku 
uciążliwych procedur planowania przestrzennego, ograniczonej konkurencji w branży 
budowlanej oraz regulacji rynku najmu. W powiązaniu z systemem opodatkowania 
nieruchomości, który sprzyja zadłużaniu się, ta niewydolność rynku prowadzi do wzrostu cen 
nieruchomości i zadłużenia gospodarstw domowych, stanowiąc potencjalnie ryzyko dla 
stabilności makroekonomicznej. W krótko- i średniookresowej perspektywie oczekiwany jest 
spadek zadłużenia przedsiębiorstw w następstwie niedawnych reform opodatkowania 
przedsiębiorstw oraz umiarkowany wzrost zadłużenia gospodarstw domowych i nominalnych 
cen domów i mieszkań. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko dla banków wydaje się być ograniczone, 
ale wysoki poziom zadłużenia gospodarstw domowych sprawia, że szwedzkie banki są 
bardziej narażone na utratę zaufania w przypadku znacznego spadku cen nieruchomości 
mieszkaniowych. Ogólnie Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej stwierdzone w kwietniu, że przydatna byłaby pogłębiona 
analiza dotycząca utrzymywania się zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu. 

Zjednoczone Królestwo: W kwietniu 2013 r. Komisja doszła do wniosku, że w 
Zjednoczonym Królestwie występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej, w 
szczególności jeśli chodzi o zadłużenie gospodarstw domowych, rynek nieruchomości 
mieszkaniowych oraz konkurencyjność zewnętrzną. Niektóre wskaźniki w zaktualizowanej 
tabeli przekraczają wartości progowe, a mianowicie utrata udziału w rynkach eksportowych, 
zadłużenie sektora prywatnego oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. W 
kategoriach zewnętrznych wskaźnik dotyczący rachunku obrotów bieżących uległ wprawdzie 
pogorszeniu, ale nie przekroczył wartości progowej. Deficyt na rachunku obrotów bieżących, 
który w 2012 r. wyniósł ok. 4 % PKB, mógł wynikać z czynników tymczasowych, tj. słabego 
salda dochodów i zakłóceń w wydobyciu ropy naftowej oraz niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej partnerów handlowych. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto 
zachowuje wprawdzie nieznaczną wartość ujemną, ale poprawiła się w stosunku do lat 2011-
2012. W 2012 r. osłabło tempo utraty udziału w rynkach eksportowych przez Zjednoczone 
Królestwo. Chociaż w drugim półroczu 2012 r. pojawiły się oznaki stopniowej poprawy, 
poprawa sytuacji Zjednoczonego Królestwa w zakresie wymiany handlowej w dalszym ciągu 
wymaga realizacji szeregu istotnych reform strukturalnych. Obejmują one konieczność 
zwiększenia wydajności i konkurencyjności pozakosztowej w sektorze produkcyjnym oraz 
odzyskania dynamiki eksportu usług notowanej w okresie przed kryzysem. Jeśli chodzi o 
parametry wewnętrzne, wskaźnik zadłużenia sektora prywatnego w dalszym ciągu znacznie 
przekracza wartość progową. Proces zmniejszania zadłużenia przebiega bardzo powoli 
zarówno w sektorze gospodarstw domowych, jak i w sektorze przedsiębiorstw 
niefinansowych, natomiast przepływy kredytowe utrzymują się na niskim, ale dodatnim 
poziomie. Dynamika zmniejszania zadłużenia gospodarstw domowych może osłabnąć w 
związku ze wzrostem cen nieruchomości mieszkaniowych napędzanym na skutek splotu 
dwóch czynników: utrzymującej się niedostatecznej podaży i wprowadzenia polityk, które 
prawdopodobnie wzmogą popyt. Zgodnie z najnowszymi danymi liczba udzielanych 
kredytów hipotecznych stale rośnie i pojawiają się oznaki wskazujące na ogólnokrajowy 
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wzrost cen nieruchomości. Powód do niepokoju stanowi w dalszym ciągu wysoki i stale 
rosnący dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ze względu na jego poważny 
wzrost w latach 2009-2012. Przy założeniu kontynuacji obecnych trendów, przewidywany 
jest wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w perspektywie 
krótkoterminowej, a następnie jego spadek w miarę ożywienia dynamiki wzrostu 
gospodarczego i zmniejszania się deficytu. Oprócz tego trwający proces uzdrawiania 
bilansów w sektorze finansowym oraz ciągle niedostateczna akcja kredytowa na rzecz 
mniejszych przedsiębiorstw może w dalszym ciągu hamować wzrost gospodarczy. Ogólnie 
Komisja jest zdania, biorąc również pod uwagę zakłócenia równowagi makroekonomicznej 
stwierdzone w kwietniu, że przydatna byłaby pogłębiona analiza dotycząca utrzymywania się 
zakłóceń lub postępów w ich ograniczaniu. 

______________________ 
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Ramka 1: Nadzór nad nadwyżkami na rachunku obrotów bieżących w ramach procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej24 

 
Nadzór w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej obejmuje zarówno 
deficyty na rachunku obrotów bieżących, jak i nadwyżki. Niemniej jednak, charakter, znaczenie i pilność 
wyzwań politycznych różnią się bardzo w poszczególnych państwach członkowskich. Ze względu na stopień 
narażenia i skalę wymaganej korekty potrzeba podjęcia działań politycznych jest szczególnie pilna w tych 
państwach członkowskich, które odnotowują trwałe wysokie deficyty na rachunku obrotów bieżących i utratę 
konkurencyjności. Trwałe nadwyżki mogą opierać się na fundamentalnych parametrach gospodarki. Niemniej 
jednak, duże i trwałe nadwyżki na rachunku obrotów bieżących mogą również wynikać z niedoskonałości w 
funkcjonowaniu rynku lub założeń polityki, które ograniczają popyt wewnętrzny i możliwości inwestycyjne. 
Nadwyżki na rachunku obrotów bieżących nie budzą jednak obaw co do długoterminowej stabilności zadłużenia 
zagranicznego ani możliwości finansowania. 
Deficyty i nadwyżki na rachunku obrotów bieżących nie muszą stanowić zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej w znaczeniu rozwoju sytuacji, który ma lub może mieć niekorzystny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki państwa członkowskiego lub unii gospodarczej i walutowej, lub całej 
Unii. Deficyty i nadwyżki stanowią naturalną konsekwencję relacji gospodarczych pomiędzy państwami. 
Wyrażają one, w jakim stopniu dane państwo polega na pożyczkach od reszty świata albo jaką część swoich 
zasobów pożycza za granicą. W ten sposób zagraniczne operacje pożyczkowe umożliwiają państwom 
przesunięcie spożycia w czasie: państwo z nadwyżką na rachunku obrotów bieżących przesuwa spożycie w 
przyszłość, dokonując inwestycji zagranicznej. Z kolei państwo z deficytem na rachunku obrotów bieżących 
może zwiększyć spożycie lub inwestycje w chwili obecnej, ale musi dokonać transferu przyszłych dochodów za 
granicę, aby spłacić zadłużenie zagraniczne. Deficyty i nadwyżki mogą zatem wynikać z zupełnie prawidłowej 
alokacji oszczędności uwzględniającej różne możliwości inwestycyjne w poszczególnych państwach. Różnice w 
perspektywach gospodarczych modyfikują zachowania w zakresie oszczędzania – optymistyczne oczekiwania 
zmniejszają skłonność podmiotów życia gospodarczego do oszczędzania, a tym samym przyczyniają się do 
akumulacji deficytów. Oszczędzanie (czyli tworzenie nadwyżek) może być celowe zwłaszcza w przypadku 
państw, których społeczeństwa szybko się starzeją, i służy wyrównaniu spożycia w czasie.  
Deficyty i nadwyżki na rachunku obrotów bieżących stanowią element procesu dostosowawczego w unii 
walutowej. W sytuacji braku niezależnej polityki pieniężnej i niemożności dostosowywania nominalnego kursu 
walutowego absorbują one wstrząsy asymetryczne. Zachodzące pod wpływem sił rynkowych zmiany 
konkurencyjności kosztowej i cenowej ułatwiają proces dostosowawczy – przegrzewające się gospodarki tracą 
konkurencyjność, a państwa doświadczające cyklicznego pogorszenia koniunktury gospodarczej i mające 
wysokie bezrobocie zyskują ją. Oprócz cyklicznych zmian koniunktury gospodarczej pewną rolę odgrywają w 
tym procesie także czynniki strukturalne. Nadrabiające zaległości państwa, które mają wyższe perspektywy 
wzrostu, odnotowują zwykle deficyty obrotów bieżących, ponieważ pożyczają zasoby za granicą, co pociąga za 
sobą również aprecjacyjny trend realnego kursu walutowego tych państw. Takie przepływy finansowe z 
najsilniejszych gospodarek UE do słabszych stanowią normalny wyraz skłonności do poszukiwania jak 
najwyższego zwrotu z oszczędności. Zakłócenia równowagi w kategoriach zewnętrznych mogą być jednak 
źródłem problemów, gdy utrwalają się, czy to wskutek zmian strukturalnych w gospodarce, nieprawidłowej 
wyceny ryzyka, czy też zawyżenia przewidywanej rentowności. 
Nadwyżki mogą wynikać z zakłóceń równowagi, których źródłem są nieprawidłowe przewidywania, 
nieprawidłowe wyceny ryzyka, zakłócenia na rynku, albo mogą odzwierciedlać błędne interwencje 
polityczne lub słabości nadzoru finansowego. Te niedoskonałości w funkcjonowaniu rynku lub błędne polityki 
wskazują na niewłaściwą alokację zasobów oraz narastanie zakłóceń równowagi i podatności na zagrożenia, tak 
w państwach wykazujących nadwyżkę, jak w państwach wykazujących deficyt. Niewłaściwa alokacja zasobów 
będzie pociągać za sobą utratę poziomu dobrobytu również w państwach wykazujących nadwyżkę. W takich 
przypadkach w interesie tych państw leży zmniejszenie własnej nadwyżki poprzez likwidację przeszkód 
hamujących ich popyt wewnętrzny. Duże straty z tytułu wyceny poniesione przez niektóre silniejsze gospodarki 
od czasu wybuchu kryzysu finansowego na skutek nieefektywnego inwestowania ich nadwyżek oszczędności 
wskazują, że oczekiwania dotyczące przyszłego zwrotu z inwestycji były zawyżone oraz pociągają za sobą 
zmniejszenie oczekiwanego spożycia i utratę poziomu dobrobytu. W celu uniknięcia tych niewydolności ważne 
jest zapewnienie, aby rynki finansowe podejmowały decyzje w oparciu o zwroty z inwestycji, które zostały 
należycie skorygowane o ryzyko, i aby istniał odpowiedni nadzór makroostrożnościowy zapobiegający 
nadmiernej koncentracji ryzyka zarówno w państwach dostarczających kapitału, jak i w państwach 

                                                 
24  Niniejsza ramka stanowi podsumowanie najważniejszych wyników publikacji „Current Account Surpluses 

in the EU”, op.cit. 
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otrzymujących kapitał. Fakt, że słabsze gospodarczo państwa finansowały swoje deficyty głównie za pomocą 
instrumentów dłużnych stanowił szczególną okoliczność, która przyczyniła się do koncentracji ryzyka. 
Negatywne konsekwencje związane z deficytami i nadwyżkami na rachunku obrotów bieżących dotykają 
zarówno dane państwo, jak i jego partnerów handlowych. Dotyczy to w szczególności unii walutowej, w 
przypadku której jednolity kurs walutowy i wspólna polityka pieniężna nie są w stanie odpowiadać na 
indywidualne potrzeby gospodarek w zakresie dostosowań makroekonomicznych. Jeśli duża część członków 
unii walutowej zwiększy oszczędności lub ograniczy inwestycje, zwiększając w ten sposób swoją nadwyżkę i 
dostępny kapitał, który mogą eksportować, deficyt obrotów bieżących w pozostałych państwach obszaru 
walutowego ulegnie najprawdopodobniej pogorszeniu, czy to wskutek dwustronnych przepływów finansowych, 
czy też pod wpływem wspólnego kursu walutowego. O ile realny kurs walutowy w państwach wykazujących 
nadwyżkę nie ulegnie aprecjacji w wyniku stosunkowo silniejszych wzrostów poziomu płac i cen, to nominalny 
kurs walutowy euro będzie podlegał trendowi aprecjacyjnemu. Ten trend może wpływać na konkurencyjność 
pozostałych członków strefy euro, w szczególności tych, których eksport jest wrażliwy na zmiany cen, i 
prowadzić w nich do deflacji. Z tego też względu rachunki obrotów bieżących zarówno całej strefy euro, jak 
również jej poszczególnych członków, stanowią przedmiot wspólnego zainteresowania. 
Chociaż ustalenie związku przyczynowego pomiędzy deficytem i nadwyżką w jakiejkolwiek parze państw 
jest niemożliwe, to deficyty i nadwyżki w strefie euro (i w UE) są ze sobą blisko powiązane ze względu na 
ożywioną transgraniczną wymianę handlową i ścisłe powiązania finansowe. W szczególności, nadwyżka 
oszczędności silniejszych gospodarek finansowała deficyty w państwach peryferyjnych strefy euro. Oprócz tego 
niektóre silniejsze gospodarki pośredniczyły w dużych przepływach finansowych pomiędzy inwestorami spoza 
UE a słabszymi gospodarkami unijnymi. Brak odpowiedniego nadzoru finansowego, który pozwoliłby 
zidentyfikować i ograniczyć ryzyko wiążące się z tymi procesami, doprowadził w słabszych gospodarkach UE 
do napędzanych kredytami hoss na rynkach, zmniejszenia oszczędności i nadmiernych inwestycji w 
nieprodukcyjne sektory gospodarki, a w silniejszych gospodarkach UE – do nadmiernej koncentracji ryzyka w 
systemach finansowych. Analiza korelacji przestrzennych wewnątrz UE potwierdza, że jeżeli główni partnerzy 
finansowi danego państwa członkowskiego odnotowują nadwyżki, istnieje większe prawdopodobieństwo, że 
państwo to będzie odnotowywało deficyt na rachunku finansowym, i vice versa. Z drugiej strony, efekty 
mnożnikowe uzyskiwane dzięki dwustronnym relacjom handlowym obejmują głównie pozytywne interakcje 
pomiędzy państwami, które są ze sobą blisko powiązane w ramach łańcuchów dostaw: jeżeli główni partnerzy 
handlowi danego państwa wykazują nadwyżki, istnieje większe prawdopodobieństwo, że dane państwo również 
będzie odnotowywać nadwyżkę. Nie istnieją dowody, że wyniki eksportowe państw wykazujących nadwyżkę w 
znaczącym stopniu wypierają eksport ze słabszych państw strefy euro. 

Wzrost popytu w gospodarkach strefy euro odnotowujących nadwyżkę poprawiłby bilans handlowy 
słabszych gospodarek strefy euro. Nie należy jednak przeceniać wpływu takiej zmiany na wyrównanie 
nadwyżek i deficytów oraz na poziom działalności gospodarczej w państwach dotkniętych deficytem. Po 
pierwsze, biorąc pod uwagę powiązania sektorów gospodarki i powiązania geograficzne, wzrost popytu 
wewnętrznego w dużym państwie wykazującym nadwyżkę, takim jak Niemcy, miałby znacznie większy wpływ 
na eksport w państwach sąsiadujących (w tym w państwach, które również wykazują nadwyżkę) niż w bardziej 
oddalonych słabszych gospodarkach UE. Wpływ ten byłby jednak większy, gdyby wzrost popytu wystąpił 
również w innych gospodarkach odnotowujących nadwyżkę. Po drugie, wpływ takiego wzrostu popytu (i 
zmniejszenia dodatniego bilansu handlowego) byłby większy, gdyby szedł w parze z osłabieniem kursu 
walutowego euro. 
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Ramka 2: Czym jest zakłócenie równowagi?  

Rozporządzenie (WE) nr 1176/2011 w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej 
definiuje zakłócenie równowagi makroekonomicznej jako „jakąkolwiek tendencję prowadzącą do rozwoju 
sytuacji makroekonomicznej, która ma lub może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 
gospodarki państwa członkowskiego lub unii gospodarczej i walutowej, lub całej Unii”, a nadmierne zakłócenia 
równowagi jako „poważne zakłócenia równowagi, w tym zakłócenia zagrażające lub mogące zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej”. 

Zasadniczo rzecz biorąc, każde odchylenie od pożądanego poziomu może zostać uznane za zakłócenie 
równowagi. Nie każde zakłócenie równowagi daje jednak powód do niepokoju albo wymaga interwencji 
politycznej, ponieważ może ono także stanowić element dynamicznego procesu dostosowywania się gospodarki. 
Zakłócenia równowagi wymagające ścisłego monitorowania i ewentualnie także interwencji politycznej dotyczą 
takich tendencji, które mogą mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki państwa 
członkowskiego, strefy euro lub UE. W praktyce zakłócenia równowagi wymagają ścisłego monitorowania, 
jeżeli mają niebezpieczną skalę (np. wysokie zadłużenie) lub wskazują na dynamikę zagrażającą długookresowej 
stabilności (np. bardzo dynamiczne zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych lub poziomu akcji kredytowej), 
która wiąże się z ryzykiem gwałtownej i dużej, a przez to destrukcyjnej w skutkach, korekty. I tak na przykład 
utrzymywanie dużego i trwałego deficytu na rachunku obrotów bieżących jest uznawane za zakłócenie 
równowagi, jeżeli może doprowadzić do nagłego załamania i dużych kosztów społecznych. 

Zakres zakłócenia równowagi oznacza stopień utrudnienia sprawnego funkcjonowania działalności gospodarczej 
oraz ryzyko wystąpienia gwałtownej korekty, tj. prawdopodobieństwo wystąpienia korekty w danym okresie. 
Ogólnie rzecz biorąc, możliwe jest odniesienie się do dowolnej zmiennej ekonomicznej i ocena 
prawdopodobieństwa wystąpienia jej dużej zmiany (lub zmiany dotyczącej kombinacji tych zmiennych) w 
następnym okresie. Można stwierdzić na przykład, że prawdopodobieństwo spadku deficytu obrotów bieżących 
lub cen nieruchomości mieszkaniowych zmniejszy się w przyszłym roku o określoną liczbę punktów 
procentowych. W większości przypadków największą uwagę poświęca się jednak potencjalnym skutkom 
gwałtownej korekty na działalność gospodarczą i zatrudnienie.  

W piśmiennictwie dotyczącym badań teoretycznych i empirycznych szczegółowo opisuje się identyfikowanie 
zmiennych, które odzwierciedlają zakłócenie równowagi. Modele teoretyczne zapewniają podstawy 
umożliwiające ocenę, czy zmiany sytuacji zagrażają długookresowej stabilności, a tym samym stanowią 
zakłócenie równowagi. Analizy empiryczne przyczyniają się do udoskonalenia modelu teoretycznego i wskazują 
na wartości, które mogą stanowić wyraz zmian zagrażających długookresowej stabilności i wskazywać na 
istnienie takich zmian. Odnośny zestaw zmiennych wykrywa stosunkowo dobrze jakościowe zakłócenia 
równowagi, ale przygotowywanie ocen mających bardziej ilościowy charakter jest już trudne. Dlatego też w 
ujęciu jakościowym można na przykład stwierdzić, że w przypadku występowania dynamiki zagrażającej 
długookresowej stabilności, np. trwałego i wysokiego deficytu na rachunku obrotów bieżących, dotknięte tym 
problemem państwo prawdopodobnie doświadczy w przyszłości gwałtownej korekty. Znacznie trudniej jest 
wskazać dokładny moment jej wystąpienia oraz oszacować jej skutki. 

W związku z powyższym, przy identyfikacji ryzyka wystąpienia zakłócenia równowagi i dokonywaniu wyboru 
państw podlegających szczegółowej ocenie sytuacji Komisja kierowała się następującymi ogólnymi zasadami na 
potrzeby analizy tabeli wskaźników i wskaźników dodatkowych:  

Długookresowa stabilność zadłużenia zagranicznego: Najważniejsze dla tej kategorii wskaźniki zawarte w tabeli 
wskaźników są to międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (poziom) i nadwyżka/deficyt na rachunku 
obrotów bieżących (przepływ). Szczególne powody do zaniepokojenia stanowią wysokie ujemne saldo 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto i wysoki deficyt obrotów bieżących. W przypadku ujemnego salda 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto należy sprawdzić, czy zadłużenie zagraniczne netto odpowiada w 
możliwie dużym stopniu poziomowi napływających bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ponieważ tego 
typu zobowiązania wiążą się z mniejszym ryzykiem niż dług25. Nadwyżki nie są źródłem takiego ryzyka jak 
deficyt, ale mogą również stanowić zakłócenie równowagi, jeżeli są nadmierne i odzwierciedlają zakłócenia na 
rynku lub błędne polityki, które prowadzą do niewłaściwej alokacji zasobów i utraty poziomu dobrobytu w 
danym państwie lub u jego partnerów handlowych. 

                                                 
25  Analizując zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto i zadłużenia zagranicznego w ujęciu rok 

do roku, należy uwzględniać fakt, że zmienne te są mierzone według wartości rynkowej: ich poprawa lub 
pogorszenie się może zależeć w tym samym stopniu od poprawy lub pogorszenia się fundamentalnych 
parametrów gospodarki, jak i od postrzegania wiarygodności kredytowej państwa przez rynki. 
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Wyniki i konkurencyjność w handlu zagranicznym: Najważniejszym dla tej kategorii wskaźnikiem zawartym w 
tabeli wskaźników jest udział w rynkach eksportowych, ale znaczenie mają także konkurencyjność cenowa, 
realny efektywny kurs walutowy i nominalne jednostkowe koszty pracy. Słaba sytuacja w zakresie wymiany 
handlowej i utrata konkurencyjności stanowią same w sobie powody do zaniepokojenia, zwłaszcza jeśli 
towarzyszą im problemy ze stabilnością bilansu płatniczego lub jeśli poprawa wyników w handlu zagranicznym 
jest konieczna w celu wsparcia szerszych działań podejmowanych na rzecz zmniejszenia zadłużenia albo 
realokacji zasobów. Odnośne wskaźniki dodatkowe są to: saldo handlu produktami energetycznymi26, zmiana 
realnego efektywnego kursu walutowego w strefie euro i alternatywne wskaźniki dotyczące jednostkowych 
kosztów pracy. Przydatny jest również wskaźnik dotyczący wyników eksportowych rozwiniętych gospodarek. 
Oprócz tego w analizie można również uwzględnić aspekty związane z konkurencyjnością pozacenową, takie 
jak informacje o produktach i specjalizacji geograficznej, chociaż kwestie te są zasadniczo badane na kolejnych 
etapach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Zmiany wyników i konkurencyjności w 
handlu zagranicznym muszą być interpretowane pod kątem długookresowej stabilności. Nie można wprawdzie 
zakładać, że ograniczenie bardzo dużych nadwyżek będzie następowało głównie poprzez ograniczenie eksportu i 
utratę udziału w rynkach eksportowych, ale utrata udziału w rynkach przez państwo, które wykazuje deficyt, 
wysokie ujemne saldo międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto lub które niedawno dotknęło znaczne 
pogorszenie salda obrotów bieżących, nie może być interpretowana w taki sam sposób jak utrata udziału w 
rynkach eksportowych przez państwa wykazujące nadwyżkę. 

Zadłużenie, zmniejszanie zadłużenia i kredyt w sektorze prywatnym: Tabela wskaźników ma służyć w zamyśle 
do identyfikowania nadmiernego zadłużenia i wzrostu akcji kredytowej. W kontekście obecnej sytuacji 
gospodarczej nacisk przesunięto na presję na zmniejszanie zadłużenia (tj. na ograniczenie wysokiego zadłużenia, 
a w mniejszym stopniu na redukcję nadmiernych przepływów kredytowych). Ryzyko to identyfikuje się poprzez 
analizę poziomu zadłużenia sektora prywatnego (przy uwzględnieniu rozróżnienia na gospodarstwa domowe i 
przedsiębiorstwa niefinansowe), dynamikę tego zadłużenia i powiązania z zobowiązaniami sektora instytucji 
rządowych i samorządowych. Analiza poziomu zadłużenia poszczególnych sektorów wymaga zbadania zarówno 
danych skonsolidowanych, jak i nieskonsolidowanych (aby uwzględnić krajowe pożyczki udzielane wewnątrz 
przedsiębiorstwa). Presje na zmniejszenie zadłużenia sektora prywatnego należy także analizować przy 
uwzględnieniu ich powiązań z sektorem instytucji rządowych i samorządowych27, aby sprawdzić ich łączne 
oddziaływanie na działalność gospodarczą.  

Związane z sektorem finansowym ryzyko dla realnej gospodarki: Wskaźnikiem wyrażającym to ryzyko w tabeli 
wskaźników jest stopa wzrostu zobowiązań sektora finansowego; wśród wskaźników dodatkowych jest to 
wskaźnik udziału finansowania dłużnego. Ponieważ celem analizy jest wychwycenie narastania ryzyka 
związanego z sektorem finansowym i zrozumienie, w jaki sposób może ono wzmocnić wstrząsy w realnej 
gospodarce, oba te czynniki należy analizować łącznie. Niezwykle ważna w tym kontekście jest ekspozycja na 
ryzyko z tytułu długu państwowego lub z tytułu nadmiernego zadłużenia sektora prywatnego (kredyty 
hipoteczne i ich powiązanie z cenami domów i mieszkań). Duże zadłużenie sektorów może sygnalizować 
nadmierną ekspansję kredytową banków („nadmuchanie” ich bilansów), podsycanie baniek kredytowych i 
potęgowanie niekorzystnych zmian sytuacji gospodarczej.  

Bezrobocie: Stopa bezrobocia figuruje w tabeli wskaźników jako zmienna kontekstowa, co pomaga zrozumieć 
interakcję pomiędzy różnymi obszarami gospodarki wskazującą na niewłaściwą alokację zasobów 
(niedopasowanie) i ogólny brak zdolności dostosowawczej. 

Rynki nieruchomości mieszkaniowych i kredytów hipotecznych: Głównym celem jest wychwycenie ryzyka 
tworzenia się baniek cenowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz zagrożeń wynikających z dużych 
dodatkowych korekt, w tym skutków spadku wartości majątku gospodarstw domowych i wpływu na warunki 
wzrostu gospodarczego poprzez efekty majątkowe. Głównym wskaźnikiem jest zmiana realnych cen 
nieruchomości mieszkaniowych na przestrzeni jednego roku rozpatrywana w kontekście skumulowanych zmian 
cen. Jako dodatkowe dane wykorzystywane mogą być różne wskaźniki dowodzące niedoszacowania lub 
przeszacowania wyceny, chociaż nie wchodzą one w skład tabeli wskaźników. Ryzyko związane z dodatkową 

                                                 
26  W tym kontekście zob. opartą na wskaźnikach ocenę zależności państw członkowskich od energii 

(„Member States' Energy Dependence: An Indicator-Based Assessment”) European Economy-Occasional 
Papers, 145, i analizę związanych z energią zmian gospodarczych w Europie („Energy Economic 
Develoments in Europe”), European Economy (jeszcze nieopublikowana). 

27  W sprawie długookresowej stabilności długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zob. 
sprawozdanie dotyczące stabilności budżetowej za rok 2012 („Fiscal Sustainability Report-2012”, European 
Economy, 2012 (8). Szczegółowy opis nadzoru budżetowego znajduje się w sprawozdaniu na temat 
finansów publicznych w UGW („Report on Public Finances in EMU”), European Economy, 2013 (3). 
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korektą należy oceniać na podstawie poziomu zadłużenia gospodarstw domowych i wzajemnych powiązań z 
systemem finansowym. W tym kontekście duże znaczenie ma podaż kredytów. W niektórych przypadkach 
celowe może być także uwzględnienie presji na korektę po stronie podaży. Biorąc pod uwagę sytuację finansową 
niektórych państw członkowskich, celem odnośnej analizy nie powinno być tylko uzyskanie wiedzy na temat 
tego, czy na rynku nieruchomości narastają bańki, ale także na temat postępów w ich likwidacji i zagrożeń 
związanych ze zbyt wolną lub zbyt szybką dynamiką zmian. 

 
 

______________________ 
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Tabela A1. Użyte wskaźniki oraz orientacyjne wartości progowe 
 
 Zakłócenia równowagi oraz konkurencyjność w kategoriach zewnętrznych Zakłócenia równowagi w kategoriach wewnętrznych 

Wskaźnik 

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 

41 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 
mieszkaniowy

ch (w 
przeliczeniu 

na ceny stałe), 
zmiana w % w 
ujęciu rok do 

roku (c) 

Przepływy 
kredytowe 

sektora 
prywatnego 

(skonsolidowa
ne), w % PKB 

(d), (e) 

Stopa 
bezrobocia, 
średnia z 3 lat 

Zadłużenie 
sektora 

prywatnego 
(skonsolidowa
ne), w % PKB 

(d), (e) 

Dług sektora 
instytucji 

rządowych i 
samorządowy
ch, w % PKB 

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) 

Orientacyj
ne 

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 państw 
strefy euro 

-6 % 
Dolny kwartyl 

+9 % dla 
państw strefy 

euro 
+12 % dla 

państw spoza 
strefy euro 

Górny kwartyl 
państw strefy 

euro +3 % 

+6 % 
Górny kwartyl 

+15 % 
Górny kwartyl +10 % 133 % 

Górny kwartyl +60 % 16,5 % 

Wybrane 
dodatkowe 
wskaźniki, 

które 
należy 

uwzględnić 
w analizie 
ekonomicz

nej 

Wierzytelności/z
adłużenie netto 
wobec reszty 

świata w % PKB 

Zadłużenie 
zagraniczne 

netto w % PKB 
 

Napływ i 
poziom 

bezpośrednich 
inwestycji 

zagranicznych, 

Realny 
efektywny kurs 

walutowy 
względem 

reszty strefy 
euro 

Względny 
udział w 
rynkach 

eksportowych 
względem 

gospodarek 
rozwiniętych; 

wydajność 
pracy; trend 

Nominalne 
jednostkowe 
koszty pracy 
(zmiana na 

przestrzeni 1 
roku, 5 lat i 10 
lat); efektywne 
jednostkowe 
koszty pracy 

Realne ceny 
mieszkań 

(skumulowana 
zmiana na 

przestrzeni 3 
lat); 

wskaźnik 
nominalnych 
cen mieszkań; 

Zmiana 
zadłużenia 

sektora 
prywatnego 

Współczynnik 
aktywności 
zawodowej, 
wskaźniki 
bezrobocia 

długotrwałego, 
bezrobocia 
młodzieży i 

ubóstwa  

Zadłużenie 
sektora 

prywatnego w 
oparciu o dane 
nieskonsolidow

ane 

 

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; b) indeks określający stosunek nominalnego wynagrodzenia na zatrudnionego do realnego PKB na zatrudnionego; c) zmiany cen 
mieszkań odniesione do deflatora spożycia; d) sektor prywatny jest zdefiniowany jako przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne 
działające na rzecz gospodarstw domowych; e) suma kredytów i papierów wartościowych innych niż akcje.  

 
 

 

w % PKB wzrostu łącznej 
produktywnośc

i czynników 
produkcji  

względem 
reszty strefy 

euro 

wartość dodana 
w 

budownictwie 
mieszkaniowy

m 
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Tabela A2.  Tabela wskaźników za rok 2012 w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi ekonomicznej

Rok 2012 Średnia z 3 lat 
p.m.: 

poziom w 
2012 r.

zmiana w % w 
okresie 3 lat

p.m.:  
zmiana w 

% w 
ujęciu rok 
do roku

 zmiana w % 
w okresie 5 lat

p.m.:  
zmiana w 

% w 
ujęciu rok 
do roku

 zmiana w % 
w okresie 3 lat

p.m.:  
zmiana w 

% w 
ujęciu rok 
do roku

Średnia 
z 3 lat 

p.m.: 
poziom w 

2012 r.

Wartości 
progowe -4/+6% - -35% ±5% i ±11% - -6% - +9%  i +12% - +6% 14% 133% 60% 10% - 16,5%

BE -0,4 -2,0 48 -4,3 -2,3 -14,9 -5,2 6,6 4,1 -0,2 -1,5 146 100 7,7 7,6 -3,9
BG -0,9 -1,3 -80 -4,0 -2,0 4,8 -5,5 7,4 -0,5 -5,3 (p) 2,5 132 19 11,3 12,3 10,1
CZ -3,0 -2,4 -50 0,4 -2,8 -4,2 -4,6 3,9 3,8 -3,9 0,6 72 46 7,0 7,0 5,4
DK 5,9 6,0 38 -7,7 -2,8 -18,6 -4,8 1,0 1,6 -5,1 6,1 239 45 7,5 7,5 5,0
DE 6,5 7,0 42 -8,9 -3,2 -13,1 -4,6 3,0 3,1 1,8 1,5 107 81 6,2 5,5 4,4
EE 0,9 -1,8 -54 -3,4 -0,6 6,5 -4,1 -2,8 4,2 3,5 4,7 129 10 13,2 10,2 12,9
IE 2,3 4,4 -112 -12,2 -4,3 -16,3 -3,3 -10,4 0,0 -11,7 -1,6 306 117 14,4 14,7 -0,7
EL -7,5 -2,4 -109 -4,5 -3,9 -26,7 -7,3 -8,1 -6,2 -12,4 (1) -6,8 129 157 18,2 24,3 -3,4
ES -3,1 -1,1 -93 -5,2 -2,3 -14,6 -4,9 -5,6 -3,0 -16,9 -10,5 194 86 22,3 25,0 3,3
FR -1,8 -2,2 -21 -7,8 -3,2 -14,0 -6,8 4,1 2,1 -2,3 3,5 141 90 9,9 10,2 -0,1
HR -0,5 0,0 -89 -8,3 -2,6 -24,7 -7,4 0,8 1,2 -2,4 -2,1 132 56 13,8 15,9 0,9
IT -2,3 -0,4 -25 -6,2 -1,8 -23,8 -5,0 3,1 2,3 -5,4 (p) -1,0 126 127 9,2 10,7 7,1
CY -6,7 -6,9 -82 -5,8 -1,9 -26,6 -9,4 0,8 -2,7 -2,2 10,0 299 87 8,7 11,9 -1,9
LV -0,6 -2,5 -67 -8,5 -1,4 12,3 5,4 -5,8 3,4 -0,6 -1 (p) 91,7 (p) 41 16,9 15,0 4,1 (p)
LT -1,3 -0,2 -53 -6,7 -2,0 29,3 5,7 -4,6 1,9 -3,2 -0,3 63 41 15,6 13,4 -0,3
LU 7,0 6,6 169 -2,3 -1,4 -18,3 -4,0 9,8 4,7 2,5 -5,0 317 22 4,8 5,1 11,3
HU 0,6 1,0 -103 -1,2 -2,3 -17,8 -7,4 4,4 2,7 -9,2 -6,1 131 80 11,0 10,9 -8,3
MT -1,6 1,6 25 -7,7 -2,1 4,5 -1,9 4,9 3,7 0,3 -1,6 155 71 6,6 6,4 4,1
NL 8,8 9,4 47 -6,0 -1,8 -12,0 -3,3 3,3 2,8 -8,7 0,2 219 71 4,7 5,3 4,9
AT 2,2 1,6 0 -4,7 -1,7 -21,2 -6,3 4,1 3,0 nd.(2) 2,7 147 74 (3) 4,3 4,3 -0,9
PL -4,6 -3,7 -67 1,3 -2,3 1,3 -2,7 4,4 2,0 -5,9 (e) 3,4 75 56 9,8 10,1 9,6
PT -6,5 -2,0 -115 -4,0 -1,5 -16,0 -5,3 -5,3 -3,1 -8,6 (p) -5,4 224 124 13,6 15,9 -3,6
RO -4,4 -4,4 -68 -1,9 -6,0 5,9 -7,1 4,8 6,5 -9,2 0,9 73 38 7,2 7,0 5,3
SI 1,2 3,3 -45 -4,5 -1,2 -19,9 -6,9 0,4 0,8 -8,4 -2,9 114 54 8,1 8,9 -0,8
SK -1,7 2,2 -64 -3,2 0,0 4,2 1,5 0,9 1,0 -5,9 3,2 73 52 14,0 14,0 2,6
FI -0,5 -1,7 18 -8,3 -2,7 -30,8 -7,1 4,8 4,4 -0,5 (p) 9,0 158 54 8,0 7,7 -0,2
SE 6,2 6,0 -10 10,1 -0,8 -18,8 -6,0 0,7 2,9 -0,2 1,8 212 38 8,1 8,0 4,4
UK -2,8 -3,8 -9 5,8 4,3 -19,0 -1,7 6,1 3,0 -0,9 2,6 179 89 7,9 7,9 -4,3

Źródło: EUROSTAT, DG ECFIN (wskaźniki dotyczące realnego efektywnego kursu walutowego).

Nominalne jednostkowe 
koszty pracy

Ceny 
nieruchomości 
(w przeliczeniu 
na ceny stałe), 
zmiana w % w 
ujęciu rok do 

roku

Przepływy 
kredytowe 

sektora 
prywatnego w % 

PKB, 
skonsolidowane

Zadłużenie 
sektora 

prywatnego w % 
PKB, 

skonsolidowane

Dług sektora 
instytucji 

rządowych i 
samorządowych, 

w % PKB

 Stopa bezrobocia Zobowiązania 
ogółem sektora 
finansowego, 
zmiana w % w 
ujęciu rok do 

roku

Uwaga: (1) Szacunki Eurostatu w oparciu o dane dotyczące wskaźnika cen nieruchomości mieszkaniowych uzyskane od Banku Grecji w porozumieniu z greckim urzędem statystycznym (ELSTAT). (2) Dane dotyczące wskaźnika cen nieruchomości 
mieszkaniowych do 2011 r. uzyskane od austriackiego urzędu statystycznego. Eurostat przewiduje na podstawie niezharmonizowanych danych dotyczących wskaźnika cen nieruchomości mieszkaniowych uzyskanych od EBC i Centralnego Banku 
Austrii, że stopa wzrostu cen nieruchomości wyniesie w 2012 r. 9,6 % (w przeliczeniu na ceny stałe). (3) Eurostat zgłosił zastrzeżenie co do długu austriackiego sektora instytucji rządowych i samorządowych, zob. informacja prasowa Eurostatu 
152/2013. (4) p= dane tymczasowe, e= szacunki. 

Zakłócenia równowagi oraz konkurencyjność w kategoriach zewnętrznych Zakłócenia równowagi w kategoriach wewnętrznych

Saldo rachunku obrotów 
bieżących w % PKB 

Międzynarodo
wa pozycja 

inwestycyjna 
netto, w % PKB

Realny efektywny kurs 
walutowy (42 kraje 
uprzemysłowione – 

deflatory HICP)

Udział w rynkach 
eksportowych
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Tabela A3. Dodatkowe wskaźniki wykorzystane w ekonomicznej analizie tabeli wskaźników przygotowanej w ramach procedury
dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej, dane za 2012 r.

Rok 
2012

Zmiana 
realnego 

PKB w 
ujęciu rok 
do roku, 

w %

Nakłady 
brutto na 
środki 

trwałe, w 
% PKB

Wydatki 
krajowe 

brutto na 
badania i 

rozwój, w 
% PKB

Wierzytelności
/zadłużenie 

netto wobec 
reszty świata, 
w % PKB, dane 

z bilansu 
płatniczego

Zadłużenie 
zagraniczne 
netto, w % 

PKB

Napływ 
bezpośrednich 

inwestycji 
zagranicznych, 

w % PKB

Poziom 
bezpośrednich 

inwestycji 
zagranicznych, 

w % PKB

Saldo handlu 
produktami 

energetycznymi, 
w % PKB

Realny 
efektywny 

kurs 
walutowy 
względem 

strefy euro, 
zmiana w % w 
okresie 3 lat

Wyniki 
eksportowe 
względem 

rozwiniętych 
gospodarek, 

zmiana w % w 
okresie 5 lat

Warunki 
wymiany 

handlowej, 
zmiana w % 
w okresie 5 

lat 

Udział w 
rynkach 

eksportowych 
wg wolumenu 

towarów i 
usług, zmiana 
w % (w ujęciu 
rok do roku)

Wydajność 
pracy, 

zmiana w 
% w ujęciu 

rok do 
roku

Nominalne 
jednostkowe 
koszty pracy, 
zmiana w % 

w okresie 10 
lat

Poziom 
jednostkowych 
kosztów pracy 

względem 
strefy euro, 

zmiana w % w 
okresie 10 lat

Nominalne 
ceny 

mieszkań, 
zmiana w 

% w 
okresie 3 

lat

Budownictwo 
mieszkaniowe, 

w % PKB

Zadłużenie 
sektora 

prywatnego, 
w % PKB, 

dane 
nieskonsoli-

dowane

Dźwignia 
finansowa w 

sektorze 
finansowym 

(stosunek 
długu do 
kapitału 

własnego) 

BE -0,1 20,4 0,0 -2,1 -93,7 -7,6 195,3 -5,3 1,9 -6,0 -2,1 -3,6 -0,3 22,0 5,2 9,6 5,9 247,8 476,0
BG 0,8 21,4 0,0 0,0 28,8 3,7 95,2 -7,3 1,8 15,8 2,4 -2,8 3,4 70,5 45,5 -16,7 nd. 142,5 458,4
CZ -1,0 23,1 0,0 -1,1 -1,3 5,4 67,6 -4,9 5,5 5,8 -3,6 2,8 -1,4 18,5 4,6 -3,1 3,7 82,0 542,1
DK -0,4 17,1 0,0 6,0 12,0 0,9 32,4 0,5 0,7 -10,0 2,1 -8,8 -0,1 27,2 8,8 -1,7 4,3 238,9 308,0
DE 0,7 17,6 0,0 7,0 -9,4 0,2 28,5 -3,9 -1,2 -4,0 -2,2 1,1 -0,4 7,6 -11,0 8,2 5,8 116,3 459,9
EE 3,9 25,2 0,0 1,7 -2,0 6,8 84,2 -1,4 5,2 17,7 -3,4 3,1 1,7 67,3 42,9 23,0 3,5 130,1 353,1
IE 0,2 10,7 0,0 3,2 -396,7 18,2 157,1 -3,2 -5,1 -7,5 -4,4 0,3 0,8 15,4 -2,3 -33,1 2,0 331,9 121,1
EL -6,4 13,1 0,0 -1,2 121,5 0,7 9,7 -3,9 2,0 -19,0 -3,8 -2,9 2,1 11,6 -4,9 -18,7 3,4 130,3 1129,9
ES -1,6 19,2 0,0 -0,5 90,3 2,0 46,8 -3,9 0,8 -5,6 -5,3 0,5 2,7 18,6 0,5 -22,7 5,2 215,2 938,3
FR 0,0 19,8 0,0 -2,2 35,0 1,0 40,8 -3,3 -0,5 -5,0 -2,4 -0,1 0,1 20,9 4,0 10,3 nd. 161,7 415,6
HR -2,0 18,4 0,0 0,1 79,5 2,4 54,9 -6,0 -2,5 -16,8 2,5 -2,1 2,0 31,7 11,1 -10,6 nd. 132,1 421,6
IT -2,5 17,9 0,0 -0,1 55,5 0,0 17,6 -3,9 1,3 -15,7 -4,3 -0,2 -2,2 27,6 10,8 -2,9 5,1 128,8 1180,3
CY -2,4 13,7 0,0 -6,7 36,7 5,5 90,0 -8,3 2,0 -18,9 -1,6 -0,2 1,8 28,1 11,0 -11,9 3,6 302,6 925,1
LV 5,0 22,8 0,0 0,5 38,9 3,9 46,5 -6,0 -0,7 24,2 -1,3 4,6 3,4 100,8 66,3 0,3 1,9 111,6 694,4 (p)
LT 3,7 16,6 0,0 2,0 33,6 1,7 36,7 -8,4 1,5 42,9 -2,6 8,6 1,9 32,1 11,8 -1,5 1,8 66,7 640,8
LU -0,2 19,3 0,0 6,1 -2444,8 523,6 4311,5 -6,5 2,8 -9,7 3,1 -5,8 -2,6 37,0 17,4 13,8 3,5 370,7 68,7
HU -1,7 17,4 0,0 3,6 57,1 11,1 80,8 -6,4 4,4 -9,1 -2,3 0,0 -1,8 39,3 23,1 -9,3 1,6 155,0 519,6
MT 0,8 14,8 0,0 2,9 -176,4 -0,4 180,7 -12,8 1,0 15,5 -1,4 2,6 -1,5 28,3 11,8 1,8 2,2 217,8 357,4
NL -1,2 17,0 0,0 7,8 32,5 1,5 77,3 -2,6 -0,3 -2,7 -1,6 0,8 -1,1 17,8 0,2 -9,8 4,2 222,8 202,8
AT 0,9 21,4 0,0 1,5 25,6 1,5 65,4 -4,1 1,3 -12,9 -4,3 -0,8 -0,4 16,6 0,9 nd. 4,5 164,7 330,0
PL 1,9 19,1 0,0 -1,5 36,1 1,2 45,7 -3,5 7,1 12,0 -2,8 -0,1 5,6 9,1 -5,1 -6,8 2,7 78,7 315,6
PT -3,2 16,0 0,0 0,3 102,3 4,2 55,0 -4,7 0,9 -7,2 -0,1 -5,1 1,1 11,5 -4,3 -8,4 2,5 256,0 485,1
RO 0,7 26,7 0,0 -3,0 40,2 1,6 44,6 -3,1 3,2 17,1 10,5 -5,7 -0,8 144,0 107,5 -26,1 nd. 73,7 507,0
SI -2,5 17,8 0,0 3,0 41,2 -0,1 33,2 -6,9 0,3 -11,5 -4,3 -2,3 -1,7 32,0 13,4 -4,3 2,8 125,2 631,9
SK 1,8 20,1 0,0 4,2 22,4 3,1 59,5 -5,9 1,9 15,1 -5,6 6,1 1,7 23,7 7,4 -8,1 2,3 76,3 1008,7
FI -0,8 19,6 0,0 -1,6 36,4 1,4 38,0 -2,7 1,6 -23,5 -5,7 -3,9 -0,8 26,5 7,5 12,1 6,7 185,1 525,9
SE 1,0 19,0 0,0 5,9 60,1 3,1 64,0 -1,7 19,1 -10,2 -1,3 -8,4 0,2 11,3 -5,2 11,8 3,2 256,5 278,1
UK 0,1 14,3 0,0 -3,6 31,7 2,5 53,7 -1,2 14,4 -10,5 -3,6 -2,9 -1,1 29,4 nd. 8,0 3,3 189,8 1060,7

Źródło: EUROSTAT, DG ECFIN (wskaźniki dotyczące realnego efektywnego kursu walutowego względem strefy euro i efektywnych jednostkowych kosztów pracy względem strefy euro) 

oraz światowa prognoza gospodarcza MFW (wskaźnik dotyczący udziału w rynkach eksportowych według wolumenu).

Uwaga: b= przerwa w szeregu czasowym, p= dane tymczasowe, e = szacunki.  
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Tabela A3. (c.d.) Dodatkowe wskaźniki wykorzystane w ekonomicznej analizie tabeli wskaźników przygotowanej w ramach procedury 
dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej, dane za rok 2012 

Poziom

Zmiana w 
p.p. w 

okresie 3 
lat

Poziom

Zmiana w 
p.p. w 

okresie 3 
lat

Poziom

Zmiana w 
p.p. w 

okresie 3 
lat

Poziom

Zmiana w 
p.p. w 

okresie 3 
lat

Poziom

Zmiana w 
p.p. w 

okresie 3 
lat

Poziom

Zmiana w 
p.p. w 

okresie 3 
lat

Poziom

Zmiana w 
p.p. w 

okresie 3 
lat

Poziom

Zmiana w 
p.p. w 

okresie 3 
lat

BE 0,2 66,9 0,0 3,4 -0,1 19,8 -2,1 12,3 1,2 nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.
BG -2,5 67,1 -0,1 6,8 3,8 28,1 13,0 21,5 2,0 49,3 3,1 21,2 -0,6 44,1 2,2 12,4 5,5
CZ 0,4 71,6 1,5 3,0 1,0 19,5 2,9 8,9 0,4 15,4 1,4 9,6 1,0 6,6 0,5 6,8 0,8
DK -0,3 78,6 -1,6 2,1 1,5 14,0 2,2 6,6 1,2 19,0 1,4 13,1 0,0 2,8 0,5 10,9 2,4
DE 1,1 77,1 0,8 2,5 -1,0 8,1 -3,1 7,7 -1,1 19,6 -0,4 16,1 0,6 4,9 -0,5 9,8 -1,0
EE 2,2 74,9 0,9 5,5 1,7 20,9 -6,6 12,5 -2,4 23,4 0,0 17,5 -2,2 9,4 3,2 9,0 3,4
IE -0,6 69,2 -1,4 9,1 5,6 30,4 6,4 18,7 0,3 nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.
EL -8,3 67,9 0,1 14,4 10,5 55,3 29,5 20,3 7,7 34,6 7,0 23,1 3,4 19,5 8,5 14,1 7,6
ES -4,2 74,1 1,1 11,1 6,8 53,2 15,4 18,8 0,5 28,2 3,7 22,2 2,1 5,8 1,3 14,2 6,6
FR 0,0 71,0 0,5 4,1 0,7 24,7 0,7 12,2 -0,2 19,1 0,6 14,1 1,2 5,3 -0,3 8,4 0,1
HR -3,9 60,5 -1,9 10,3 5,2 43,0 17,9 16,7 4,8 32,3 nd. 20,5 2,6 15,4 nd. 16,1 nd.
IT -0,3 63,7 1,3 5,7 2,2 35,3 9,9 21,1 3,4 30,4 (p) 5,7 (p) 19,8 1,4 14,5 7,5 10,3 1,5
CY -4,2 73,5 0,5 3,6 3,0 27,8 14,0 16,0 6,1 27,1 3,6 14,7 -1,1 15,0 5,5 6,4 2,4
LV 1,6 74,4 0,5 7,8 2,9 28,5 -4,8 14,9 -2,5 36,6 -0,8 19,4 -6,3 26,0 4,1 11,5 4,8
LT 1,8 71,8 2,0 6,6 3,4 26,7 -2,3 11,1 -1,3 32,5 3,0 18,6 -2,0 19,8 4,7 11,3 4,4
LU 2,5 69,4 0,7 1,6 0,4 18,0 1,5 5,9 0,1 18,4 0,6 15,1 0,2 1,3 0,2 6,1 -0,2
HU 0,1 64,3 2,7 4,9 0,7 28,1 1,6 14,7 1,3 32,4 2,8 14,0 1,6 25,7 5,4 12,7 1,4
MT 2,3 63,1 4,0 3,0 0,0 14,2 -0,2 11,1 1,3 22,2 2,0 15,0 -0,3 8,0 3,3 7,9 -0,5
NL -0,2 79,3 -0,4 1,8 0,9 9,5 1,8 4,3 0,2 15,0 -0,1 10,1 -1,0 2,3 0,9 8,7 0,4
AT 1,3 75,9 0,6 1,1 0,1 8,7 -1,3 6,5 -1,3 nd. nd. nd. nd. 4,0 -0,8 7,6 0,4
PL -3,4 66,5 1,8 4,1 1,6 26,5 5,9 11,8 1,7 26,7 -1,1 17,1 0,0 13,5 -1,5 6,8 -0,1
PT -4,2 73,9 0,2 7,7 3,0 37,7 12,9 14,1 2,9 25,3 0,4 17,9 0,0 8,6 -0,5 10,1 3,2
RO 1,5 64,2 1,1 3,2 1,0 22,7 1,9 16,8 2,9 41,7 -1,4 22,6 0,2 29,9 -2,3 7,4 -0,3
SI -0,8 70,4 -1,4 4,3 2,5 20,6 7,0 9,3 1,8 19,6 2,5 13,5 2,2 6,6 0,5 7,5 1,9
SK 0,1 69,4 1,0 9,4 2,9 34,0 6,4 13,8 1,3 20,5 0,9 13,2 2,2 10,5 -0,6 7,2 1,6
FI 0,0 75,2 0,2 1,6 0,2 19,0 -2,5 8,6 -1,3 17,2 0,3 13,2 -0,6 2,9 0,1 9,1 0,9
SE 0,7 80,3 1,4 1,5 0,4 23,7 -1,3 7,8 -1,8 18,2 2,3 14,2 0,9 1,3 -0,3 9,9 3,7
UK 1,2 76,3 0,6 2,7 0,8 21,0 1,9 14,0 0,7 nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Źródło: EUROSTAT

Współczynnik 
aktywności 

zawodowej (wiek 15-
64 lat)

Stopa bezrobocia 
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1. RYNEK PRACY ORAZ TENDENCJE I WYZWANIA SPOŁECZNE W UNII 
EUROPEJSKIEJ1 

W UE-28 bezrobocie osiągnęło niespotykany wcześniej poziom. Chociaż stopa bezrobocia 
zmniejszyła się w latach 2003–2008 o ponad 2 punkty procentowe, kryzys finansowy i 
gospodarczy spowodował znaczne pogorszenie sytuacji (wykres 1). Między 2008 r. (dane 
roczne) a drugim kwartałem 2013 r. (dane wyrównane sezonowo) stopa bezrobocia w UE-28 
wzrosła z 7,1 % do 10,9 %. Zmiany, jakie zaszły z czasem, były mniej lub bardziej zbliżone 
w odniesieniu do różnych grup funkcjonujących na rynku pracy, z kilkoma wyjątkami. Po 
pierwsze bezrobocie wśród młodzieży zasadniczo wydaje się bardziej podatne na wpływ 
cyklu koniunkturalnego. Po drugie wraz z wystąpieniem kryzysu stopa bezrobocia wśród 
mężczyzn wzrosła szybciej niż wśród kobiet głównie ze względu na to, że kryzys w 
największym stopniu dotknął sektory zdominowane przez mężczyzn. Wynika to z większego 
wzrostu bezrobocia ogółem niż wśród kobiet w latach 2008–2009. Jeśli chodzi o różnice 
strukturalne, można stwierdzić, że młodzież, pracownicy o niskich kwalifikacjach i obywatele 
państw trzecich2 borykają się ze znacznie większym problemem bezrobocia.  

Wykres 1: Kształtowanie się stóp bezrobocia od 2003 r. w UE-28: ogółem, wśród 
młodzieży, starszych pracowników i pracowników o niskich kwalifikacjach 
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Uwaga: Dane z 2013 r. odnoszą się do drugiego kwartału; dane z lat 2003–2012 są danymi rocznymi. 
Źródło: Eurostat 

Bezrobocie przestało rosnąć w połowie 2013 r. Od początku 2013 r. stopa bezrobocia 
utrzymuje się raczej na stałym poziomie. We wrześniu 2013 r. bez pracy pozostawało łącznie 

                                                            
1 Niniejszy rozdział częściowo opiera się na szczegółowej analizie zaprezentowanej w kwartalnym przeglądzie 
dotyczącym zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE (EU Employment and Social Situation Quarterly Review), 
marzec 2013 r. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kształcenia, szkolenia i umiejętności 
zob. wydanie monitora kształcenia i szkolenia z 2013 r. 
2 Stopa bezrobocia wśród obywateli państw trzecich osiągnęła 21,3 % w 2012 r. w porównaniu z 20,0 % w 2011 
r. i 14,4 % w 2008 r. 
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prawie 26,9 mln osób (dane wyrównane sezonowo). Odnośny odsetek wyniósł 11 %, co 
oznacza, że nie zmienił się przez sześć kolejnych miesięcy. Nadal jest jednak za wcześnie, 
aby ocenić, czy jest to początek odwrócenia tendencji. Tendencje różnią się między 
poszczególnymi państwami członkowskimi UE. W porównaniu z wrześniem 2012 r. 
bezrobocie wzrosło w 16 państwach członkowskich (najbardziej w EL, CY, IT i NL), 
natomiast spadło w 12 państwach (najbardziej w krajach bałtyckich, IE i HU). Różnice te w 
mniejszym bądź większym stopniu odpowiadają zmianom PKB w państwach członkowskich.  

Bezrobocie długotrwałe nadal rośnie ze względu na długo utrzymujący się kryzys. Pod 
koniec drugiego kwartału 2013 r. bezrobocie długotrwałe osiągnęło w UE-28 rekordowy 
poziom 12,5 mln, co odpowiada 5 % ludności aktywnej zawodowo. Od 2008 r. stopa 
bezrobocia długotrwałego wzrosła mniej więcej dwukrotnie, przy czym jej wzrost 
odnotowano praktycznie we wszystkich państwach członkowskich oprócz DE (gdzie w latach 
2008–2012 stopa ta spadła z 4 % do 2,5 %) i LU (gdzie stopa ta utrzymywała się w tym 
okresie na poziomie około 1,5 %). W ciągu jednego roku do drugiego kwartału 2013 r. 
bezrobocie długotrwałe w UE-28 wzrosło jako odsetek całkowitej liczby bezrobotnych z 45 
% do 47,1 % (w SE-17 z 47,0 % do 49,5 %).  

Problem bezrobocia pokazuje szeroko zakrojone i cały czas powiększające się 
rozbieżności między państwami członkowskimi, w szczególności w strefie euro. Od 
początku kryzysu stopa bezrobocia znacznie wzrosła w południowej części strefy euro oraz na 
obrzeżach tej strefy, natomiast w dużo mniejszym stopniu w innych państwach 
członkowskich. W sierpniu 2013 r. stopa bezrobocia wynosiła 4,9 % w AT, 5,2 % w DE i 5,9 
% w LU do 26,6% w ES i 27,6% w EL3. Pomijając nieproporcjonalnie wysokie wskaźniki w 
EL i ES, odsetek bezrobocia w PT, HR i CY także znacznie przekracza średnią dla UE-28 i 
wynosi ponad 16 %. Jeśli chodzi o zmianę stopy bezrobocia, największy wzrost w ujęciu rok 
do roku (od września 2012 r. do września 2013 r.) odnotowano w CY (+4,4 punktu 
procentowego). Stosunkowo negatywna tendencja obserwowana jest także w NL (wzrost 
bezrobocia, ale z niskiego poziomu) i w IT oraz, w mniejszym stopniu, w BE, BG, HR, LU i 
SI.  

Bezrobocie wśród młodzieży w dalszym ciągu utrzymuje się na bardzo wysokim 
poziomie. We wrześniu 2013 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE-28 wyniosła ponad 
23,5 %, co stanowi wzrost o 0,4 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego roku, lecz 
także wskazuje na stały poziom na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Między 
poszczególnymi państwami członkowskimi odnotowuje się znaczne różnice, przy czym 
według danych z września 2013 r. stopa bezrobocia wśród młodzieży sięga od 7,7 % w DE i 
8,7 % w AT do 56,5 % w ES i 57,3 % w EL. W ostatnich miesiącach różnice te co prawda 
przestały się zwiększać, ale nadal są duże. 

Odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET) w 
dalszym ciągu rośnie. W latach 2008–2011 wskaźnik NEET dla ludzi młodych w wieku 15–
24 lat wzrósł o 2 punkty procentowe do 12,9 % (wykres 2). W 2012 r. odnotowano dalszy 
wzrost wskaźnika NEET na szczeblu UE, lecz był on niższy niż w poprzednich latach i nie 
dotyczył wszystkich państw członkowskich (spadek wskaźnika NEET odnotowano w AT, 
UK, LT, LV, RO i BG). Wskaźnik ten w dalszym ciągu pozostaje wysoki w większości 

                                                            
3 Dane dotyczące EL dostępne tylko do lipca. 
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państw członkowskich (LT, MT, PL, FR, BE, EE, SK, UK, PT, HU, LV, CY, HR, RO, IE, 
ES, EL, IT i BG), przy czym ostatnie tendencje (w latach 2011–2012) zaobserwowane w EL i 
SI, i w nieco mniejszym stopniu w IT i HU, są szczególnie niepokojące. Wskaźniki NEET są 
nieco wyższe dla kobiet niż dla mężczyzn: w 2012 r. wyniosły, odpowiednio, 13,4 % i 12,9 % 
(łącznie 13,1 %). Zjawisko NEET wynika bardziej ze wzrostu bezrobocia wśród młodzieży 
niż z bierności zawodowej związanej z brakiem edukacji. 

 

 

Wykres 2: Odsetek młodzieży NEET ogółem (w grupie wiekowej 15–24 lat) w państwach 
członkowskich  
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Źródło: Eurostat 

Odsetek osób wcześnie kończących naukę stopniowo spada. W 2012 r. odsetek ten wynosił 
12,7 % i spadł z 13,4 % w porównaniu z poprzednim rokiem. Problem wczesnego kończenia 
nauki jest poważny, ponieważ dotyczy około 5,5 mln osób, spośród których ponad 40 % jest 
bezrobotnych. W 2012 r. w 12 państwach członkowskich odsetek ten był niższy, niż wynosił 
poziom docelowy (10 %) określony w strategii „Europa 2020”. Najwyższy odsetek osób 
wcześnie kończących naukę, wynoszący ponad 20 %, odnotowano w ES, PT i MT. Europa 
jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, zgodnie z którym do 2020 r. co najmniej 40 % 
osób będzie miało wyższe wykształcenie. W 2012 r. odsetek osób z wyższym 
wykształceniem wyniósł 35,7 %.  

Pomimo kryzysu współczynniki aktywności zawodowej dalej wzrosły w wielu państwach 
członkowskich, przede wszystkim w związku ze wzrostem aktywności zawodowej wśród 
starszych pracowników i kobiet (w wieku 55–64 lat). Między II kw. 2008 r. a II kw. 2013 r. 
współczynnik aktywności zawodowej w UE-28 dla ludności w wieku 15–64 lat wzrósł z 70,7 
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% do 71,9 % pomimo znacznego zróżnicowania sytuacji w poszczególnych państwach. 
Największy wzrost współczynnika aktywności zawodowej odnotowano w CZ, MT, LT i HU, 
natomiast największy spadek w DK (lecz z bardzo wysokiego poziomu), IE i HR. Mimo że 
współczynnik aktywności zawodowej kobiet wzrósł, nadal jest on znacznie niższy w 
porównaniu z mężczyznami; w drugim kwartale 2013 r. o 12,1 punktu procentowego 
(odnośne wskaźniki dla kobiet i mężczyzn wyniosły, odpowiednio, 65,9 % i 78 %). Różnice 
we współczynnikach aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn są szczególnie duże w kilku 
południowych państwach członkowskich UE takich jak EL, IT i PT. W niektórych innych 
państwach występują co prawda wysokie wskaźniki aktywności zawodowej kobiet, lecz 
charakteryzują się one powszechnym udziałem kobiet w zatrudnieniu w niepełnym wymiarze 
godzin, np. w drugim kwartale 2013 r. w NL (77,3 %), DE (46,5 %) i AT (45,6 %). 

Kształtowanie się wskaźnika zatrudnienia w dalszym ciągu wykazuje tendencję 
spadkową, a osiągnięcie głównego celu strategii „Europa 2020”, który zakłada 75 % 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat, wymagałoby jednak zdecydowanego 
odwrócenia tej tendencji. Od początku kryzysu wskaźniki zatrudnienia w UE-28 spadły o 
prawie 2 punkty procentowe, do zaledwie 68 % pod koniec 2012 r. (wykres 3). Od tamtej 
pory odnotowano dalsze pogorszenie się sytuacji. Między II kw. 2012 r. a II kw. 2013 r. 
wskaźnik zatrudnienia spadł o 0,6 punktu procentowego w strefie euro i o 0,42 punktu 
procentowego w UE-28. 

Wykres 3: Kształtowanie się wskaźników zatrudnienia w UE-28 i strefie euro w 
odniesieniu do celów strategii „Europa 2020” (w grupie wiekowej 20–64 lat) 
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Uwaga: Wskaźniki zatrudnienia z 2000 r. i 2001 r. odnoszą się do UE-27, a nie UE-28; dane z 2013 r. 
odnoszą się do drugiego kwartału. Źródło: Eurostat (LFS) i cele strategii „Europa 2020” 

Wskaźniki wzrostu i spadku zatrudnienia w czasie kryzysu nie były równo rozłożone. 
Podczas gdy od 2008 r. wskaźniki zatrudnienia mężczyzn (20–64 lat) spadły o ponad 3 
punkty procentowe (z 77,9 % w 2008 r. do 74,5 % w 2012 r.), na przestrzeni ostatniego roku 
odnotowano jedynie minimalny spadek wskaźnika zatrudnienia kobiet, a nawet jego 
nieznaczny wzrost. Tendencja wzrostowa dotyczyła przede wszystkim starszych 
pracowników (wzrost o 3,3 punktu procentowego od 2008 r. do 48,8 % w 2012 r.; istotny 
wzrost odnotowano w BE, DE, FR, IT, LU, HU, NL i PL), a w szczególności kobiet (5,0 
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punktów procentowych). Patrząc z perspektywy wykształcenia, spadek wskaźnika 
zatrudnienia w największym stopniu dotknął osoby o niższych kwalifikacjach, a w 
najmniejszym stopniu osoby z wyższym wykształceniem. Wskaźnik zatrudnienia obywateli 
państw trzecich (20–64 lat) w UE-28 spadł z 58,5 % w 2010 r. do 56,8 % w 2012 r. Jeśli 
chodzi o sektorowe tendencje w zatrudnieniu, między drugim kwartałem 2012 r. a drugim 
kwartałem 2013 r. największy spadek wskaźnika zatrudnienia odnotowano w sektorze 
budowlanym (–4,5 %), rolnictwie (–1,5 %) i sektorze produkcyjnym (–1,2 %). Szczególnie 
duży wzrost odnotowano natomiast w sektorze ICT (+2,5 %). Mimo że w ciągu ostatnich 
pięciu lat panowały warunki niekorzystne dla stałego zatrudnienia, największe obciążenie 
związane z dostosowaniem przypadło głównie na pracę tymczasową (nieprzedłużaną). 
Ponadto poziom zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin spada już czwarty rok z rzędu; od 
ostatniego kwartału 2008 r. zmniejszył się o 8,3 mln (–4,6 %). W ostatnich latach 
odnotowano natomiast stały wzrost liczby zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, tj. o 
2,5 mln od ostatniego kwartału 2008 r., co stanowi wzrost o 6,4 %. 

Wzrost zatrudnienia jest zróżnicowany w poszczególnych państwach. Na wykresie 4 
przedstawione zostały różne doświadczenia państw członkowskich oraz wyjątkowo 
negatywna tendencja wzrostu zatrudnienia do drugiego kwartału 2012 r. w LV, EL, LT, IE i 
ES. Od drugiego kwartału 2012 r. wskaźnik zatrudnienia wzrósł w państwach bałtyckich i w 
IE. Jego spadek odnotowano jednak w kilku innych państwach, w szczególności w CY, ES, 
PT i HU. Ogólnie rzecz biorąc, niektóre „główne” państwa strefy euro (oraz MT) osiągnęły 
stosunkowo dobre wyniki, podczas gdy poziom zatrudnienia w dalszym ciągu wykazywał 
tendencję spadkową w południowych państwach strefy euro takich jak IT i ES, co potwierdza 
coraz większe rozbieżności pod względem poziomu bezrobocia występujące w strefie euro 
(zob. powyżej).  

 

Wykres 4: Wzrost zatrudnienia (liczby osób) od II kw. 2008 r. w podziale na państwa 
członkowskie 
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Źródło: Dane z I kw. 2013 r. dla HU i HR; źródło: Eurostat (rachunki narodowe), obliczenia DG 
EMPL 

W przyszłości wskaźnik zatrudnienia prawdopodobnie nieznacznie wzrośnie, głównie ze 
względu na przewidywany wzrost PKB. Obecnie wskaźnik wolnych etatów wynosi około 
1,5 % i utrzymuje się na zbliżonym średnim poziomie od końca 2010 r.4. W perspektywie 
średnioterminowej niektóre tendencje doprowadzą do dalszego rozwoju zatrudnienia, w 
szczególności w określonych obszarach. Na przykład postęp technologiczny przyczyni się do 
tworzenia miejsc pracy w sektorze ICT (oczekuje się, że liczba nieobsadzonych miejsc pracy 
dla specjalistów ICT do 2015 r. wyniesie nawet 900 000), podczas gdy starzenie się 
społeczeństwa, pomimo obecnych ograniczeń w budżecie na publiczną opiekę zdrowotną, 
prawdopodobnie spowoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników służby zdrowia i usługi 
zdrowotne w perspektywie średnioterminowej (już w 2012 r. całkowita liczba osób 
pracujących w zawodach związanych z opieką zdrowotną w UE-27 wyniosła prawie milion). 
Oprócz tego ekologizacja gospodarki może doprowadzić do wzrostu liczby zielonych miejsc 
pracy (łączna liczba osób zatrudnionych wzrosła z 2,4 mln w 2000 r. i 3,0 mln w 2008 r. do 
szacowanego poziomu 3,4 mln w 2012 r.). W innych sektorach uzależnionych od 
nowoczesnych technologii, takich jak sektor transportowy, również konieczne będzie 
zatrudnienie dużej liczby pracowników o średnich lub wysokich kwalifikacjach, aby 
zapewnić dostosowanie do wzrostu odnotowywanego w lotnictwie i transporcie pasażerskim 
oraz osiągnięcie celu, który zakłada opuszczenie sektora transportu przez wysoki odsetek 
starszych pracowników do 2020 r. 

Na dynamikę zatrudnienia w dużej mierze wpływa spadek wskaźnika znajdowania 
pracy. Z dynamiki rozwoju sytuacji wynika, że spadek wskaźnika zatrudnienia jest 
spowodowany zarówno wzrostem wskaźnika odchodzenia z pracy, jak i spadkiem wskaźnika 
znajdowania pracy, przy czym ten drugi wskaźnik jest istotniejszym czynnikiem w 
kategoriach względnych (wykres 5)5. W latach 2008–2012 wskaźnik znajdowania pracy spadł 
w 24 państwach członkowskich, a wzrósł tylko w trzech (LU, DE i NL). Największy spadek 
odnotowano w DK, CY i SI. 

                                                            
4 Zgodnie z ostatnim Monitorem Wolnych Stanowisk Pracy do zawodów, w przypadku których odnotowuje się 
największy wzrost liczby pracowników, zalicza się – tuż za pracownikami opieki osobistej w usługach 
zdrowotnych – twórców i analityków aplikacji komputerowych, sekretarzy administracyjnych i 
wyspecjalizowanych, nadzorców działalności wydobywczej, produkcyjnej i budowlanej oraz nauczycieli szkół 
podstawowych i nauczycieli przedszkolnych. 
5 Wskaźnik znajdowania pracy definiuje się jako stosunek liczby osób rozpoczynających nową pracę do liczby 
osób bezrobotnych. Wskaźnik odchodzenia z pracy oznacza stosunek liczby osób, które odeszły z pracy, do 
liczby osób zatrudnionych. 
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Wykres 5: Wskaźnik znajdowania pracy i odchodzenia z pracy w UE-27 – średnia 
roczna w latach 2005–2012 

 

Źródło: Eurostat (LFS), obliczenia DG EMPL 
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tymczasowych wzrósł od 2011 r. o 0,4 punktu procentowego, co w dużej mierze 
odzwierciedla niepewne warunki gospodarcze. Powoduje to dalszy wzrost już i tak wysokiej 
stopy bezrobocia lub niskiego współczynnika aktywności zawodowej określonych grup. 
Bezrobocie wśród młodzieży charakteryzuje się wysokim udziałem zarówno w zatrudnieniu 
tymczasowym, jak i w niepełnym wymiarze godzin, którego odsetek wyniósł w 2012 r., 
odpowiednio, nieco ponad 40 % i 30 % (zatrudnienia ogółem). Dla porównania łączny 
odsetek pracowników tymczasowych i zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin był 
znacznie niższy i wyniósł w 2012 r. w UE-28, odpowiednio, około 14 % i 19 %. Dużo więcej 
kobiet niż mężczyzn pracuje w niepełnym wymiarze godzin. W 2012 r. odsetek kobiet 
pracujących w niepełnym wymiarze godzin wyniósł 31,9 %, natomiast odsetek mężczyzn – 
tylko 8,4 %, przy czym w NL, UK, DE, AT i BE odsetek kobiet pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin wyniósł ponad 40 %, co znacznie obniżyło wskaźniki zatrudnienia mierzone 
w ekwiwalentach pełnego czasu pracy. Obecnie praca tymczasowa i praca w niepełnym 
wymiarze godzin, w pewnym stopniu nie z własnego wyboru, mogą przyczynić się do 
tworzenia miejsc pracy i w perspektywie średnio- bądź długoterminowej mogą być one 
krokiem w kierunku zawierania umów o pracę na czas nieokreślony lub umów o pracę w 
pełnym wymiarze godzin (np. w przypadku młodzieży). Segmentację można również 
postrzegać z perspektywy utrzymującego się zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na 
płeć oraz niskich wskaźników przechodzenia z mniej na bardziej chronione formy 
zatrudnienia. Ten drugi przypadek wpływa negatywnie na grupy, które zazwyczaj pracują w 
oparciu o umowy tymczasowe, głównie na młodych ludzi. 

Dopasowanie rynku pracy jest ograniczone w kilku państwach członkowskich. Mimo że 
w ostatnich trzech latach średni wskaźnik wolnych etatów utrzymał się na zbliżonym 
poziomie, stopa bezrobocia wzrosła, co wskazuje na pogorszenie się dopasowania rynku 
pracy. Na podstawie krzywej Beveridge’a (wykres 6) widać, że bezrobocie strukturalne rosło 
od mniej więcej połowy 2011 r. Przebieg krzywej Beveridge’a wskazuje na pogorszenie się 
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sytuacji w większości państw członkowskich, z wyjątkiem przede wszystkim DE. Ta ogólna 
negatywna tendencja wynika przede wszystkim z coraz większego niedopasowania 
umiejętności6, co świadczy o tym, że brak możliwości na rynku pracy w związku z kryzysem 
gospodarczym wywołuje efekt histerezy, któremu należy przeciwdziałać poprzez 
inwestowanie w kapitał ludzki i skuteczniejsze dopasowanie. 

Wykres 6: Krzywa Beveridge’a, UE-27, I kw. 2008 r. – I kw. 2013 r. 

 

Uwaga: LSI (oś pionowa) oznacza „wskaźnik niedoboru pracowników”, który został opracowany na 
podstawie badań statystycznych przedsiębiorstw w UE (odsetek zakładów produkcyjnych 
wskazujących na niedobór pracowników jako czynnik ograniczający produkcję). Źródło: Eurostat 

Rosnący odsetek bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, oraz wynikający z tego 
spadek skuteczności dopasowania stanowią poważne wyzwania dla aktywnych polityk rynku 
pracy i publicznych służb zatrudnienia. Podczas gdy niektóre państwa członkowskie 
zwiększyły środki na rzecz aktywnej polityki rynku pracy i publicznych służb zatrudnienia, 
inne je zmniejszyły, aby osiągnąć cele konsolidacji budżetowej, i skupiły się na zwiększeniu 
skuteczności publicznych służb zatrudnienia. Niektóre państwa członkowskie również 
udoskonaliły procesy robocze w ramach publicznych służb zatrudnienia. 

Wydaje się, że kryzys gospodarczy i jego oddziaływanie na rynek pracy wpłynęły na 
przepływy migracyjne w UE na trzech różnych poziomach: mniejsza migracja z państw 
trzecich do UE (–3,7 % w latach 2010–2011), większa migracja z UE do państw trzecich (+14 
% w latach 2010–2011, z czego 90 % z ES, UK, FR, IE, PT i CZ; bardziej migranci 
powracający niż obywatele) oraz zmiana wzorców migracji w obrębie UE („mobilność 
wewnątrzunijna”). Mobilność pracowników wewnątrz UE wydaje się w coraz większym 
stopniu napędzana czynnikami wypychającymi, podczas gdy wcześniej dominowały czynniki 
przyciągające. Ogólnie rzecz biorąc, pomimo silnego wzrostu mobilności z południowych 
państw członkowskich do innych państw UE (np. UK i DE) w kategoriach względnych liczby 

                                                            
6 „Zmiany na rynku pracy w Europie w 2013 r.” (Labour Market Developments in Europe, 2013), Komisja 
Europejska. 
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absolutne pozostają stosunkowo niskie w porównaniu z wielkością siły roboczej (i populacji 
osób bezrobotnych) w południowych państwach członkowskich UE oraz z uwzględnieniem 
znacznie większych przepływów migracyjnych ze wschodnich i środkowych państw 
członkowskich, które pozostają głównymi krajami pochodzenia osób przemieszczających się 
w obrębie UE.  

Podaż umiejętności nie nadąża za zmianami w popycie na umiejętności. Niektóre 
tendencje, w szczególności globalizacja i zmiana technologiczna (promująca wysokie 
kwalifikacje), doprowadziły do stopniowych zmian popytu na pracę. Względny popyt na 
wysoko wykwalifikowanych pracowników zasadniczo wzrósł ze szkodą dla pracowników o 
średnich i niskich kwalifikacjach („podnoszenie kwalifikacji w ramach popytu na pracę”). 
Zmieniło się także względne znaczenie typów umiejętności; zarówno umiejętności powiązane 
z ICT, jak i „umiejętności miękkie” zyskały na znaczeniu w kontekście wielu zawodów.  

 

Mimo że średni poziom wykształcenia wzrósł, a „jakość” podaży umiejętności tym samym się 
poprawiła, umiejętności pracowników nie nadążają za popytem na umiejętności. Jest to tym 
bardziej oczywiste, że udział w działaniach z zakresu uczenia się przez całe życie wykazuje 
tendencję spadkową w kilku państwach członkowskich, zarówno w odniesieniu do kobiet, jak 
i mężczyzn. W rezultacie takich zmian we względnym popycie na umiejętności i podaży 
umiejętności szanse zatrudnienia osób wysoko wykwalifikowanych są większe niż osób ze 
średnimi i niskimi kwalifikacjami. Prognozy dotyczące rynku pracy potwierdzają tę tendencję 
na nadchodzące lata7. 

Potencjałowi wzrostu i konkurencyjności Europy zagrażają słabości strukturalne 
występujące w europejskim zasobie umiejętności. Według najnowszych danych8 około 20 
% osób w wieku produkcyjnym ma bardzo niewielkie umiejętności, a w niektórych 
państwach (ES, IT) odsetek ten jest jeszcze wyższy. Tylko w kilku państwach (FI, NL, SE) 
odnotowano wysoki odsetek osób z bardzo dużymi umiejętnościami; większość państw 
europejskich nawet nie zbliżyła się do czołówki krajów spoza Europy (takich jak Japonia czy 
Australia). Dane te potwierdzają, że Europa nie inwestuje skutecznie w edukację i 
umiejętności, co zagraża jej konkurencyjności w perspektywie średniookresowej oraz 
zdolnościom do zatrudnienia dużej liczby pracowników. 10 państw członkowskich 
ograniczyło wartość bezwzględną wydatków na edukację (DK, IE, EL, ES, IT, CY, HU, PT, 
SK i UK), natomiast 20 państw członkowskich ograniczyło względny udział PKB w 
finansowaniu inwestycji w edukację.  

Zmiany wysokości wynagrodzeń pomagają przywrócić równowagę. W okresie 
bezpośrednio poprzedzającym kryzys wykształciła się znaczna nierównowaga zewnętrzna w 
obrębie UE, a zwłaszcza w strefie euro. Ostatnio dynamika jednostkowego kosztu pracy 
wspiera proces równoważenia zewnętrznego (wykres 7). Ponadto zmiany realnych kosztów 
pracy dostosowują się do warunków panujących na rynkach pracy w poszczególnych 
państwach. Ważne jest, aby zmiany wysokości wynagrodzeń w dalszym ciągu sprzyjały 
dążeniu do równowagi zewnętrznej oraz ograniczeniu bezrobocia. Jeśli odnotowany ostatnio 
                                                            
7 Na przykład „Przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności oraz podaż na rynkach pracy w Europie” (Future Skills 
Supply and Demand in Europe), Cedefop. 
8 W październiku 2013 r. OECD i Komisja opublikowały wyniki nowego badania dotyczącego umiejętności 
dorosłych (PIAAC), Komisja Europejska, OECD. 
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wzrost wynagrodzeń w państwach posiadających nadwyżkę utrzyma się, w rezultacie może to 
wzmocnić łączny popyt9. 

                                                            
9 Zob. np. „Czy łączny popyt jest uzależniony od wynagrodzenia czy zysku? Skutki krajowe i globalne” (Is 
Aggregate Demand Wage-Led or Profit-Led? National and Global Effects), Międzynarodowe Biuro Pracy, 
Warunki pracy i zatrudnienia, seria nr 40, Genewa, 2012 r. 
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Wykres 7: Zmiany nominalnego jednostkowego kosztu pracy w strefie euro 

 

Uwaga: Brak danych kwartalnych dla EL; dane dotyczące EL pochodzą z końca 2012 r. Źródło: 
obliczenia DG EMPL na podstawie danych Eurostatu 

Obniżenie jednostkowego kosztu pracy i ograniczenie wzrostu płac zbyt powoli i 
niedostatecznie przełożyło się na zmiany cen. To niepełne przełożenie można częściowo 
wyjaśnić jednoczesnym wzrostem podatków pośrednich i cen urzędowych w wyniku 
konsolidacji budżetowej10. Obniżenie nominalnego jednostkowego kosztu pracy w obliczu 
bardzo wysokich cen doprowadziło do spadku udziału pracy w uzyskanym dochodzie w kilku 
państwach członkowskich, a zwłaszcza w ES, PT i EL. Wynikającemu z tego wzrostowi marż 
zysku nie towarzyszył wzrost inwestycji.  

Klin podatkowy pozostaje wysoki w wielu państwach członkowskich. Wysoki, a w 
niektórych przypadkach rosnący klin podatkowy, szczególnie w przypadku osób o niskich 
dochodach i osób będących drugimi żywicielami rodziny, stanowi problem w wielu 
państwach członkowskich. W przypadku osób o niskich dochodach (zarabiających 67 % 
średniego wynagrodzenia) ilustruje to zmniejszenie klina podatkowego w latach 2008–2010 
w większości państw, po którym w dwóch kolejnych latach w prawie wszystkich państwach 
członkowskich (z wyjątkiem UK, NL, PT, SI i FI) nastąpił jego wzrost. W 2012 r. klin 
podatkowy sięgał od 20 % lub mniej w MT i IE do ponad 45 % w BE, DE, FR i HU. W latach 
2012–2013 podwyżki podatku dochodowego od osób fizycznych koncentrowały się na 
osobach mających wyższe dochody i są kontynuowane w 11 państwach członkowskich11. 

Zmiany łącznej stopy podatkowej były związane głównie z PIT (podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych), przy czym wzrost stopy odnotowano w 19 (z 26) państwach członkowskich 

                                                            
10 Zob. „Kwartalne sprawozdanie na temat strefy euro” (Quarterly Report on the Euro Area), tom 12, nr 3, 2013 
r. 

11 Źródło: Garnier et al. (2013): Ostatnie reformy systemów podatkowych w UE: dobre i złe informacje (Recent 
Reforms of Tax Systems in the EU: Good and Bad News). Dokument podatkowy nr 39. Komisja Europejska. 
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(wykres 8; osoba stanu wolnego, bez dzieci). Podwyżki PIT były szczególnie wysokie w IE, 
HU i EL. Biorąc pod uwagę zarówno PIT, jak i składki na ubezpieczenie społeczne opłacane 
przez pracowników, „obciążenie pracowników” wzrosło w 18 państwach członkowskich, a 
zmalało w 11 państwach członkowskich, zwiększając w ten sposób obciążenie pracodawców. 
Działania te są kontynuowane w 11 państwach członkowskich. Ogólny poziom składek na 
ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców pozostał praktycznie stały w 
większości państw członkowskich, z kilkoma wyjątkami (zwłaszcza w FR, SK, PL i HU).  

Wykres 8: Zmiana wysokości klina podatkowego w latach 2010–2012 według elementów 
składowych (67 % średniego wynagrodzenia, osoba stanu wolnego, bez dzieci) 
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Uwaga: Brak danych dla CY i HR. Źródło: OECD 

Zwalczanie pracy nierejestrowanej jest dla niektórych państw członkowskich 
wyzwaniem. Szara strefa i praca nierejestrowana wywierają negatywny wpływ zarówno na 
realizację celów makroekonomicznych, jak i na jakość i wydajność pracy oraz na spójność 
społeczną. Z perspektywy makroekonomicznej uszczuplają one dochody podatkowe (podatek 
dochodowy i VAT) oraz osłabiają finansowanie systemów zabezpieczenia społecznego. Z 
perspektywy mikroekonomicznej praca nierejestrowana i inne nietypowe formy zatrudnienia, 
takie jak pozorne samozatrudnienie, zakłócają uczciwą konkurencję, torując drogę dla 
dumpingu socjalnego, co z kolei hamuje tworzenie regularnego zatrudnienia objętego pełną 
ochroną socjalną. Powoduje ona także niewydajność produkcyjną, ponieważ nieformalne 
przedsiębiorstwa zazwyczaj unikają korzystania ze sformalizowanych usług oraz wpływów 
(np. kredytów) i nie rozwijają się. Chociaż w pełni wiarygodne dane dotyczące zasięgu szarej 
strefy gospodarki i pracy nierejestrowanej nie są łatwo dostępne, ogólne dane wskazują, że w 
niektórych państwach członkowskich zjawiska te stanowią wyzwanie12. 

Kryzys znacząco zmienił sposób rozłożenia nierówności społecznej i w różny sposób 
wpłynął na poszczególne grupy ludności. Chociaż w latach 2008–2012 współczynnik 
                                                            
12 Zob. np. Eurofound (2013 r.), „Zwalczanie pracy nierejestrowanej w 27 państwach członkowskich Unii 
Europejskiej i Norwegii: podejścia i środki przyjęte od 2008 r.” (Tackling Undeclared Work in 27 European 
Union Member States and Norway: Approaches and Measures Since 2008), Eurofound, Dublin; Hazans, M. 
(2011 r.), „Pracownicy nieformalni w Europie” (Informal Workers Across Europe), Badanie 5912, Bank 
Światowy, Waszyngton, D.C.  
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S80/S2013 w UE-27 pozostał stały, odnotowuje się duże rozproszenie, jak i pogłębiające się 
różnice pomiędzy państwami członkowskimi pod względem nierówności w dochodach 
(wykres 9). Dysproporcja ta powiększyła się w większości południowych państw 
członkowskich (ES, EL, IT, CY) i w HR, EE, DK, HU, SK oraz nieznacznie w IE. Pomimo 
ostatniej poprawy dysproporcja ta budzi szczególne zaniepokojenie także w BG, LV, PT i 
RO. 

Wykres 9: Dysproporcja w zakresie dystrybucji dochodów (zróżnicowanie kwintylowe), 
2008–2012 
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Źródło: Eurostat, EU-SILC. * Dane dla AT, BE, IE i UK odnoszą się do 2011 r. zamiast 2012 r.; dane 
dla UE-27 i UE-28 są danymi szacunkowymi za 2012 r.; dane dla IT są tymczasowe.  

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym znacząco wzrósł, podobnie 
jak różnice między państwami członkowskimi. Głównym celem strategii „Europa 2020” 
było zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co 
najmniej 20 mln – osiągnięcie tego celu wymagałoby zdecydowanego odwrócenia tej 
tendencji. Od początku kryzysu w 2008 r. do 2012 r.14 liczba Europejczyków zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrosła niepokojąco, aż o 8,7 mln (z wyłączeniem 
HR), co w 2012 r. stanowiło 25,1 % ludności UE-28 (wykres 10). Chociaż odsetek ludności 
zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrósł zwłaszcza w państwach 
członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym, kilka państw członkowskich 
odnotowało spadek względnych poziomów ubóstwa.  

                                                            
13 Wskaźnik zróżnicowania kwintylowego lub współczynnik S80/S20 oznacza środek dysproporcji w zakresie 
dystrybucji dochodów. Oblicza się go jako stosunek łącznych dochodów uzyskiwanych przez 20 % ludności o 
najwyższych dochodach (kwintyl górny) do dochodów uzyskiwanych przez 20 % ludności o najniższych 
dochodach (kwintyl dolny). Wszystkie dochody są ujęte jako ekwiwalentne dochody do dyspozycji. 

14 Najnowsze dane EU-SILC obejmują dane szacunkowe Eurostatu dla UE-28 i UE-27 za 2012 r. (brakuje 
wyników dla AT, BE, IE i UK). Dane referencyjne SILC z 2012 r. odnoszą się do roku finansowego 2011. 
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Wykres 10: Kształtowanie się wskaźników zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (AROPE) w latach 2008–2012 
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Źródło: Eurostat, EU-SILC. Podział wg AROPE w 2012 r.; dane dla UE-27 i UE-28 są danymi 
szacunkowymi za 2012 r.; dane dla IT są tymczasowe; * dane dla AT, BE, IE i UK odnoszą się do 
2011 r. zamiast 2012 r.; ** brak danych za 2008 r. dla HR i UE-28. 

Występują znaczne różnice między kohortami wiekowymi. Problem ten w największym 
stopniu dotyczy ludności w wieku produkcyjnym. W ostatnich latach wskaźnik ubóstwa i 
wykluczenia społecznego ludności w wieku 18–64 lat znacznie wzrósł w dwóch trzecich 
państw członkowskich, głównie ze względu na rosnącą liczbę gospodarstw domowych bez 
osób pracujących lub o małej intensywności pracy oraz na coraz większe ubóstwo 
pracujących. W 2012 r. około 50 mln osób w wieku produkcyjnym żyło w gospodarstwie 
domowym o dochodzie niższym niż 60 % krajowej mediany dochodu ekwiwalentnego, 33,1 
mln osób w UE-28 znajdowało się w sytuacji poważnej deprywacji materialnej, a 30,4 mln 
osób w wieku 18–59 lat żyło w gospodarstwie domowym bez osób pracujących. 
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Wykres 11: Kształtowanie się wskaźników zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (AROPE) od 2005 r. w UE-28 – ogółem oraz z podziałem na dzieci, ludność 
w wieku produkcyjnym i osoby starsze 
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Źródło: Eurostat, EU-SILC. Średnia dla UE-27 w latach 2005–2009; średnia dla UE-28 w latach 2010–2012; 
dane szacunkowe dla 2012 r. 

Osoby starsze (65+) są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w mniejszym 
stopniu, ponieważ wskaźnik ich zagrożenia zmalał w większości państw członkowskich, przy 
czym kobiety są nadal bardziej zagrożone ubóstwem w starszym wieku niż mężczyźni. 
Względna poprawa wynika głównie z tego, że wysokość emerytur w przeważającej mierze 
pozostała stała, podczas gdy poziom dochodów ludności w wieku produkcyjnym utrzymał się 
lub zmniejszył.  

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wśród dzieci wzrósł od 
2008 r. wraz z pogorszeniem się sytuacji ich rodziców (w większości w wieku 
produkcyjnym) w ponad 20 państwach członkowskich w porównaniu z 2008 r., lecz 
gospodarstwa domowe osób samotnie wychowujących dzieci są zagrożone ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym (UE-28: 47,8 % w 2012 r.) dwukrotnie bardziej niż rodziny 
z dwiema osobami dorosłymi (24,4 %). Znacznie wyższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
wśród gospodarstw domowych osób samotnie wychowujących dzieci odnotowuje się we 
wszystkich państwach członkowskich i sięga od 35 % w SI, FI i DK do 78 % w BG. Podobnie 
rodziny z co najmniej trojgiem dzieci są w dużo większym stopniu zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (UE-28: 30,9 %) niż ludność ogółem. Pogorszenie się warunków 
panujących na rynku pracy podczas kryzysu dotknęło bardziej bezpośrednio mężczyzn w 
wieku produkcyjnym. Niemniej jednak kobiety w dalszym ciągu są bardziej zagrożone 
(stałym) ubóstwem lub wykluczeniem niż mężczyźni, co wynika z przerw w pracy 
zawodowej i pracy w niepełnym wymiarze godzin. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w 2012 r. było znacznie wyższe (48,8 %) wśród obywateli państw trzecich (18–
64 lat) niż wśród obywateli UE (24,9 %). Ogólnie nastąpił wzrost tego wskaźnika z 21,7 p.p. 
w 2010 r. do 23,9 p.p. w 2012 r. 

Od 2011 r. średnie realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych zmniejszyły 
się zarówno w UE, jak i w strefie euro. Wyjątkowo 
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duży spadek (łącznie ponad 5 punktów procentowych w ciągu dwóch lat) odnotowano w EL, 
ES, IT, CY, PT i RO, a bardziej umiarkowany w BE, CZ, DK, HU, NL, SI i SK. W 
pozostałych państwach dochody gospodarstw domowych utrzymały się lub nieznacznie 
wzrosły. 

Stabilizujący wpływ wydatków socjalnych na dochody gospodarstw domowych 
zmniejszył się po 2010 r. W czasie recesji w latach 2008–2009 wydatki socjalne odgrywały 
ważną rolę w utrzymaniu dochodów gospodarstw domowych w większości państw UE15, 
miedzy innymi dzięki budżetowym środkom stymulacyjnym wdrożonym w celu 
podtrzymania łącznego popytu i ograniczenia nasilonej likwidacji miejsc pracy, zgodnie z 
europejskim planem naprawy gospodarczej z listopada 2008 r. Ponadto świadczenia socjalne 
netto i niższe podatki pozytywnie wpłynęły na zmianę dochodu brutto do dyspozycji 
gospodarstw domowych w 2009 r. i w pierwszych dwóch kwartałach 2010 r. (wykres 12). Od 
połowy 2010 r. wkład świadczeń socjalnych w zmianę dochodów brutto gospodarstw 
domowych zmniejszył się. Mogło to wynikać ze wzrostu liczby osób długotrwale 
bezrobotnych, które utraciły swoje uprawnienia, a także z częściowego wycofania – w 
związku z pewną poprawą prognoz gospodarczych w kilku państwach członkowskich – 
środków wdrożonych w celu walki z kryzysem. Wreszcie stopniowe zmniejszanie się wpływu 
wydatków socjalnych w niektórych państwach członkowskich odzwierciedliło także poprawę 
sytuacji gospodarczej i perspektyw gospodarczych16. 

                                                            
15 Zob. „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie, 2012 r.” (Employment and social developments in Europe 
2012), Komisja Europejska. 
16 Ibidem.  
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Wykres 12: Wkład różnych elementów składowych we wzrost dochodu do dyspozycji 
gospodarstw domowych brutto (SE-17 i UE-27)  

 

 
Źródło: Eurostat – rachunki sektorowe 

Skutki dystrybucyjne konsolidacji budżetowej znacznie się różniły między 
poszczególnymi państwami. Według badania Euromod17 pakiety konsolidacji budżetowej, w 
zależności od modelu, wywarły różny wpływ na gospodarstwa domowe o wysokich i niskich 
dochodach. Regresywne skutki w kilku państwach dodatkowo utrudniły warunki życia 
panujące przede wszystkich w gospodarstwach domowych o niskich dochodach. Innym 
państwom członkowskim – dzięki zwróceniu baczniejszej uwagi na profil dystrybucyjny 
środków konsolidacji budżetowej – udało się uniknąć nieproporcjonalnego wpływu na 
gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Takie różnice w skutkach dystrybucyjnych 
wystąpiły niezależnie od różnic w ogólnym wymiarze dostosowań. 

Ogólnie rzecz biorąc, po osiągnięciu maksymalnego wzrostu wydatków socjalnych w 
2009 r. odnośne wskaźniki wzrostu zaczęły spadać od 2011 r. (wykres 13). Na wczesnym 
etapie kryzysu (do 2009 r.) wzrost wydatków socjalnych wynikał głównie ze wzrostu 
wydatków związanych z bezrobociem, lecz także – w mniejszym stopniu – z innych funkcji 

                                                            
17 Zob. Dokument roboczy EUROMOD 2/13 Avram, Figari, Leventi, Levy, Navicke, Matsaganis, Militaru, 
Paulus, Rastringina, Sutherland: Skutki dystrybucyjne konsolidacji budżetowej w dziewięciu państwach. Nowa 
wersja dokumentu zostanie zaprezentowana wkrótce. W dziewięciu państwach uczestniczących w badaniu 
wpływ środków opartych na dochodach gospodarstw domowych (np. zmiany systemów podatkowych 
i systemów świadczeń oraz cięcia w wynagrodzeniach, które przeprowadzono od 2007 r. do połowy 2012 r.) 
wahał się od 1,6 % dochodu do dyspozycji sprzed kryzysu w IT i 1,9 % w UK do 9,1 % w LV i 11,6 % w EL. 
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(zwłaszcza z wypłaty rent i emerytur oraz świadczeń zdrowotnych). W 2010 r. wzrost 
wydatków socjalnych osłabł, odzwierciedlając połączenie wygasania budżetowych środków 
stymulacyjnych oraz standardowego procesu stopniowego wycofywania automatycznej 
stabilizacji w krajach doświadczających ożywienia gospodarczego. Od 2011 r. (wykres 13) 
wydatki socjalne zmalały pomimo dalszego pogorszenia warunków gospodarczych 
i społecznych18. 

Wykres 13: Wkład we wzrost realnych publicznych wydatków socjalnych w UE 
w postaci świadczeń pieniężnych i rzeczowych (w latach 2001–2012)  
 

 

Źródło: Rachunki narodowe, obliczenia DG EMPL  

Kryzys wpłynął także na strukturę wydatków na ochronę socjalną. W latach 2009 
i 201019 w niektórych państwach znaczny wzrost odnotowano w obszarach (takich jak renty 
i emerytury oraz niepełnosprawność), w których poziom wydatków był już wysoki i wiązał 
się ze stosunkowo słabymi wynikami socjalnymi i wydatkami w zakresie zatrudnienia 
(wykres 14). W tym samym czasie w niektórych państwach poziom wydatkowania zatrzymał 
się lub nawet zmniejszył się w takich obszarach jak zdrowie, wykluczenie społeczne, 
budownictwo mieszkaniowe lub świadczenia rodzinne. 

                                                            
18 Zob. Kwartalny przegląd dotyczący zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE (EU Employment and Social 
Situation Quarterly Review), marzec 2013 r. Analiza pokazuje, że wyrównanie wydatków socjalnych w dół, 
obserwowane od 2011 r., wydaje się wyraźniejsze w porównaniu z podobnymi przypadkami recesji, do których 
doszło w ostatnich trzech dziesięcioleciach. 
19 Dane za 2011 r. zostaną wkrótce udostępnione. 
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Wykres 14: Łączny wkład we wzrost całkowitej ochrony socjalnej w UE-27 według 
funkcji (w latach 2007–2010) oraz wkład w (realne) łączne wydatki na ochronę socjalną 
w Europie według krajów, 2010 r.  

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2007 2008 2009 2010

emerytury
renty
zasiłki dla bezrobotnych
rodzinne
wykluczenie społeczne i mieszkania socjalne  

 

  

Uwaga: Wkład w ogólny wzrost wydatków socjalnych według funkcji. Źródło: ESSPROS 

W niektórych państwach członkowskich dostęp do opieki zdrowotnej mógł stać się 
trudniejszy dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Oprócz wpływu 
kryzysu na dochody, cięcia wydatków na zdrowie publiczne prawdopodobnie utrudnią dostęp 
do usług opieki zdrowotnej, zwłaszcza w przypadku grup o niskich dochodach i osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Wykres 15 przedstawia odsetek osób 
należących do grupy kwintylowej o najniższych dochodach, których potrzeby zdrowotne nie 
zostały zaspokojone ze względu na „zbyt drogie” leczenie, zbyt długi czas oczekiwania lub 
zbyt dużą odległość od punktu świadczenia usług zdrowotnych. Chociaż w UE-27 jako 
całości odsetek ten wzrósł w latach 2008–2011 jedynie umiarkowanie, w państwach takich 
jak LV, EL, IT i PL odnotowano dalszy spadek z wysokiego poziomu dostępu do usług, 
podczas gdy w państwach takich jak CY, BE, FI, FR i SK odnotowano znaczny wzrost z 
niskich poziomów. 
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Wykres 15: Niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, grupa kwintylowa 
o najniższych dochodach, 2008–2011 

 

Źródło: Eurostat EU-SILC 2011 r. 
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2. WDRAŻANIE WYTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM: 
REFORMY W OBSZARZE ZATRUDNIENIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W niniejszym rozdziale20 przedstawiony jest ogólny zarys reform i środków przedsięwziętych 
przez państwa członkowskie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wytyczne dotyczące 
zatrudnienia21 zawierają zrównoważone zalecenia co do sposobu reagowania na wyzwania 
związane z zatrudnieniem oraz wyzwania społeczne w kontekście bieżących tendencji, po to 
aby osiągnąć cele wyznaczone w strategii „Europa 2020” (przedstawionych w rozdziale 1). 
Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. określa priorytety i wytyczne, w oparciu o 
które państwa członkowskie opracowały krajowe programy reform w ramach europejskiego 
semestru 2013. Plany zostały poddane przeglądowi, a Rada wydała zalecenia dla 
poszczególnych krajów, opierając się na wnioskach Komisji. Komitet Zatrudnienia i Komitet 
Ochrony Socjalnej dokonują przeglądu wyników państw członkowskich oraz ich postępów w 
radzeniu sobie z istotnymi wyzwaniami za pomocą narzędzi służących do przeglądu sytuacji 
w dziedzinie zatrudnienia (EPM) oraz przeglądu sytuacji w dziedzinie ochrony socjalnej 
(SPPM). Kolejne reformy polityki będą oceniane w kontekście europejskiego semestru 2014.  

Europejski Fundusz Społeczny wspomaga osiąganie celów strategii „Europa 2020” poprzez 
działania w kierunku zwalczania bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
młodzieży, poprzez oferowanie staży oraz przyuczania do zawodu dających możliwość 
podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania, kształcenie, wspieranie włączenia 
społecznego oraz tworzenie potencjału administracyjnego. W okresie programowania 2014–
2020 rola EFS oraz innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jako 
filarów strategii „Europa 2020” jeszcze wzrośnie dzięki ścisłemu powiązaniu tych funduszy z 
priorytetami politycznymi strategii oraz dzięki ukierunkowaniu funduszy na osiąganie 
wyników. 

We wszystkich obszarach opisanych w poniższych rozdziałach reformy zostały już 
przeprowadzone lub są obecnie opracowywane. Widoczne są jednak różnice 
w zaawansowaniu postępów zarówno między obszarami polityki, jak i między państwami 
członkowskimi. Dlatego potrzebne są dalsze wysiłki, choć w wielu przypadkach pełny efekt 
reform nie jest jeszcze widoczny ze względu na to, że skutki reform stają się odczuwalne 
dopiero po pewnym czasie. Poza tym nie można ocenić „wartości” pojedynczej reformy bez 
uwzględnienia wpływu innych reform, które mogą być realizowane w tym samym czasie. 
Z tego względu podczas planowania polityki i reform państwa członkowskie powinny wziąć 
pod uwagę oddziaływanie jednych reform na drugie.  

2.1 Wytyczna dotycząca zatrudnienia nr 7: Zwiększanie współczynnika aktywności 
zawodowej 

Państwa członkowskie wciąż intensyfikują działania w ramach aktywnej polityki na 
rynku pracy (ALMP). Kilka państw członkowskich zwiększyło finansowanie przeznaczone 
w 2013 r. na aktywną politykę na rynku pracy (CY, IE, HR, PL, SE), a inne zmniejszyły 
fundusze na ten cel (NL, SI), kładąc większy nacisk na ich efektywne wykorzystanie. 
                                                            
20 Niniejszy rozdział przedstawia zmiany, jakie zaszły od momentu publikacji poprzedniego wspólnego 
sprawozdania o zatrudnieniu; ze względu na ograniczoną ilość miejsca, przedstawiony obraz nie jest 
wyczerpujący i nie ma na celu przedstawienia wszystkich reform i podjętych działań. 
21 Decyzja Rady (2010/707/UE) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki 
zatrudnienia państw członkowskich. 
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Niektóre państwa członkowskie podjęły działania mające na celu lepsze dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy (BE, BG, ES, LT) oraz wprowadziły lub ulepszyły profilowanie osób 
bezrobotnych (FR). FR stworzyła narodowy plan szkoleń w obszarach priorytetowych 
wdrożony przez publiczne służby zatrudnienia: 30 000 osób poszukujących pracy przechodzi 
szkolenia przygotowujące do pracy w obszarach o priorytetowym znaczeniu zapewniających 
dużą liczbę miejsc pracy. UK zapewnia większe wsparcie dla osób, którym trudno znaleźć 
pracę, poprzez pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia dostosowaną do ich potrzeb, ale 
jednocześnie zaostrza wymagania w zakresie dalszego otrzymywania zasiłku dla 
bezrobotnych. W IT pracodawcy zatrudniający osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych 
mają prawo do otrzymania dopłaty równej 50 % kwoty zasiłku, który byłby wypłacony tym 
pracownikom, gdyby nadal pozostawali bez pracy. Ponadto stworzono bazę danych 
gromadzącą informacje o usługach świadczonych w całym kraju. W ramach planowanej 
reformy państwowej w BE część kompetencji związanych z aktywizacją osób bezrobotnych 
i monitorowaniem poszukiwania przez nich pracy zostanie przeniesiona na szczebel 
regionalny. RO wprowadziła poprawki do ustawy o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
poprzez wprowadzenie nowej kategorii osób bezrobotnych (długotrwale bezrobotnych), które 
mogą skorzystać z aktywnej polityki na rynku pracy, w tym zachęty do mobilności oraz 
darmowej oceny ich umiejętności nabytych na oficjalnych szkoleniach, a także w sposób 
mniej formalny. W HU, HR, LV oraz SI istnieją programy robót publicznych mające na celu 
wprowadzenie bezrobotnych na rynek pracy i zapewnienie dochodu osobom bez prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych.  

Kilka państw członkowskich podjęło działania mające na celu zwiększenie zdolności 
swoich publicznych służb zatrudnienia (PES) poprzez poprawę ich wydajności 
i skuteczności, a także szkolenie lub zatrudnianie doradców ds. zatrudnienia (CY, CZ, DE, 
EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, NL, PL, PT, SI).  

Niektóre publiczne służby zatrudnienia skupiają się na oferowaniu usług bardziej 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych (SI), promowaniu 
współdzielenia odpowiedzialności (NL) oraz zacieśnianiu współpracy z innymi 
zainteresowanymi stronami (PL), pracodawcami oraz władzami lokalnymi (HU, PT). W DE 
pracownicy służb zatrudnienia świadczący usługi dla osób krótkotrwale bezrobotnych są 
kierowani do pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, którym ciężko znaleźć pracę. We 
FR osoby poszukujące pracy podzielono na trzy kategorie na podstawie kryterium trudności 
napotykanych przez nie przy wchodzeniu na rynek pracy. Dla każdej z tych kategorii 
opracowano osobną metodę monitorowania procesu poszukiwania pracy. W IE stworzono 
inicjatywę „Jobpath”, aby zwiększyć zdolności służb zatrudnienia poprzez zaangażowanie 
prywatnych podmiotów, zobowiązanie do podwojenia w 2014 r. liczby pracowników 
socjalnych zajmujących się bezrobotnymi oraz połączenie z instytucjami pomocy społecznej. 
W ES i PT odnotowano postęp w zwiększaniu roli prywatnych agencji w rozwoju systemu 
staży. W ramach europejskiego semestru 2013 szesnaście państw członkowskich (BE, BG, 
CZ, DE, EE, ES, FR, HU, IT, LT, LU, LV, RO, SE, SI i SK) otrzymało konkretne zalecenia 
dotyczące aktywnej polityki na rynku pracy lub publicznych służb zatrudnienia. Zalecenia te 
dotyczyły poprawy jakości, zakresu i skuteczności polityki na rynku pracy, poprawy 
skuteczności służb zatrudnienia, zapewnienie lepszego ukierunkowania i poprawy działań 
aktywizacyjnych oraz zindywidualizowania usług. 

Podjęto konkretne działania w celu poprawienia dostępu do rynku pracy osobom 
bezrobotnym z grup znajdujących się w trudnym położeniu, w szczególności osobom 
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niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym oraz pracownikom ze środowisk 
migracyjnych. Kilka państw członkowskich (BG, HU, NL, PT) podjęło działania w celu 
ogólnego poprawienia sytuacji osób znajdujących się w trudnym położeniu, podczas gdy inne 
skoncentrowały wysiłki na pomocy kilku określonym grupom. 

Niektóre państwa zajęły się sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy (FI, HU, LT 
i MT). W HU powstała nowa instytucja z siecią placówek, która będzie podejmowała 
działania związane z rehabilitacją. Obniżono też koszty pracy poprzez zmniejszenie obciążeń 
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. W FI nowy projekt przewiduje wyznaczenie dla 
osoby niepełnosprawnej osobistego koordynatora, którego pomoc będzie dostosowana do 
indywidualnych potrzeb danej osoby. Efekt tego projektu będzie zwielokrotniony poprzez 
inne zmiany: wydłużenie okresu, w którym można pracować w niepełnym wymiarze czasu 
i otrzymywać zasiłek chorobowy oraz rozluźnienie kryteriów rehabilitacji zawodowej. W MT 
nowo powstała instytucja „Job Bridge Centre” podejmuje działania w kierunku włączenia 
osób niepełnosprawnych w obszar zatrudnienia. Na LT większą uwagę skupiono na 
wspieraniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie finansowania 
przedsiębiorstw społecznych, których celem jest zatrudnienie tych osób. 

Wiele działań w ramach aktywnej polityki na rynku pracy (jak wspomniano powyżej) skupiło 
się na osobach długotrwale bezrobotnych. Dodatkowo IE zapewniła więcej szkoleń 
i kształcenia dla osób długotrwale bezrobotnych w celu zwiększenia szans ich zatrudnienia 
oraz rozpoczęła wypłacanie dotacji przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby długotrwale 
bezrobotne. Na LV Państwowa Agencja Pracy zapewnia wsparcie osobom długotrwale 
bezrobotnym z uzależnieniami. DK przedstawiła oferty pracy, przeważnie w sektorze 
publicznym, a w szczególności dla osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych utratą 
zasiłku.  

Państwa członkowskie podjęły konkretne działania zmierzające do integracji osób ze 
środowisk migracyjnych. DE przyjęły program promujący integrację imigrantów na rynku 
pracy oraz zwiększenie ich dostępu do edukacji i systemu kształcenia zawodowego. SE 
wzmocniła swoje działania na rzecz imigrantów w ramach aktywnej polityki na rynku pracy 
poprzez priorytetowe traktowanie takich działań w miejscu pracy oraz przyznawanie dopłat 
do pensji osób urodzonych za granicą.  

Państwa członkowskie zajęły się sytuacją młodych ludzi na rynku pracy, wprowadzając 
już teraz niektóre elementy tzw. gwarancji dla młodzieży. Ze względu na pogarszającą się 
sytuację młodych ludzi na rynku pracy wszystkie państwa członkowskie wprowadziły 
dodatkowe działania obejmujące tę grupę. W wielu przypadkach przedłużono istniejące 
rozwiązania, zapewniono im dodatkowe finansowanie bądź rozszerzono ich grupę docelową. 
Do promocji zatrudniania młodych ludzi wykorzystano następujące środki: dopłaty do płac, 
w całości albo częściowo bądź tylko w niektórych sektorach (BE, BG, EL, HU, FR, IT, PT), 
obniżenie pozapłacowych kosztów pracy (BE, EL, ES, FR, HR, PT, SI), staże dla młodych 
(BE, CZ, PT), przyuczanie do zawodu (DK, EL, ES, FI, HU, IT, PT, SE, UK), praktyki 
zawodowe (CY, PL, SI), doradztwo (AT) oraz możliwości zatrudnienia w sektorze 
publicznym (BG, FR, HU).  

Większość państw członkowskich obecnie przygotowuje programy wdrożenia tzw. gwarancji 
dla młodzieży, aby narodowe programy gwarancji dla młodzieży mogły zacząć działać od 
stycznia 2014 r. Oczekuje się, że pozostałe kraje przedstawią swoje programy wiosną 2014 r. 
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W ciągu ostatnich 12 miesięcy uruchomiono gwarancje dla młodzieży bądź w pełnym 
wymiarze, bądź w wymiarze częściowym, bądź tylko w formie projektów pilotażowych (AT, 
ES, FI, FR, IE, HR, HU, MT, RO, UK). W FI zakres gwarancji dla młodzieży zwiększono od 
dnia 1 stycznia 2013 r. W IE uruchomiono projekt pilotażowy dotyczący gwarancji dla 
młodzieży w jednej z dzielnic Dublina, a pełne wdrożenie programu planowane jest na 2014 
r. RO opublikowała zaproszenie do składania propozycji strategicznych projektów wartych w 
sumie 10 mln EUR oraz przyjęła Narodowy plan zatrudnienia młodzieży. W UK wdrożono 
program „Kontrakt dla młodzieży” (Youth Contract) oferujący przyuczanie do zawodu oraz 
dobrowolne praktyki zawodowe. AT wprowadziła program „Pomoc dla młodzieży”, aby 
pomóc młodym osobom w znalezieniu ścieżki edukacyjnej lub zawodowej dostosowanej do 
ich potrzeb. W HU program gwarancji pierwszej pracy umożliwia refundację przez pierwsze 
cztery miesiące 100 % pensji i składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku zatrudnienia 
osoby dopiero wchodzącej na rynek pracy. Na MT narodowa strategia zatrudniania młodzieży 
została przyjęta jako kompletny program skutecznego wprowadzania młodzieży na rynek 
pracy. Jednocześnie powołano komitet ds. wdrożenia tzw. gwarancji dla młodzieży. We FR 
program „praca dla przyszłości” zakłada przeszkolenie i zatrudnienie 100 000 młodych ludzi 
do końca 2013 r., i 150 000 do marca 2014 r. poprzez dofinansowywanie etatów, głównie w 
sektorze publicznym. Projekt pilotażowy uruchomiony w 10 regionach objął 10 000 młodych 
ludzi niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzieży NEET), 
borykających się z większymi trudnościami. ES przyjęła strategię na rzecz przedsiębiorczości 
i zatrudnienia młodzieży na lata 2013–2016, o budżecie wysokości 3,485 mld EUR i w 
ramach której podjęte zostanie ponad 100 różnych działań. 

 

 

 

Państwa członkowskie promują działania na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia 
kobiet oraz godzenia życia prywatnego z zawodowym poprzez wprowadzanie zmian 
w systemie usług związanych z wczesną edukacją i opieką nad dzieckiem (ECEC)22 oraz 
przegląd przepisów dotyczących urlopu rodzicielskiego. DE, FI, HU, MT, PL 
przeznaczyły dodatkowe środki na zapewnienie bardziej elastycznych godzin pracy placówek 
prowadzących wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem (ECEC). UK zapowiedziało nowy 
plan zniesienia opodatkowania usług związanych z opieką nad dziećmi pracujących rodziców, 
a IE zagwarantowała dodatkowe miejsca opieki po zajęciach szkolnych dla dzieci z rodzin 
o niskich dochodach. DE wprowadziły prawo do opieki przedszkolnej dla dzieci poniżej 
trzeciego roku życia przy jednoczesnym zagwarantowaniu dodatków na wychowanie dzieci, 
utrzymując przy tym dodatki na dzieci niekorzystające ze zorganizowanych form opieki. 
W HU obowiązek przedszkolny obejmie dzieci od trzeciego roku życia już w 2014 r. HR 
wprowadziła obowiązek edukacji przedszkolnej i zmieniła ustawodawstwo dotyczące 
niestandardowych form opieki nad dziećmi23. EE wprowadziła poprawki do ustawy 
o zasiłkach rodzicielskich. 

                                                            
22 Pojęcie „wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem” odnosi się do wszelkich form opieki i edukacji od 
urodzenia do początku edukacji podstawowej. 

23 Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale poświęconym włączeniu społecznemu. 
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Aby ułatwić godzenie obowiązków zawodowych i życia rodzinnego państwa członkowskie 
wprowadziły wiele zmian: bardziej elastyczne godziny pracy dla pracowników (LU), 
ułatwienia dla studentów mających dzieci (CZ), składki wolne od podatku (DK) oraz 
promowanie równouprawnienia płci poprzez wzmocnienie pozycji kobiet, a także 
uwzględnianie aspektu płci oraz szkolenia (EE).  

Niektóre państwa członkowskie wydłużyły (płatne) urlopy rodzicielskie (LU, MT, PL, UK). 
W DK i MT rodzice samozatrudnieni otrzymali takie same prawa do urlopu rodzicielskiego 
jak rodzice pracujący na etacie. W EE i PL podjęto działania mające na celu zachęcanie 
ojców do korzystania z urlopu ojcowskiego. Nowe zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego 
wprowadzono we FR, przyznając sześciomiesięczny urlop drugiemu rodzicowi. Austria 
zreformowała przepisy dotyczące opieki nad dziećmi tak, aby ułatwić utrzymanie równowagi 
między pracą a życiem rodzinnym rodzicom z rodzin nietradycyjnych oraz aby uprościć 
korzystanie z istniejących już rozwiązań. HR dostosowała prawo dotyczące zasiłków 
macierzyńskich i rodzicielskich do wspólnotowego dorobku prawnego. 

Inicjatywy promujące zatrudnienie objęły także kwestię ograniczeń długości życia 
zawodowego. Kilka państw członkowskich podjęło działania mające na celu zwiększenie 
poziomu zatrudnienia wśród osób starszych (AT, BE, CZ, FI, PL, SI), np. poprzez przyjęcie 
konkretnych środków, planów działania lub strategii związanych ze starzeniem (CZ, FI, PL). 
Wśród tych działań znalazły się: praca w niepełnym wymiarze godzin (AT), szkolenia 
w miejscu pracy (SI), wprowadzenie obszernych szkoleń (w tym przez internet) dla 
pracowników publicznych służb zatrudnienia (PES) na temat ulepszenia usług dla 
bezrobotnych powyżej 50. roku życia (PL) oraz system zachęt dla pracodawców do 
zatrudniania starszych pracowników (AT, ES, PT). W BE działania zachęcające do pracy na 
emeryturze objęły zobowiązanie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 20 osób do 
przygotowania rocznych planów zwiększania lub utrzymania na tym samym poziomie liczby 
pracowników powyżej 45 roku życia. Podwyższono też próg wieku, w którym jest się 
zwolnionym z aktywnego poszukiwania pracy, z 58 do 60 lat. ES przyjęła w marcu 2013 r., 
na mocy dekretu królewskiego, prawo dopuszczające możliwość łączenia emerytury z pracą 
oraz przeciwdziałające grupowym zwolnieniom pracowników powyżej 50. roku życia 
w dużych przedsiębiorstwach. Jeśli chodzi o wskaźnik aktywności zawodowej, zalecenia dla 
poszczególnych krajów wydane w tym roku zwracały uwagę na wyzwania związane 
z sytuacją kobiet na rynku pracy (11 państw członkowskich: AT, CZ, DE, EE, HU, IT, MT, 
NL, PL, SK i UK), przeciwdziałanie opuszczaniu rynku pracy przez pracowników oraz 
działania na rzecz zatrudniania starszych osób (15 państw członkowskich: AT, BE, BG, CZ, 
ES, FI, FR, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI i SK) oraz poprawa perspektyw zatrudnienia dla 
młodych ludzi (22 państwa członkowskie: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HU, 
IT, LT, LU, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK i UK). 

Kilka państw członkowskich wprowadziło zmiany poziomu płac minimalnych lub płac 
w sektorze publicznym. Większość państw członkowskich podjęła działania w obszarze 
wynagrodzeń. Niektóre kraje podniosły płacę minimalną (CZ, EE, FR, HR, HU, LT, PL, SI, 
RO). W innych krajach płaca minimalna została obniżona (EL) lub zamrożona (PT). Płace w 
sektorze publicznym także zamrożono lub obniżono w kilku przypadkach; zamrożenie płac w 
sektorze publicznym nastąpiło w kilku państwach członkowskich (ES, IT, NL, PT), podczas 
gdy w innych zastosowano cięcia (CY, EL, HR, IE, SI). DK postąpiła odwrotnie, przyznając 
niewielkie podwyżki płac w sektorze publicznym. RO podjęła działania w celu przywrócenia 
poziomu płac pracowników sektora publicznego do poziomu z czerwca 2010 r.  
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Państwa członkowskie zajęły się także kwestiami ustalania poziomu płac, w tym kwestią 
indeksacji płac oraz procesami zawierania układów zbiorowych. Indeksacja płac została 
(czasowo) zawieszona bądź zmieniona w kilku państwach członkowskich (CY, ES, LU). IT 
dostosowały ramy zawierania układów zbiorowych tak, aby lepiej uwzględniały rozwój 
sytuacji na szczeblu lokalnym oraz w poszczególnych sektorach. W ES partnerzy społeczni 
osiągnęli porozumienie w kwestii płac na lata 2012–2014, ograniczając podwyżki płac 
i wiążąc je ze wzrostem PKB w Hiszpanii oraz poziomem inflacji w strefie euro. W BE po 
nieudanych negocjacjach między partnerami społecznymi w sprawie nowego układu 
zbiorowego obejmującego różne branże rząd ustalił limit wzrostu płac (kwota, o jaką koszty 
pracy mogą wzrosnąć w odniesieniu do poziomu inflacji) na poziomie 0 % na lata 2013 
i 2014. Zalecenia dla poszczególnych krajów przyjęte w lipcu 2013 r. zwracają szczególną 
uwagę na te państwa członkowskie (BE, DE, FI, FR, IT, LU, SI), dla których kwestie płac 
wciąż stanowią wyzwanie. 

Wiele państw członkowskich przedsięwzięło środki podatkowe mające na celu 
zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy. Kilka krajów (CZ, DK, LV, MT, NL, RO, 
SK i UK) kontynuuje programy inwestycji publicznych lub zachęt do inwestowania, aby 
wspomóc tworzenie nowych miejsc pracy, pomimo istniejących trudności budżetowych. 
W wielu krajach przedsięwzięto środki podatkowe w celu zachęcania do tworzenia nowych 
miejsc pracy (BE, ES, FI, FR, HU, LV, MT, UK). Praktycznie wszystkie kraje zainicjowały 
nowe działania lub inicjatywy (bądź rozwinęły działania już istniejące) mające na celu 
stymulowanie prywatnych inwestycji w badania, rozwój i innowacje. Jednocześnie 
przeważająca część państw członkowskich wprowadziła dotacje dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz dla przedsiębiorstw zatrudniających od 250 do 4 999 pracowników. 

Klin podatkowy jest wciąż stosunkowo wysoki w wielu państwach członkowskich, ale tylko 
kilka krajów podjęło działania zmierzające do rozwiązania tej kwestii, także ze względu na 
ograniczone pole manewru w obszarze podatków. W celu wspierania popytu na rynku pracy 
EE i HR obniżyły składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców 
i pracowników, natomiast BE, HU i PT wprowadziły obniżki stawek dla wybranych grup. 
W PT pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia otrzymują 
wsparcie finansowe w postaci zwrotu od 75 % do 100 % składek na ubezpieczenie społeczne 
płaconej przez pracodawcę. FR wprowadziła nowe ulgi podatkowe zwiększające 
konkurencyjność firm i poziom zatrudnienia oraz obniżające koszty pracy. W odniesieniu do 
podaży na rynku pracy LV obniżyła podatek dochodowy od osób fizycznych do 24 %. W BE 
„premia za pracę” ma w zamierzeniu zwiększyć płacę netto osób najmniej zarabiających, 
a w konsekwencji zmniejszyć bezrobocie i niebezpieczeństwo wpadnięcia w „pułapkę 
niskiego dochodu”. Generalnie zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczyły przede 
wszystkim redukcji obciążeń podatkowych dla osób najmniej zarabiających (AT, DE, HU, 
LV i HU) oraz redukcji obciążeń podatkowych i obniżenia składek na ubezpieczenie 
społeczne dla wszystkich pracowników (BE, CZ, DE, FR, IT, NL). 

Część państw członkowskich nadal wspiera działania badające potencjał sektorów 
zapewniających dużą liczbę miejsc pracy (CZ, FI, LU, MT, NL, RO). Rząd w LU 
kontynuuje swoją strategię inwestowania w nowe obiecujące sektory gospodarki; powołał 
także komitet zajmujący się wyszukiwaniem nowych niszowych sektorów z dużym 
potencjałem w zakresie tworzenia miejsc pracy. W CZ w połowie 2013 r. opublikowano 
pierwsze zaproszenie do składania ofert w ramach programu „Zielone oszczędzanie”, 
finansowanego przez EFS. RO planuje wprowadzenie zachęt podatkowych (tj. zwolnienia 



 

28 

 

z opodatkowania) dla jeszcze większej niż teraz części sektora informatycznego. Niemniej 
jednak tylko niewielka liczba państw (EL, FR, AT, PT, FI) posiada zintegrowane ramy 
polityki łączące zrównoważony i ekologiczny wzrost gospodarczy z kwestiami zatrudnienia, 
natomiast inne dopiero pracują nad wprowadzeniem bardziej kompletnych działań (BG, IE, 
ES, LU, MT, HR). W wielu państwach członkowskich działania na rzecz zrównoważonego 
i ekologicznego wzrostu gospodarczego są wciąż prowadzone za pomocą odrębnych 
instrumentów i polityki (np. CZ, LT, LT, SI)24.  

Niektóre państwa członkowskie proponują dofinansowanie dla pracodawców oraz 
promują przedsiębiorczość. Dofinansowanie dla pracodawców często jest wykorzystywane 
w celu zwiększenia popytu na rynku pracy (LV, ES na szczeblu regionalnym, NL i SI). 
Państwa członkowskie podjęły dalsze działania w celu promocji tworzenia nowych 
przedsiębiorstw oraz samozatrudnienia. Niektóre kraje kontynuowały bądź zaczęły oferować 
dofinansowanie na założenie przedsiębiorstwa przez osoby bezrobotne (BG, CZ, PL, SI), 
podczas gdy ES zaproponowała obniżone składki na ubezpieczenie społeczne w celu 
promocji samozatrudnienia przy jednoczesnym wspieraniu zatrudniania określonych grup 
pracowników, takich jak osoby niepełnosprawne oraz młode. AT ulepszyła system 
ubezpieczeń społecznych dla osób samozatrudnionych. PT wprowadziła rozwiązania mające 
na celu wspieranie zatrudnienia w nowo powstałych przedsiębiorstwach. Niektóre państwa 
członkowskie (IT, LT, PL, SI) skoncentrowały się na wspieraniu przedsiębiorczości wśród 
młodych. IT zapewniają wsparcie dla projektów przygotowanych przez młodych ludzi 
w ramach samozatrudnienia na południu kraju, zwłaszcza w sektorze niekomercyjnym. Inne 
kraje (AT, PL i LT) skupiły się na zmniejszeniu biurokracji oraz stwarzaniu lepszych 
warunków dla biznesu, aby wspierać tworzenie miejsc pracy. CY zapewnia pomoc dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie techniczne. Aby przyciągnąć 
zagranicznych inwestorów CZ przygotowały „Powitalny pakiet”, którego celem jest 
ułatwianie osiedlania się i zatrudnienia obywateli spoza UE zaangażowanych w duże 
inwestycje.  

Podjęto dodatkowe działania, aby rozwiązać kwestię pracy nierejestrowanej. W kwestii 
pracy nierejestrowanej niektóre państwa członkowskie wzmocniły środki karne (BE, CZ, EL, 
ES, FR, LV, NL, SK), podczas gdy inne zaproponowały pewne zachęty do zarejestrowania 
zatrudnienia (EL, HR, LT, SI). BE i CZ skoncentrowały się na zwalczaniu fikcyjnego 
samozatrudnienia, natomiast FR i SK położyły większy nacisk na kontrolowanie nielegalnego 
zatrudnienia. LT wprowadziła natomiast czeki usługowe, umożliwiające uproszczoną 
i elastyczną formę zatrudnienia w rolnictwie i leśnictwie. EL promuje korzystanie z tzw. 
„bonu na pracę”, tj. kuponu na zatrudnienie z alternatywnym rodzajem ubezpieczenia, 
głównie dla osób pracujących w charakterze pomocy domowej oraz zatrudnionych w sektorze 
rolnictwa i opieki zdrowotnej. LV wzmocniła środki prawne służące zwalczaniu oszustw 
podatkowych i nie ustaje we wdrażaniu Planu działań w zakresie zwalczania szarej strefy oraz 
zapewnienia uczciwej konkurencji. 

Wiele państw członkowskich nadal wprowadza zmiany w przepisach prawnych 
w zakresie ochrony zatrudnienia (EPL). FR w czerwcu 2013 r. przyjęła prawo w zakresie 
zabezpieczenia zatrudnienia, w ramach którego wprowadzono szerszy dostęp do 
                                                            
24 „Promowanie zielonych miejsc pracy w czasie kryzysu: podręcznik dobrych praktyk w Europie” (Promoting 
green jobs throughout the crisis: a handbook of best practices in Europe), European Employment Observatory 
2013. 
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dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, stworzono indywidualne konto szkoleniowe, 
wprowadzono możliwość mobilności oraz doradztwo zawodowe. Dodatkowo zapewniono 
uproszczenie zwolnień zbiorowych i większą elastyczność na wypadek trudnej sytuacji 
gospodarczej dzięki porozumieniom na rzecz utrzymania zatrudnienia. W SI nowa reforma 
przewiduje uproszczenie procedur oraz ograniczenie barier administracyjnych, zwiększenie 
elastyczności na rynku pracy, zachęty do zawierania umów na czas nieokreślony oraz 
zniechęcanie do zawierania umów na czas określony. BE harmonizuje przepisy prawne 
w zakresie ochrony zatrudnienia dla pracowników fizycznych i umysłowych oraz zwiększa 
elastyczność w zakresie regulacji dotyczących czasu pracy. Na HR zakończona w czerwcu 
2013 r. pierwsza faza zmian w prawie pracy skupiła się, między innymi, na harmonizacji 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej oraz na niektórych 
elementach umów na czas określony. W EE reforma służby cywilnej znacząco zmieniła 
stosunki w ramach zatrudnienia oraz warunki pracy w sektorze publicznym, ujednolicając je z 
tymi w sektorze prywatnym. Kilka państw członkowskich podjęło działania służące 
zwiększeniu elastyczności kodeksu pracy poprzez wprowadzenie umów na czas określony 
(CZ, dla prac sezonowych w rolnictwie i budownictwie), wydłużenie skróconego czasu pracy 
(DE, z 6 do 12 miesięcy), skrócenie okresu obowiązkowej przerwy przed przedłużeniem 
umowy na czas określony z tym samym pracodawcą (IT), wydłużenie czasu pracy oraz 
wprowadzenie elastycznego czasu pracy (PL). Niektóre kraje wprowadziły zmiany w zakresie 
płacy lub dodatków dla elastycznych umów (DE dla pracowników tymczasowych 
zatrudnionych za pośrednictwem agencji w kilku nowych sektorach, AT dla skróconego czasu 
pracy). W niektórych państwach członkowskich zmieniła się w ten sposób równowaga 
pomiędzy bezpieczeństwem pracy i elastycznością zatrudnienia. W sumie pięć z siedmiu 
krajów, które otrzymały wytyczne co do reformy prawa w zakresie ochrony zatrudnienia w 
2013 r., otrzymało zalecenie walki z segmentacją rynku pracy (ES, IT, SI, FR i PL). Na LT i 
w NL złagodzenie prawa dotyczącego umów na czas określony oraz ochrony przed 
zwolnieniem mają zwiększyć uczestnictwo w zatrudnieniu i płynność rynku pracy.  

2.2 Wytyczna dotycząca zatrudnienia nr 8: Rozwijanie wykwalifikowanej siły roboczej 

Zwiększanie podaży umiejętności oraz promowanie kształcenia dorosłych są 
priorytetami w kilku państwach członkowskich. Wiele państw członkowskich 
wprowadziło środki mające na celu zwiększenie podaży umiejętności oraz promowanie 
kształcenia dorosłych. MT i BG zwiększają szanse zatrudnienia osób bezrobotnych lub mało 
zarabiających dzięki szkoleniom, podczas gdy AT skoncentrowała się na pracownikach nisko 
i średnio wykwalifikowanych poprzez wprowadzenie korzystnych zmian w systemie szkoleń. 
PL przyjęła Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Na LV nowy program powrotów 
z emigracji mający zachęcić wykwalifikowanych pracowników i profesjonalistów do 
powrotu, będzie oferował informacje o rynku pracy, kursy języka łotewskiego oraz wsparcie 
w zakresie uczestnictwa w systemie kształcenia dla dzieci osób wracających z emigracji.  

W niektórych krajach (CZ, IE, MT, NL) nowe środki skoncentrowano na sektorach 
zapewniających dużą liczbę miejsc pracy lub tych, które szczególnie ucierpiały w wyniku 
kryzysu. MT wspiera absolwentów dysponujących umiejętnościami, na które jest mały popyt 
na rynku pracy, poprzez zwrot kosztów kształcenia, a IE skoncentrowała się na 
przekwalifikowywaniu absolwentów, tak aby mogli skorzystać z rosnących możliwości 
zatrudnienia w sektorze ICT. Aby zwiększyć dostępne zasoby pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami, dwa państwa członkowskie (AT i DE) wprowadziły poprawki do regulacji 
dotyczących dostępu do pracy dla obywateli państw trzecich. Znacząca liczba państw 
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członkowskich wprowadziła lub planuje wprowadzić w 2013 r. nowe działania lub ulepszyć 
dotychczasowe środki mające na celu utrzymanie na tym samym poziomie lub zwiększenie 
zasobów ludzkich w obszarze STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). 

Wiele państw członkowskich wprowadziło środki ułatwiające przejście od kształcenia do 
zatrudnienia. W znaczącej liczbie państw członkowskich (AT, BE, CZ, ES, FI, IT, PT, RO, 
SE, UK) ułatwienie przejścia od kształcenia do zatrudnienia odbywa się poprzez rozwój staży 
i przyuczania do zawodu oraz wzmacnianie stosownych instytucji. PT zreformowała swój 
dwutorowy system przyuczania do zawodu, wydłużyła czas trwania staży oraz rozszerzyła 
dostęp do wszystkich poziomów kwalifikacji. RO promowała etapy szkolenia zawodowego 
dla absolwentów wyższych uczelni. W UK pracodawcy będą mogli dostosować przyuczanie 
do zawodu do swoich konkretnych potrzeb. Wprowadzono też nowy program staży, którego 
celem jest zapewnienie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb młodych ludzi, 
którzy nie mają umiejętności ani doświadczenia potrzebnego na rynku pracy, tak aby 
umożliwić im rozpoczęcie pracy lub przyuczenia do zawodu. W BE niewykwalifikowani 
młodzi ludzie mogą odbyć staż w pełnym wymiarze godzin przez okres od trzech do sześciu 
miesięcy w spółce, organizacji niekomercyjnej lub jednostce usług publicznych. W ramach 
gwarancji dla młodzieży FI stara się uczynić przyuczanie do zawodu bardziej dostępnym i 
atrakcyjnym zarówno dla stażystów, jak i pracodawców. IT uprościły obowiązki 
pracodawców w zakresie zapewniania szkoleń dla uczniów oraz przeznaczyły środki na 
uruchomienie staży dla młodzieży NEET z obszarów w niekorzystnej sytuacji oraz dla 
studentów uczelni wyższych. SE rozpoczyna program „wprowadzenie do zawodu” 
skierowany do młodych ludzi między 15. a 24. rokiem życia, którzy nie mają wcześniejszego 
doświadczenia w danym zawodzie, w ramach którego 15–25 % czasu pracy jest przeznaczone 
na bezpłatne kształcenie i szkolenie. ES opracowała umowy dotyczące szkolenia 
i przyuczenia do zawodu oraz stworzyła podstawy do dwutorowego szkolenia zawodowego. 
CZ stworzyły narodowy katalog staży. 

2.3 Wytyczna dotycząca zatrudnienia nr 9: Poprawa jakości systemu kształcenia 
i szkolenia 

Kilka państw członkowskich skoncentrowało się na poprawie systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego (VET), aby lepiej odpowiadały na potrzeby rynku pracy (DK, EE, 
EL, ES, HU, IE, LV, PL, SE, SK). Niektóre kraje stworzyły podstawy lub dokonały przeglądu 
swoich dwutorowych systemów kształcenia zawodowego (EE, EL, ES, HU, SK). W EE nowa 
ustawa o instytucjach kształcenia zawodowego wprowadzi nową strukturę programów 
kształcenia i szkolenia zawodowego. W EL ustawa o restrukturyzacji szkolnictwa 
ponadpodstawowego stworzyła podstawy do zmian w obszarze kształcenia zawodowego, 
takich jak restrukturyzacja programu nauczania oraz zwiększenie roli urzędu ds. zatrudnienia 
w tworzeniu programów przyuczenia do zawodu. SE wzmocniła swój system przyuczania do 
zawodu dzięki zwiększeniu dodatków wypłacanych pracodawcom przyjmującym uczniów. 
DK uruchomiła centra przyuczania do zawodu przy szkołach zawodowych, a IE stworzyła 
nowy organ zajmujący się kształceniem i szkoleniem (SOLAS). CY utworzył instytucje 
kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie policealnym oraz wieczorowe szkoły 
zawodowe na poziomie edukacji ponadpodstawowej.  

Państwa członkowskie opracowały narodowe ramy kwalifikacji, aby skuteczniej 
połączyć system edukacji ogólnej, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz szkolnictwo 
wyższe. Celem narodowych ram kwalifikacji jest również zapewnienie przejrzystości 
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systemu kwalifikacji w różnych krajach. Od końca 2012 r. kolejne pięć krajów (BG, DE, 
IT, PL, SI) nie tylko opracowało narodowe ramy kwalifikacji, lecz także połączyło je 
z europejską ramą kwalifikacji (EQF). W sumie uczyniło to już 20 państw członkowskich. 
CZ, DK, EE, FR, IE, LT rozpoczęły wydawanie świadectw kwalifikacji zawierających 
bezpośrednie odniesienia do poziomów EQF. 

Wiele państw członkowskich wprowadziło zmiany w systemie szkolnictwa wyższego. 
W AT, EE, EL, FR, HU, PL, PT i LV trwają reformy systemu szkolnictwa wyższego. Celem 
reformy w AT jest zwiększenie liczby studentów i ukończonych studiów, zmniejszenie liczby 
osób rezygnujących ze studiów oraz skrócenie średniego czasu trwania kursów. W EE 
reforma daje instytucjom szkolnictwa wyższego więcej wytycznych opracowanych na 
podstawie wymagań rynku pracy i w ścisłej współpracy z pracodawcami i odpowiednimi 
ministrami co do tego, ile powinno być miejsc na różnych kierunkach studiów. EL 
skonsolidowała sieć uczelni technicznych i uniwersytetów. PL zapewniła wsparcie finansowe 
dla uniwersyteckich innowacyjnych programów nauczania w strategicznych obszarach, a LV 
zaproponowała kilka reform mających na celu wzrost jakości i konkurencyjności szkolnictwa 
wyższego. We FR kluczowe cele reformy to: poszerzenie dostępu do edukacji zawodowej i 
technicznej na poziomie licencjatu, zmniejszenie liczby osób rezygnujących ze studiów na 
poziomie licencjatu, zwiększenie roli praktyki zawodowej w programie nauczania, 
zreformowanie kształcenia nauczycieli oraz wspieranie rozwoju cyfrowych sposobów uczenia 
się. Kilka państw członkowskich zmieniło system stypendiów lub opłat za studia (DE, DK, 
EE, FR, HU, PL).  

 

 

Kilka państw członkowskich podjęło działania w celu poprawy systemu kształcenia na 
poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (AT, BE, BG, CZ, DK, EE, EL, ES, FR, 
LU, MT, NL, PL, PT, SE, SK). Niektóre państwa przeprowadziły szerzej zakrojone reformy, 
podczas gdy inne skoncentrowały się na jakości procesu i programów nauczania lub też na 
uczniach wcześnie kończących edukację. W EE przyjęte niedawno regulacje prawne 
dotyczące szkolnictwa na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym doprecyzowują 
zakres odpowiedzialności państwa i władz lokalnych za organizację powszechnego 
szkolnictwa; mają one także na celu ulepszenie sieci instytucji szkolnictwa 
ponadpodstawowego. MT kontynuowała wzmacnianie szkolnictwa powszechnego przez 
wprowadzenie nowych narodowych ram programów nauczania. DK przygotowała reformę 
systemu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, która zacznie się w roku szkolnym 
2014–2015. Reforma zakłada większą liczbę godzin przedmiotów podstawowych (np. język 
duński, matematyka i angielski) oraz większy nacisk na praktyki. Nowa reforma systemu 
szkolnictwa ponadpodstawowego w LU, gdy już zostanie przyjęta, zapewni system bardziej 
ukierunkowany na rozwój umiejętności, dynamiczny i elastyczny. CZ i SK wprowadziły 
nowe środki dotyczące kontroli w szkołach oraz wyników szkół. PT opracowuje obszerne 
narzędzie monitorowania dla oceny wyników i wpływu polityki oświatowej. Aby poprawić 
wyniki osiągane przez szkoły i nauczycieli PL wprowadza zmiany do Karty nauczyciela od 
2014 r.: skrócenie płatnego urlopu wypoczynkowego oraz długoterminowych zwolnień 
chorobowych oraz skoncentrowanie zasobów szkoleniowych na kursach bezpośrednio 
odpowiadających na potrzeby szkół. Polska także obniżyła wiek rozpoczęcia obowiązkowej 
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edukacji szkolnej z siedmiu do sześciu lat; od 2014 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie 
sześciolatki. 

BG i MT podjęły działania mające na celu obniżenie liczby uczniów wcześnie kończących 
edukację, podczas gdy AT skoncentrowała się na rozwiązaniu problemu 
nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole jako środku poprawy efektów edukacyjnych, 
zwłaszcza w przypadku młodzieży znajdującej się w trudnym położeniu. Aby przyspieszyć 
integrację osób z niższym wykształceniem na rynku pracy, SE wprowadziła trzymiesięczne 
kursy motywacyjne prowadzone przez szkoły ponadpodstawowe.  

2.4 Wytyczna dotycząca zatrudnienia nr 10: Promowanie włączenia społecznego 
i zwalczanie ubóstwa 

Niektóre państwa członkowskie ulepszyły system zasiłków przeciwdziałających ubóstwu 
dzieci, jednak inne ograniczyły dostęp do zasiłków lub je obniżyły. W odpowiedzi na 
rosnące obawy związane ze skutkami zwiększenia liczby dzieci żyjących w ubóstwie 
zintensyfikowano działania w ramach walki z ubóstwem w niektórych państwach 
członkowskich, w tym poprzez szeroko zakrojony narodowy plan działania w BE. W EE 
w lipcu 2013 r. częściowo wdrożono reformę zasiłków rodzinnych opartych na rzeczywistych 
potrzebach (podwyższenie zasiłków przewidziane jest na rok 2015). Na LV podniesiono 
wysokość minimalnych miesięcznych świadczeń dla rodziców, świadczeń na opiekę nad 
dziećmi oraz dodatki do świadczeń dla dzieci z porodów mnogich, co miało na celu 
wspieranie uboższych rodzin, włączając w to rodziców nieposiadających ubezpieczenia 
społecznego. Zwiększono także ulgi podatkowe na osoby pozostające na utrzymaniu 
podatnika. Utrzymały się także tendencje do zwiększania warunkowości zasiłków czy też 
obniżania ich wysokości, na przykład w krajach, które zaostrzyły kryteria przyznawania 
zasiłków lub zamroziły bądź obniżyły wysokość dopłat do niskich dochodów (EL, ES, SI, 
UK). To przyczyniło się do osłabienia stabilizującego wpływu wydatków socjalnych na 
dochody gospodarstw domowych. 

Podobnie sprzeczne sygnały pojawiają się w przypadku dostępu do wczesnej edukacji 
i opieki nad dzieckiem. Niektóre państwa członkowskie (DE, FR, HU, LV, PL, UK) podjęły 
inicjatywy w celu zwiększenia dostępu dzieci do wczesnej edukacji i opieki (ECEC) 
w ramach strategii wyrównywania szans DE przyznały prawo do korzystania z systemu 
opieki dzieciom poniżej trzeciego roku życia, a FR zamierza poprzez odpowiednie podejście 
pedagogiczne zwiększyć liczbę dzieci między drugim a trzecim rokiem życia korzystających 
z systemu opieki. PL planuje rozszerzyć listę podmiotów mogących ubiegać się 
o finansowanie z budżetu państwa na założenie i pokrycie kosztów prowadzenia placówek 
opiekuńczych. Poza tym PL w lipcu 2013 r. przyjęła nowe regulacje, zgodnie z którymi od 
września 2015 r. każdy czterolatek będzie miał prawo do edukacji przedszkolnej, a od 
września 2017 r. każdy trzylatek będzie miał zagwarantowane miejsce w przedszkolu. Inne 
państwa (HR, LV i UK) podjęły kroki w kierunku zwiększenia przystępności cenowej usług 
wczesnej edukacji i opieki (ECEC). Na LV władze lokalne współfinansują koszt opieki nad 
dzieckiem w wieku od jednego do czterech lat w placówce prywatnej, jeżeli w placówkach 
publicznych brakuje miejsc. HR wprowadziła regulacje prawne dotyczące opiekunek do 
dzieci w celu zwiększenia dostępności opieki. Różne państwa członkowskie podjęły działania 
mające na celu wzmocnienie ochrony dzieci w ramach systemów pomocy społecznej (DK, 
ES, FI, PL, SE).  
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Motywem przewodnim inicjatyw emerytalnych jest zmiana relacji między czasem pracy 
zawodowej a emeryturą; w większości państw następuje podniesienie wieku 
emerytalnego oraz jego zrównanie dla obu płci. W odpowiedzi na wyzwania związane 
z zapewnieniem emerytur w obliczu zmian demograficznych państwa członkowskie w coraz 
większym stopniu rozumieją potrzebę wydłużenia czasu pracy, aby zrównoważyć wzrost 
średniej długości życia. W ciągu ostatniego roku różne państwa członkowskie uchwaliły bądź 
przyspieszyły podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i/lub mężczyzn. Ogółem 
23 państwa członkowskie (z 28) wprowadziły do ustawodawstwa przepisy dotyczące 
aktualnego lub przyszłego podniesienia wieku emerytalnego. W wielu wypadkach 
podniesieniu wieku emerytalnego towarzyszy też zrównanie go dla kobiet i mężczyzn (CZ, 
EE, EL, HR, IT, LT, MT, PL, SI, SK, UK). Potrzebne są jednak dalsze wysiłki w celu 
wyeliminowania głównych czynników powodujących różnice w wysokości świadczeń 
emerytalnych kobiet i mężczyzn, zwłaszcza przerwy w pracy zawodowej i niskiej 
intensywności pracy. 

Więcej krajów podejmuje też istotne działania w celu powiązania wieku emerytalnego ze 
wzrostem średniej długości życia. Po uprzednim podniesieniu wieku emerytalnego w celu 
uwzględnienia wzrostu średniej długości życia coraz większa liczba państw decyduje się na 
bezpośrednie powiązanie wieku emerytalnego z przyszłym wzrostem średniej długości życia 
(CY, DK, EL, IT, NL, SK). Kilka państw członkowskich jednak poważne zastrzeżenia w 
odniesieniu do tej koncepcji. Niektóre stoją na stanowisku, że najpierw należy zlikwidować 
różnicę między rzeczywistym wiekiem przechodzenia na emeryturę a oficjalnym wiekiem 
emerytalnym. Inne są zdania, że założenie, iż wiek emerytalny powinien rosnąć 
automatycznie wraz ze wzrostem średniej długości życia, jest zbyt nowatorskie.  

Aby przeciwdziałać wczesnemu przechodzeniu na emeryturę, większość państw 
członkowskich poczyniła kroki mające na celu ograniczenie dostępu do wcześniejszych 
emerytur. Główne działania podjęte w ramach reformy w tym względzie to wprowadzenie 
surowszych kryteriów uzyskiwania prawa do wcześniejszej emerytury (minimalny wiek, 
wysokość odprowadzonych składek oraz wysokość świadczeń), wyższe sankcje za wczesne 
przechodzenie na emeryturę oraz mocniejszy nacisk na działania aktywizujące. Wiele krajów 
ogranicza w szczególności dostęp do powszechnie używanych sposobów przechodzenia na 
wcześniejszą emeryturę takich jak długotrwałe pobieranie zasiłku dla bezrobotnych (np. ES) 
bądź rent inwalidzkich (np. AT, BE, DK). Jednak wciąż w niektórych państwach 
członkowskich (AT, BE, BG, HR, LU, MT, RO, SI) możliwości wcześniejszego przejścia na 
emeryturę negatywnie wpływają na wysokość świadczeń i trwałość systemu oraz ograniczają 
zatrudnienie i wzrost gospodarczy. 

Wiele państw członkowskich otwiera możliwości wydłużenia życia zawodowego oraz 
zwiększenia wysokości emerytury poprzez odłożenie momentu przejścia na emeryturę. 
W 2012 r. w BG i UK zlikwidowano przepisy o obowiązkowym przejściu na emeryturę po 
osiągnięciu określonego wieku. We FR wiek, w którym prywatny pracodawca może wysłać 
pracownika na emeryturę bez jego/jej zgody, został podniesiony z 65 do 70 lat. Wiele 
systemów emerytalnych zawiera zachęty do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (ES), 
takie jak wyższe stopy przyrostu świadczeń emerytalnych lub premia emerytalna dla osób 
odkładających emeryturę w czasie (FI i FR). Coraz więcej krajów łagodzi zasady dotyczące 
łączenia świadczeń emerytalnych z dochodami pochodzącymi z pracy (BE, ES, NL i SI). Co 
ważne, niektóre kraje w coraz większym stopniu opierają reformy systemu emerytalnego na 
działaniach na rzecz aktywności osób starszych w miejscu pracy i na rynku pracy (np. BE, 
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FR, SI, SK). Działania na tym obszarze są jednak wciąż zbyt ograniczone 
i nieskoordynowane. Jeżeli reformy systemu emerytalnego mają się udać, to państwa 
członkowskie będę musiały znacznie rozszerzyć i zintensyfikować działania umożliwiające 
kobietom i mężczyznom dłuższą pracę zawodową oraz zachęcające ich do tego. 

W odpowiedzi na presje fiskalne kraje dokonują przeglądu wydatków na opiekę 
zdrowotną oraz poszukują sposobów na zapewnienie jakości za rozsądną cenę. 
Wprowadzane są też instrumenty ograniczające koszty. Kilka państw członkowskich 
prowadzi lub rozpoczęło strukturalne reformy systemów opieki zdrowotnej (AT, BG, CY, EL, 
ES, FI, HR, HU, LT, UK). BG aktualnie wprowadza nowy model wyceny opieki szpitalnej 
oparty na jednorodnych grupach pacjentów. Nowa ustawa o opiece zdrowotnej i społecznej 
spowoduje znaczące zmiany w systemie opieki zdrowotnej w UK (w Anglii) i będzie miała 
wpływ na podejmowanie decyzji o kontraktowaniu usług oraz sposobie wydawania pieniędzy. 
Wiele państw członkowskich wprowadziło lub planuje wprowadzenie środków 
ograniczających rosnące wydatki na zdrowie (AT, BE, CY, DE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, 
NL, PT). AT, BE i FR skoncentrowały się na ograniczeniu wzrostu ogólnego poziomu 
wydatków na opiekę zdrowotną. PT wprowadziła nowe zasady ustalania cen leków 
generycznych oraz wypisywania recept z użyciem międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy 
(INN), promując w ten sposób użycie tych leków oraz innych najkorzystniejszych cenowo 
produktów. Podjęto różne działania mające na celu ulepszenie świadczenia usług 
zdrowotnych, a wiele z tych działań dotyczy obszaru e-zdrowia (AT, BE, BG, DK, ES, HU, 
LT, LT, LV, MT, PL, PT, SE, SI, SK, UK). ES wprowadza nowe ramy prawne definiujące 
modele zarządzania klinicznego, które będą miały zastosowanie do wszystkich jednostek 
narodowego systemu opieki zdrowotnej. AT przyjęła prawo o systemie elektronicznej 
dokumentacji medycznej, którego celem jest poprawa ciągłości opieki oraz przepływu 
informacji między podmiotami świadczącymi usługi opieki zdrowotnej. Niektóre państwa 
członkowskie zwiększyły swoje wysiłki ze względu na stojące przed nimi duże wyzwania w 
zakresie opieki zdrowotnej. Wciąż jest jednak za wcześnie, aby ocenić skuteczność tych 
działań.  

Wciąż istnieje konieczność poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z brakiem 
kadr. Niektóre państwa członkowskie intensywnie inwestują w pracowników służby zdrowia 
(BG, DE, HU, MT, PL, SK). HU podniosły płace 90 000 pracowników służby zdrowia. DE 
planują zająć się problemem braku wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia na 
obszarach wiejskich. Dla kilku państw członkowskich priorytetem pozostaje poprawa dostępu 
do usług z zakresu opieki zdrowotnej (DK, EL, FI, FR, LU, LV). LU wprowadził instytucję 
„innego płatnika” dla osób ubezpieczonych, których trudna sytuacja ekonomiczna zostanie 
potwierdzona przez właściwy urząd ds. społecznych. EL wdrożyła czasowo system kuponów 
na opiekę zdrowotną, aby zapewnić dostęp do podstawowych usług medycznych obywatelom 
nieobjętym ubezpieczeniem. 

Podczas gdy długoterminowa opieka często pada ofiarą cięć budżetowych, kraje 
podejmują odpowiednie kroki w celu zapewnienia jej lepszej organizacji. Niektóre 
państwa członkowskie (BG, SI) przyjęły narodowe strategie oparte na podejściu 
zintegrowanym, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług socjalnych, w tym 
opieki długoterminowej. W SI narodowy program ochrony socjalnej (2013–2020) definiuje 
ogólne jakościowe i ilościowe cele rozwoju systemu socjalnego, a w szczególności rozwoju 
usług socjalnych. FI przyjęła plan reformy systemu opieki długoterminowej, która zwiększa 
rolę rehabilitacji i nadaje priorytet opiece domowej przed opieką zinstytucjonalizowaną. 
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W kilku państwach członkowskich niedostateczny poziom opieki długoterminowej wciąż 
pozostaje główną przeszkodą dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia kobiet oraz ochrony 
osób w podeszłym wieku przed zależnością. 

Rosnące wysiłki w kierunku ograniczenia ubóstwa wśród dorosłych obejmują istotne 
zmiany w systemach pomocy społecznej. Liczne państwa członkowskie wprowadzają lub 
intensyfikują działania aktywizujące jako część swojej polityki walki z ubóstwem wśród 
dorosłych (zob.: rozdział poświęcony współczynnikowi aktywności zawodowej). Reformy 
systemu pomocy społecznej są w planach bądź są już przeprowadzane w kilku państwach 
członkowskich (LT, CY, DK, EL, HR, IT, PL i RO). W 2012 r. LT rozpoczęła reformę 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w celu zwiększenia zachęt do podejmowania 
pracy i wzmocnienia powiązań między pomocą społeczną a działaniami aktywizacyjnymi 
oraz lepszym ich ukierunkowaniem. Reforma ma też poprawić współpracę między lokalnymi 
urzędami ds. zatrudnienia i gminami. IT wdrażają reformę głównego mechanizmu 
sprawdzania stanu majątkowego osób ubiegających się o zasiłki. Założeniem reformy jest 
zwiększenie skuteczności mechanizmu w identyfikowaniu osób w potrzebie i w konsekwencji 
sprawiedliwsze przyznawanie ulg podatkowych i zasiłków socjalnych. IT także rozpoczęły 
pilotażowy projekt „nowa karta socjalna”, czyli program minimalnego dochodu, który na 
późniejszym etapie ma być powiązany z polityką aktywizacji. CY planuje, jako część reformy 
systemu pomocy społecznej, wprowadzenie programu minimalnego dochodu 
gwarantowanego (który w rzeczywistości ma zastąpić istniejący program pomocy 
społecznej). EL planuje rozpoczęcie pilotażowego programu wprowadzającego minimalny 
dochód w kraju. Niektóre państwa członkowskie (BE, EE, ES, HU, MT, UK) podjęły 
działania mające na celu uproszczenie administracji. Pomimo tych wysiłków wciąż pozostaje 
wiele do zrobienia na szczeblu państw członkowskich, aby osiągnąć właściwe proporcje 
między wsparciem w postaci zapewnienia odpowiedniego dochodu, rynkiem pracy 
sprzyjającym integracji oraz dostępem do usług.  

Państwa członkowskie wprowadziły specjalne programy włączenia społecznego dla osób 
znajdujących się w wyjątkowo niekorzystnym położeniu oraz dla osób dotkniętych 
bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym. Wiele państw członkowskich ponownie 
rozważyło lub rozwinęło narodowe strategie integracji Romów lub wdrożyło konkretne środki 
polityczne, zwłaszcza poprzez organizację dialogu (AT, BE, BG, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, 
HU, IE, IT, LV, NL, RO, SE, SI, UK). Aby skutecznie walczyć z bezdomnością, LU 
opracował zintegrowaną strategię działania opartą na braku kryminalizacji i zapewnianiu 
lokali, skoncentrowaną na prewencji, ograniczaniu długotrwałej bezdomności oraz poprawie 
dostępu osób bezdomnych do mieszkalnictwa i wysokiej jakości usług socjalnych. Kilka 
państw członkowskich (ES, FR, SK) wprowadziło środki służące zwiększeniu dostępności 
niedrogich mieszkań (socjalnych lub na wynajem) dla gospodarstw o niskich dochodach lub 
też środki służące zwalczaniu segregacji (HU). W NL wprowadzono w sektorze 
mieszkalnictwa socjalnego podwyżki czynszu zależne od dochodu, a w BE osoby, które od 
dawna znajdują się na liście osób oczekujących na mieszkanie socjalne, otrzymują dopłaty do 
czynszu.  
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3. TABLICA WYNIKÓW KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW ZATRUDNIENIA I 
WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH  

W komunikacie w sprawie wzmocnienia społecznego wymiaru unii gospodarczej i walutowej 
(UGW)25 Komisja zaproponowała tablicę kluczowych wskaźników dotyczących zatrudnienia 
i wskaźników społecznych do zastosowania w projekcie wspólnego sprawozdania 
o zatrudnieniu. Tablica zawiera pięć głównych wskaźników: stopę bezrobocia (osoby 
w wieku 15–74 lat), odsetek NEET wraz ze stopą bezrobocia wśród młodzieży (osoby 
w wieku 15–24 lat), rzeczywisty dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych, 
wskaźnik zagrożenia ubóstwem (osoby w wieku 15–64 lat) oraz nierówności w dochodach 
(wskaźnik S80/S20). Tablica zapewnia większą widzialność i ułatwia identyfikację głównych 
tendencji w obszarze zatrudnienia i tendencji społecznych26, które mogą zakłócić sprawne 
funkcjonowanie UGW i których dokładniejsze śledzenie może być uzasadnione 
w europejskim semestrze27. Na posiedzeniu w październiku 2013 r. Rada Europejska 
stwierdziła, że zaproponowana przez Komisję tablica wskaźników zatrudnienia i wskaźników 
społecznych przeznaczona na cele wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu powinna być dalej 
opracowywana w stosownych komitetach, tak aby Rada mogła w grudniu podjąć decyzję o 
przyjęciu tych nowych instrumentów już w europejskim semestrze 2014 r.28. 

W przypadku wystąpienia szoku gospodarczego – jeżeli w odpowiedzi nie zostaną wdrożone 
skuteczne działania polityczne – istnieje ryzyko wystąpienia problemów w obszarze 
zatrudnienia i problemów społecznych w unii walutowej, co może doprowadzić do 
utrzymywania się trwałych nierówności oraz osłabienia podstaw gospodarki całej Unii 
Europejskiej. Główne obszary, w których poważne problemy związane z zatrudnieniem oraz 
problemy społeczne mogą mieć skutki uboczne dla innych państw członkowskich, to handel 
wewnętrzny i degradacja kapitału ludzkiego skutkująca pogorszeniem długoterminowych 
warunków międzynarodowej konkurencyjności. Dlatego też w interesie wszystkich państw 
członkowskich leży zapewnienie, aby problemy w obszarze zatrudnienia oraz problemy 
społeczne były rozwiązywane w sposób terminowy i skuteczny29. 

Analiza przedstawiona w tym rozdziale jest oparta o pięć głównych wskaźników określonych 
w wyżej wymienionym komunikacie30. Tablicy wyników nie należy odczytywać machinalnie; 
jej bardziej szczegółowa interpretacja powinna opierać się na dostępnych narzędziach, 
                                                            
25 COM(2013) 690. 
26 Tablica zawarta w tej wersji projektu wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu będzie mogła zostać 
uaktualniona w grudniu 2013 r. w oparciu o nową falę rocznych danych społecznych. 
27 Jako część projektu wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu na podstawie art. 148 TFUE i uzupełniającego 
europejski semestr, tablica wyników obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, zatem dokonano w niej 
porównania na szczeblu UE. W niektórych przypadkach odchylenia statystyczne od średniej w strefie euro mogą 
również mieć znaczenie. Jak określono w planie działania Komisji na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii 
gospodarczej i walutowej, w ramach zarządzania UGW należy wzmocnić koordynację polityki w zakresie 
zatrudnienia i polityki społecznej oraz nadzór nad nimi, jak również promować większą konwergencję w tych 
obszarach. 
28 Konkluzje Rady Europejskiej, 24/25 października 2013 r. 
29 Skutki uboczne zmian w obszarze zatrudnienia oraz zmian społecznych zostały szczegółowo omówione 
w Kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE (EU Employment and Social 
Situation Quarterly Review), wrzesień 2013 r., dostępnym na stronie: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1974&furtherNews=yes 
30 Komisja jest gotowa rozważyć wprowadzenie ewentualnych udoskonaleń w kolejnych edycjach tablicy 
w oparciu o dyskusje merytoryczne toczące się w ramach Komitetu Zatrudnienia i Komitetu Ochrony Socjalnej 
oraz opinie Parlamentu Europejskiego, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1974&furtherNews=yes


 

37 

 

(przeglądzie sytuacji w dziedzinie zatrudnienia, przeglądzie sytuacji w dziedzinie ochrony 
socjalnej, wspólnych ramach oceny oraz uzgodnionych zbiorach danych, takich jak 
europejskie badanie siły roboczej i europejskie badanie warunków życia ludności31.  

Rozbieżności ujęte w nowej tablicy oraz sposoby ograniczania negatywnych tendencji oraz 
poważnych problemów w obszarze zatrudnienia i problemów społecznych będą poddane 
dalszej analizie w europejskim semestrze 2014 r. poprzez jeszcze bardziej szczegółowe 
zastosowanie dodatkowych wskaźników, w tym poprzez proces wielostronnego nadzoru, 
a także w trakcie przygotowywania zaleceń dla poszczególnych krajów.  

W następnym podrozdziale przedstawiono przegląd najnowszych rozbieżnych tendencji 
społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej oraz wskazano najbardziej znaczące zmiany 
w poszczególnych krajach w odniesieniu do każdego z pięciu wskaźników. Załącznik zawiera 
tabele przedstawiające przegląd sytuacji w odniesieniu do danego wskaźnika we wszystkich 
państwach członkowskich oraz przegląd kluczowych wyzwań w obszarze zatrudnienia 
określonych w oparciu o przegląd sytuacji w dziedzinie zatrudnienia oraz tendencje społeczne 
wymagające szczególnej uwagi określone w oparciu o przegląd sytuacji w dziedzinie ochrony 
socjalnej.  

Potencjalnie niepokojące kluczowe zmiany i poziomy w obszarze zatrudnienia i obszarze 
społecznym prowadzące do rozbieżności na terenie UE, uzasadniające dalszą analizę i 
ewentualne bardziej zdecydowane działania polityczne można odnaleźć w trzech wymiarach: 

•  zmiana wskaźnika dla danego państwa członkowskiego w danym roku w porównaniu 
z wcześniejszym okresem (tendencja historyczna); 

• różnica w stosunku do średniej UE i strefy euro w tym samym roku występująca w 
danym państwie członkowskim (dająca obraz istniejących dysproporcji w zatrudnieniu 
i dysproporcji społecznych); 

• zmiana wskaźnika w dwóch kolejnych latach w danym państwie członkowskim 
w stosunku do zmiany na szczeblu UE i strefy euro (wskazująca na dynamikę 
społeczno-gospodarczej konwergencji/dywergencji). 

3.1 Stopa bezrobocia – zmiany i poziom 

Różnica w stopach bezrobocia, która pojawiła się pomiędzy północną i centralną strefą euro 
a południową strefą euro i obrzeżami tej strefy32 rośnie w alarmującym tempie od 2008 r. 
i sięga obecnie 10,2 punktu procentowego (p.p.), w porównaniu z 1,7 p.p. pomiędzy 
północnymi i peryferyjnymi krajami nienależącymi do strefy euro. W połowie pierwszej 
dekady XXI wieku unia walutowa pośrednio przyczyniała się do konwergencji stóp 
bezrobocia na terenie należących do niej państw, w szczególności wskutek wzrostu popytu 
związanego ze znacznym napływem kapitału do państw peryferyjnych po wprowadzeniu 
euro. Kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził jednak do rozbieżności stóp bezrobocia 

                                                            
31 COM(2013) 690, s. 6. 

32 Definicja obszarów: północna i centralna strefa euro: AT, BE, DE, FI, FR, LU, NL; południowa część i obrzeża 
strefy euro: EE, EL, ES, IE, IT, CY, MT, PT, SI, SK; kraje nienależące do strefy euro – północ: CZ, DK, PL, SE, 
UK; kraje nienależące do strefy euro – południe i obrzeża: BG, HR, LV, LT, HU, RO. 
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na znacznie większą skalę, częściowo z powodu powolnego procesu obniżania dźwigni 
finansowej i niepewnych perspektyw ożywienia peryferii, co przekładało się również na 
wysokie koszty uzyskania kredytu w tych państwach.  

 

 

 

Wykres I: Stopa bezrobocia (osoby w wieku 15–74 lat) w grupach państw członkowskich 
należących i nienależących do strefy euro od 2000 r. 

 

Źródło: Eurostat (LFS), obliczenia DG EMPL; średnie ważone 

Jak widać w załączonych tabelach, w pięciu państwach członkowskich (HR, CY, EL, PT 
i ES) bezrobocie osiągnęło alarmująco wysoki poziom. W tych krajach stopa bezrobocia 
znacznie przekracza średnią UE i strefy euro. Również wzrost bezrobocia był stosunkowo 
szybki w porównaniu z historycznymi tendencjami i z innymi państwami członkowskimi 
(tj. rozbieżność). W IT, NL i SI, w których warunki wyjściowe były odmienne, stopy 
bezrobocia nie utrzymują się na ekstremalnie wysokim poziomie, jednak w ostatnich latach 
znacznie wzrosły.  

3.2 Stopa bezrobocia wśród młodzieży i odsetek NEET (młodzież niekształcąca się, 
niepracująca ani nieszkoląca się) – zmiany i poziom 
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W południowej części i na obrzeżach strefy euro odnotowano znaczny wzrost bezrobocia 
wśród młodzieży od 2008 r. W 2012 r. stopa bezrobocia przekroczyła 40 %. Z kolei 
w północnej i centralnej strefie euro stopy bezrobocia utrzymują się praktycznie na stałym 
poziomie, toteż w 2012 r. różnica między dwiema grupami państw członkowskich 
przekroczyła 25 punktów procentowych. Negatywne zmiany zachodziły również 
w pozostałych państwach członkowskich, ale nie w takim stopniu jak w południowej części 
i na obrzeżach strefy euro. Średni odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (młodzież NEET) w wieku 15–24 lat osiągnął poziom 19 % w południowej 
części i na obrzeżach strefy euro, w porównaniu z 9,2 % w północnej i centralnej strefie euro. 
Różnica między tymi dwiema grupami państwa ciągle się powiększa, podobnie jak w 
przypadku tendencji w obszarze bezrobocia. Szczególnie niepokojący jest problem 
bezrobocia i bierności zawodowej wśród ludzi młodych, które mogą mieć negatywny wpływ 
na ich przyszłą zdolność do zatrudnienia i produktywność. Obecna rozbieżność między stopą 
bezrobocia wśród młodzieży a odsetkiem NEET może w dłuższej perspektywie doprowadzić 
do jeszcze większej rozbieżności w zakresie społeczno-gospodarczych podstaw unii 
walutowej i UE. 

 

 

 

Wykres IIa: Stopa bezrobocia wśród młodzieży (osoby w wieku 15–24 lat) w grupach 
państw członkowskich należących i nienależących do strefy euro od 2007 r. 

 

Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące kształcenia i szkolenia, obliczenia DG EMPL; średnie ważone 
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Wykres IIb: Odsetek NEET (osoby w wieku 15–24 lat) w grupach państw członkowskich 
należących i nienależących do strefy euro od 2007 r. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Północna i centralna strefa euro
Południowa część i obrzeża strefy euro
Obszar poza strefą euro - północ
Obszar poza strefą euro - południe i obrzeża

 

 

Źródło: Eurostat, dane statystyczne dotyczące kształcenia i szkolenia, obliczenia DG EMPL; średnie ważone 

Jak wynika z tablicy (tabele w załączniku), sytuacja młodzieży w kilku państwach 
członkowskich jest alarmująca. Jeśli chodzi o bezrobocie wśród młodzieży, zarówno jego 
poziom, jak i tendencje są niepokojące na CY oraz w EL, ES, IT, PT i HR. W SI oraz 
w mniejszym stopniu w BE niepokój budzą raczej tendencje niż poziom bezrobocia, 
odwrotnie niż na SK (wysoka stopa bezrobocia wśród młodzieży). Jeśli chodzi o odsetek 
NEET, zarówno jego poziom, jak i tendencje są niepokojące w EL i IT. W BG, IE i ES uwagę 
zwraca poziom tego odsetka, natomiast na CY i na HU oraz w LU, PT i SI – najnowsze 
tendencje.  

3.3 Zmiana rzeczywistego dochodu brutto do dyspozycji gospodarstw domowych 

W latach kryzysu dochody gospodarstw domowych (mierzone za pomocą stopy wzrostu 
rzeczywistego dochodu brutto do dyspozycji gospodarstw domowych) w północnej 
i centralnej części strefy euro stale rosły, choć tempo tego wzrostu było niewielkie 
(z wyjątkiem 2010 r.), natomiast w państwach peryferyjnych rzeczywiste dochody 
gospodarstw domowych zatrzymały się lub zmniejszyły po 2009 r. Na dochody gospodarstw 
domowych wpływ miały głównie niższe dochody osiągane na rynku oraz osłabienie 
automatycznych stabilizatorów w tym czasie. Ponadto zaostrzenie polityki budżetowej – 
głównie w państwach leżących w południowej części i na obrzeżach strefy euro – miało 
wpływ na zatrudnienie oraz spowodowało zmiany w systemach podatkowych i systemach 
świadczeń, a także cięcia w wynagrodzeniach w sektorze publicznym, wskutek czego poziom 
rzeczywistych dochodów gospodarstw domowych znacznie się obniżył. Mogło się to 
przyczynić do pogłębiających się różnic w strefie euro. 
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Wykres III: Zmiana rzeczywistego dochodu brutto do dyspozycji gospodarstw 
domowych w grupach państw członkowskich należących i nienależących do strefy euro 
od 2002 r. 

 

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Północna i centralna strefa euro (bez LU)

Południowa część i obrzeża strefy euro (bez MT)

Obszar poza strefą euro - północ

Obszar poza strefą euro - południe i obrzeża (bez BG i HR)  

Źródło: Eurostat, rachunki narodowe, obliczenia DG EMPL; średnie ważone  

Odnotowuje się zarówno duże rozproszenie, jak i pogłębiające się różnice w zmianach 
rzeczywistych dochodów brutto do dyspozycji gospodarstw domowych pomiędzy państwami 
członkowskimi. Dane z 2012 r. wskazują, że aż w 11 państwach członkowskich dochody 
brutto do dyspozycji gospodarstw domowych znacząco się zmniejszyły: w EL odnotowano 
spadek z roku na rok o prawie 10 %, a na CY o ponad 8 %. Na HU oraz w IT, NL, PT i RO 
(dane z 2011 r.), a także w SI i ES spadek wahał się od 3 do 5 %, a w DK i na SK 
odnotowano spadek rzędu około 1–2 %. Takie spadki z roku na rok są warte odnotowania, 
zwłaszcza, że przez kilkadziesiąt lat obserwowano stały, choć niewielki wzrost rzeczywistych 
dochodów brutto do dyspozycji gospodarstw domowych w całej Europie spowodowany 
wzrostem gospodarczym lub krótkoterminową automatyczną stabilizacją w przypadku 
kryzysu, a spadki z roku na rok należały do rzadkości. 

 

3.4 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem osób w wieku produkcyjnym – zmiany i poziom 

W wielu państwach członkowskich odnotowuje się wzrost wskaźników zagrożenia 
ubóstwem. Wskaźniki te znacznie wzrosły od 2008 r. w południowej części i na obrzeżach 
UE, zarówno w krajach należących do strefy euro, jak i w krajach nienależących do tej strefy. 
Wzrost ten nałożył się na i tak już wysoki poziom zagrożenia ubóstwem. Od 2009 r. 
wskaźniki zagrożenia ubóstwem wzrosły również w państwach członkowskich leżących 
w północnej i centralnej strefie euro, chociaż poziom zagrożenia ubóstwem w tych krajach 
był dużo niższy. Dłuższy okres ujemnego lub bliskiego zeru wzrostu PKB, rosnące 
długotrwałe bezrobocie oraz słabnące automatyczne stabilizatory wpłynęły obecnie na 
zagrożenie ubóstwem również i w tych krajach. 
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Wykres IV: Wskaźniki zagrożenia ubóstwem osób w wieku produkcyjnym (15–64 lata) 
w grupach państw członkowskich należących i nienależących do strefy euro od 2004 r.33 
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Źródło: Eurostat, EU-SILC, obliczenia DG EMPL; średnie ważone — lata odnoszą się do roku finansowego 

Do państw członkowskich, w których odnotowano tendencję do wzrostu wskaźnika 
zagrożenia ubóstwem w latach 2010–2011, należą BG, EE, ES, FR, IT, HU, RO i SK. W EL 
oraz na LV i LT odsetek osób zagrożonych ubóstwem jest bardzo wysoki w porównaniu ze 
średnią UGW, chociaż nie miało to znaczącego wpływu na wzrost tendencji w tym okresie. 
Szczególnie niepokojące są zmiany w ES i RO, gdzie zaobserwowano zarówno wysoki 
poziom ubóstwa, jak i tendencję do znacznego wzrostu ubóstwa w krótkim okresie.  

3.5 Nierówność płacowa (wskaźnik S80/S20) – zmiany i poziom34 

Nierówności w dochodach pogłębiają się w poszczególnych państwach członkowskich oraz 
między nimi. Dotyczy to zwłaszcza południowej części i obrzeży UE. W tych państwach 
członkowskich zaobserwowano również największy wzrost bezrobocia. W wielu krajach 
kryzys pogłębił długotrwałe tendencje do polaryzacji płac i segmentacji rynku pracy, co 
w połączeniu z mniej redystrybucyjnymi systemami podatkowymi i systemami świadczeń 
nasiliło wzrost nierówności w dochodach. Wysoki poziom bezrobocia (największy wzrost 
odnotowano w dolnym segmencie rynku pracy), a w niektórych przypadkach wpływ 

                                                            
33 Dla wskaźnika zagrożenia ubóstwem rokiem odniesienia dochodu jest rok kalendarzowy poprzedzający rok, 
w którym ma zostać przeprowadzone badanie (tj. 2010 r.), z wyjątkiem UK (rok, w którym ma zostać 
przeprowadzone badanie) i IE (12 miesięcy poprzedzających badanie). To samo dotyczy wskaźnika nierówności 
w dochodach (współczynnik S80/S20). 
34 Stosunek dochodów uzyskiwanych przez 20 % ludności o najwyższych dochodach do dochodów 
uzyskiwanych przez 20 % ludności o najniższych dochodach. 
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konsolidacji budżetowej35 także przyczyniły się do znaczącego wzrostu nierówności 
w dochodach odnotowanego w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem zatrudnienia.  

Wykres V: Nierówność w dochodach (wskaźnik S80/S20) w grupach państw 
członkowskich należących i nienależących do strefy euro od 2005 r. 
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Źródło: Eurostat, EU-SILC, obliczenia DG EMPL; średnie ważone – lata odnoszą się do roku finansowego 

Odnotowuje się duże rozproszenie, jak i pogłębiające się różnice nierówności w dochodach 
(wskaźnik S80/S20) pomiędzy państwami członkowskimi. Dane z 2011 r. wskazują, że w BG 
istotne są wszystkie trzy wymiary: zmiany z roku na rok, różnica w stosunku do średniej 
UGW i zmiany w okresie dwóch kolejnych lat w państwie członkowskim w stosunku do 
zmian w skali UE/strefy euro. W EE, EL i IT oraz na HU uwagę zwracają roczne zmiany 
(spadek współczynnika nierówności w dochodach od 0,3 do 0,5 punktu), natomiast w RO 
i ES oraz na LV uwagę zwraca różnica w stosunku do średniej strefy euro (wzrost wskaźnika 
nierówności płacowej o 1,2 punktu lub więcej).  

  

 

                                                            
35 Zob. dokument roboczy EUROMOD 2/13 
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Załącznik 1: Tablica kluczowych wskaźników dotyczących zatrudnienia i wskaźników społecznych ze średnimi UE i strefy euro jako punktami 
odniesienia  

 Bezrobocie młodzieży 

  

Stopa bezrobocia 
Stopa bezrobocia młodzieży Odsetek NEET 

Rzeczywisty 
wzrost dochodów 

brutto do 
dyspozycji 

gospodarstw 
domowych 

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem 

Nierówności w dochodach – 
S80/S20 

  

Zmiana 
rok do 
roku  

(S1/2012-
S1/2013) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
UE  

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 

ze 
zmianami 

rok do roku 
w UE 

Zmiana 
rok do 
roku  

(S1/2012-
S1/2013) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
UE  

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 

ze 
zmianami 

rok do roku 
w UE 

Zmiana 
rok do 
roku 

(2011-
2012) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
UE  

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 

ze 
zmianami 

rok do roku 
w UE 

Zmiana 
rok do 
roku 

(2011-
2012) 

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 

ze 
zmianami 

rok do roku 
w UE 

Zmiana 
rok do 
roku 

(2010-
2011) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
UE  

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 

ze 
zmianami 

rok do roku 
w UE 

Zmiana 
rok do 
roku 

(2010-
2011) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
UE  

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 

ze 
zmianami 

rok do roku 
w UE 

UE-27 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SE-17 0,9 1,2 0,4 1,4 0,6 0,7 0,6 0,0 0,3 -1,7 -0,7 1,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 

BE 1,0 -2,5 0,4 3,3 0,0 2,6 0,5 -0,9 0,2 -0,4 0,5 0,8 -3,1 0,0 0,0 -1,1 0,0 
BG 0,8 2,0 0,2 -0,1 5,1 -0,8 -0,3 8,3 -0,6 : : 2,2 2,2 1,4 0,6 1,5 0,6 
CZ 0,3 -3,8 -0,4 -0,6 -4,4 -1,3 0,6 -4,3 0,3 0,3 1,2 1,0 -6,9 0,2 0,0 -1,5 0,0 
DK -0,8 -4,0 -1,4 -2,3 -10,9 -3,0 0,3 -6,6 0,0 -0,9 0,0 0,2 -2,9 -0,6 0,0 -0,6 0,0 
DE -0,2 -5,6 -0,8 -0,3 -15,5 -0,9 0,2 -5,5 -0,1 0,7 1,6 0,8 0,4 0,0 0,0 -0,5 0,0 
EE -1,7 -2,2 -2,3 -4,0 -5,3 -4,7 0,7 -0,7 0,4 2,4 3,3 2,4 2,0 1,6 0,3 0,3 0,3 
IE -1,2 2,9 -1,8 -3,2 4,9 -3,8 -0,1 5,5 -0,4 5,7 6,7 0,5 -0,9 -0,3 -0,1 -0,4 -0,1 
EL 4,1 16,1 3,5 6,1 36,1 5,5 2,9 7,1 2,6 -9,6 -8,7 1,0 4,0 0,2 0,4 1,0 0,4 
ES 2,2 15,5 1,6 3,9 32,2 3,3 0,3 5,6 0,0 -5,2 -4,2 1,5 4,5 0,7 -0,1 2,1 -0,1 
FR 0,8 -0,1 0,2 2,1 2,4 1,4 0,2 -1,0 -0,1 -0,3 0,6 1,1 -2,5 0,3 0,1 -0,4 0,1 
HR 1,9 6,1 1,3 12,2 28,1 11,5 1 3,5 0,7 : : 0,7 3,1 -0,1 -0,2 0,4 -0,2 
IT 1,7 1,1 1,1 4,5 15,6 3,8 1,3 7,9 1,0 -4,5 -3,6 1,6 2,5 0,8 0,4 0,6 0,4 
CY 4,3 4,3 3,7 11,2 13,8 10,5 1,4 2,8 1,1 -8,0 -7,0 -0,4 -4,5 -1,2 -0,2 -0,7 -0,2 
LV -3,6 1,1 -4,2 -8,2 -2,2 -8,9 -1,1 1,7 -1,4 4,9 5,8 -0,3 4,2 -1,1 -0,3 1,6 -0,3 
LT -1,5 1,4 -2,1 -5,5 -0,6 -6,1 -0,4 -2,1 -0,7 : : -1,6 4,2 -2,4 -1,5 0,8 -1,5 
LU 0,6 -5,3 0,0 0,2 -4,7 -0,4 1,2 -7,3 0,9 : : -0,8 -2,9 -1,6 -0,1 -1,0 -0,1 
HU -0,4 -0,3 -1,0 0,5 4,9 -0,1 1,4 1,5 1,1 -3,0 -2,0 1,7 -2,4 0,9 0,5 -1,1 0,5 
MT 0,1 -4,4 -0,5 -0,5 -9,5 -1,2 0,5 -2,1 0,2 : : 0,2 -2,9 -0,6 -0,2 -0,9 -0,2 
NL 1,4 -4,5 0,8 1,4 -12,7 0,7 0,5 -8,9 0,2 -3,1 -2,2 0,4 -5,5 -0,4 0,1 -1,2 0,1 
AT 0,6 -6,1 0,0 0,0 -14,6 -0,6 -0,4 -6,7 -0,7 1,4 2,3 0,3 -5,0 -0,5 0,1 -1,2 0,1 
PL 0,6 -0,4 0,0 1,1 3,8 0,4 0,2 -1,4 -0,1 0,4 1,4 0,2 1,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 
PT 2,1 6,4 1,5 3,6 16,6 3,0 1,4 0,9 1,1 -3,0 -2,1 0,5 0,2 -0,3 0,1 0,7 0,1 
RO 0,1 -3,7 -0,5 -0,3 -0,1 -0,9 -0,6 3,6 -0,9 -4,3* -4,2* 1,8 5,0 1,0 0,2 1,2 0,2 
SI 2,3 -0,3 1,7 5,3 0,1 4,6 2,2 -3,9 1,9 -3,8 -2,9 0,7 -4,3 -0,1 0,1 -1,5 0,1 
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SK 0,4 3,3 -0,2 0,4 10,5 -0,3 0 0,6 -0,3 -2,3 -1,4 1,2 -3,6 0,4 0,0 -1,2 0,0 
FI 0,4 -2,8 -0,2 1,1 -3,3 0,4 0,2 -4,6 -0,1 0,3 1,2 0,5 -3,2 -0,3 0,1 -1,3 0,1 
SE 0,3 -2,9 -0,4 1,1 0,8 0,4 0,3 -5,4 0,0 2,9 3,9 0,6 -3,5 -0,2 0,1 -1,4 0,1 
UK -0,3 -3,2 -0,9 -0,6 -2,5 -1,3 -0,3 0,8 -0,6 2,2 3,1 -0,8 -1,9 -1,6 -0,1 0,3 -0,1 

* Najnowsze dane dla RO dotyczące rzeczywistego wzrostu dochodów brutto do dyspozycji gospodarstw domowych są dostępne za lata 2010–2011.
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 Bezrobocie młodzieży 

  

Stopa bezrobocia 
Stopa bezrobocia młodzieży Odsetek NEET 

Rzeczywisty 
wzrost dochodów 

brutto do 
dyspozycji 

gospodarstw 
domowych 

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem 

Nierówności w dochodach – 
S80/S20 

  

Zmiana 
rok do 
roku 

(S1/2012-
S1/2013) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
strefy 
euro 

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 
ze zmianami 
rok do roku 

w strefie 
euro 

Zmiana 
rok do 
roku  

(S1/2012-
S1/2013) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
strefy 
euro 

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 
ze zmianami 
rok do roku 

w strefie 
euro 

Zmiana 
rok do 
roku 

(2011-
2012) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
strefy 
euro 

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 
ze zmianami 
rok do roku 

w strefie 
euro 

Zmiana 
rok do 
roku 

(2011-
2012) 

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 
ze zmianami 
rok do roku 

w strefie 
euro 

Zmiana 
rok do 
roku 

(2010-
2011) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
strefy 
euro 

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 
ze zmianami 
rok do roku 

w strefie 
euro 

Zmiana 
rok do 
roku 

(2010-
2011) 

Różnica 
w 

stosunku 
do 

średniej 
strefy 
euro 

Zmiany rok 
do roku w 

PC w 
porównaniu 
ze zmianami 
rok do roku 

w strefie 
euro 

UE-
27 0,6 -1,2 -0,4 0,6 -0,6 -0,7 0,3 0 -0,3 -0,9 0,7 0,8 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 

SE- 
17 0,9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,6 0 0 -1,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

BE 1,0 -3,7 0,0 3,3 -0,7 1,9 0,5 -0,9 -0,1 -0,4 1,3 0,8 -3,3 -0,2 0,0 -1,1 -0,1 
BG 0,8 0,9 -0,1 -0,1 4,5 -1,5 -0,3 8,3 -0,9 : : 2,2 2,0 1,2 0,6 1,5 0,5 
CZ 0,3 -5,0 -0,7 -0,6 -5,0 -2,0 0,6 -4,3 0 0,3 2,0 1,0 -7,1 0,0 0,0 -1,5 -0,1 
DK -0,8 -5,1 -1,7 -2,3 -11,6 -3,7 0,3 -6,6 -0,3 -0,9 0,7 0,2 -3,1 -0,8 0,0 -0,6 -0,1 
DE -0,2 -6,7 -1,1 -0,3 -16,2 -1,7 0,2 -5,5 -0,4 0,7 2,3 0,8 0,2 -0,2 0,0 -0,5 -0,1 
EE -1,7 -3,4 -2,6 -4,0 -5,9 -5,4 0,7 -0,7 0,1 2,4 4,0 2,4 1,8 1,4 0,3 0,3 0,2 
IE -1,2 1,7 -2,2 -3,2 4,2 -4,5 -0,1 5,5 -0,7 5,7 7,4 0,5 -1,1 -0,5 -0,1 -0,4 -0,2 
EL 4,1 15,0 3,2 6,1 35,4 4,7 2,9 7,1 2,3 -9,6 -7,9 1,0 3,8 0,0 0,4 1,0 0,3 
ES 2,2 14,4 1,2 3,9 31,6 2,6 0,3 5,6 -0,3 -5,2 -3,5 1,5 4,3 0,5 -0,1 1,8 -0,2 
FR 0,8 -1,3 -0,2 2,1 1,8 0,7 0,2 -1 -0,4 -0,3 1,3 1,1 -2,7 0,1 0,1 -0,4 0,0 
HR 1,9 4,9 0,9 12,2 27,5 10,8 1 3,5 0,4 : : 0,7 2,9 -0,3 -0,2 0,4 -0,3 
IT 1,7 -0,1 0,8 4,5 14,9 3,1 1,3 7,9 0,7 -4,5 -2,8 1,6 2,3 0,6 0,4 0,6 0,3 
CY 4,3 3,2 3,4 11,2 13,1 9,8 1,4 2,8 0,8 -8,0 -6,3 -0,4 -4,7 -1,4 -0,2 -0,7 -0,3 
LV -3,6 -0,1 -4,5 -8,2 -2,8 -9,6 -1,1 1,7 -1,7 4,9 6,6 -0,3 4,0 -1,3 -0,3 1,6 -0,4 
LT -1,5 0,2 -2,5 -5,5 -1,3 -6,8 -0,4 -2,1 -1 : : -1,6 4,0 -2,6 -1,5 0,8 -1,6 
LU 0,6 -6,5 -0,4 0,2 -5,4 -1,2 1,2 -7,3 0,6 : : -0,8 -3,1 -1,8 -0,1 -1,0 -0,2 
HU -0,4 -1,4 -1,4 0,5 4,3 -0,9 1,4 1,5 0,8 -3,0 -1,3 1,7 -2,6 0,7 0,5 -1,1 0,4 
MT 0,1 -5,6 -0,9 -0,5 -10,1 -1,9 0,5 -2,1 -0,1 : : 0,2 -3,1 -0,8 -0,2 -0,9 -0,3 
NL 1,4 -5,6 0,4 1,4 -13,3 0,0 0,5 -8,9 -0,1 -3,1 -1,4 0,4 -5,7 -0,6 0,1 -1,2 0,0 
AT 0,6 -7,3 -0,4 0,0 -15,2 -1,4 -0,4 -6,7 -1 1,4 3,1 0,3 -5,2 -0,7 0,1 -1,2 0,0 
PL 0,6 -1,5 -0,3 1,1 3,2 -0,3 0,2 -1,4 -0,4 0,4 2,1 0,2 0,9 -0,8 0,0 0,0 -0,1 
PT 2,1 5,3 1,2 3,6 16,0 2,3 1,4 0,9 0,8 -3,0 -1,3 0,5 0,0 -0,5 0,1 0,7 0,0 
RO 0,1 -4,8 -0,9 -0,3 -0,8 -1,6 -0,6 3,6 -1,2 -4,3* -4,0* 1,8 4,8 0,8 0,2 1,2 0,1 
SI 2,3 -1,5 1,4 5,3 -0,5 3,9 2,2 -3,9 1,6 -3,8 -2,2 0,7 -4,5 -0,3 0,1 -1,5 0,0 
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SK 0,4 2,1 -0,6 0,4 9,9 -1,0 0 0,6 -0,6 -2,3 -0,6 1,2 -3,8 0,2 0,0 -1,2 -0,1 
FI 0,4 -4,0 -0,5 1,1 -3,9 -0,3 0,2 -4,6 -0,4 0,3 2,0 0,5 -3,4 -0,5 0,1 -1,3 0,0 
SE 0,3 -4,0 -0,7 1,1 0,1 -0,3 0,3 -5,4 -0,3 2,9 4,6 0,6 -3,7 -0,4 0,1 -1,4 0,0 
UK -0,3 -4,3 -1,3 -0,6 -3,1 -2,0 -0,3 0,8 -0,9 2,2 3,9 -0,8 -2,1 -1,8 -0,1 0,3 -0,2 
* Najnowsze dane dla RO dotyczące rzeczywistego wzrostu dochodów brutto do dyspozycji gospodarstw domowych są dostępne za lata 2010–2011. 
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Załącznik 2: Przegląd najważniejszych wyzwań w obszarze zatrudnienia i szczególnie korzystnych wyników na rynku pracy w oparciu o Przegląd 
sytuacji w dziedzinie zatrudnienia (W=wyzwanie; D= dobry wynik na rynku pracy) – przyjęty w czerwcu 2013 r.36. 

 

                                                            
36 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st10/st10373-re01.en13.pdf 
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Załącznik 3: Przegląd tendencji społecznych wymagających obserwacji w oparciu o Przegląd sytuacji w dziedzinie ochrony socjalnej 37 − przyjęty 
w styczniu 2013 r. 

Uwaga: Tendencje społeczne wymagające obserwacji z lat 2010–2011 zidentyfikowane w oparciu o pogorszenie w więcej niż jednej trzeciej PC zaznaczono na czerwono w 
tabelce po prawej.  

                                                            
37 ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9235&langId=en 

 

2010-2011 PC wykazujące znaczne pogorszenie PC wykazujące znaczną poprawę
Zagrożenie ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym

CZ, EE, IE, EL, ES, IT, LV, HU, MT, NL, SI, FI, S PL, PT, RO

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem E, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, HU, NL, RO, SI SK, S UK, LV, LU
Stopa głebokiej deprywacji 

materialnej DE, IE, EL, IT, CY, LV, LU, HU, MT, NL, FI BE, BG, ES, LT, PL, PT, RO, SK
Odsetek ludności (0-59) żyjącej w 
gospodarstwach domowych osób 

quasi-bezrobotnych
BE, BG, DK, EE, IE, EL, ES, LT, LU, NL, SI, FI SE UK, RO, PT, PL

Wskaźnik głębokości ubóstwa (w 
odniesieniu do mediany) EE, IE, EL, IT, CY, LV, HU, AT, RO CZ, FR, LT, LU, SK, SE

S80/S20 BG, EE, EL, IT, HU LT
Wpływ transferów socjalnych na 

zmniejszenie ubóstwa BG, EE, SK -
Zagrożenie ubóstwem ludności 

żyjącej w gospodarstrwach domowych 
osób quasi-bezrobotnych

BE, DE, EE, EL, ES, IT, HU, NL, RO, SI, SK, SE DK, IE, CY, LV, LU, MT, PT, FI, UK

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem osób 
pracujących

CZ, DE, EE, FR, IT, HU, NL, PT, RO, SI, SK, UK BE, EL, ES, LV, LT, LU

Stopa długotrwałego bezrobocia BG, IE, EL, ES -
Dzieci narażone na ubóstwo lub 

wykluczenie społeczne BG, CZ, ES, IT, LV, NL, RO, SI, FI, SE UK, PL, DE
Stopa bezrobocia młodzieży PT, CY, ES, EL BE, EE, LV, SE

Osoby przedwcześnie kończące naukę - BG, DK, ES, CY, LU, MT, PT

Wskaźnik zatrudnienia osób starszych
SI, RO, PT, CY, EL

BE, CZ, DK, DE, EE, FR, IT, LV, lT, HU, 
MT, NL, PL, SE

Osoby starsze (65+) narażone na 
ubóstwo lub wykluczenie społeczne 

IE, EL, IT, LT, HU, SI, SE BG, DK, EE, FR, CY, LV, LU, PT, RO, SK

Wskaźnik dochodu (w odniesieniu do 
mediany) osób starszych

LT LV, PT

Łączna stopa zastąpienia IE, LT EL, ES, CY, LV, LU, PT
Wskaźnik przeciążenia wydatkami 

mieszkaniowymi BE, BG, EE, IE, EL, PL, PT, SE DK, RO

Subiektywnie niezaspokojone 
potrzeby w zakresie opieki medycznej BE, EE, EL, HU, RO -  

-15 -10 -5 0 5 10 15Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznymWskaźnik zagrożenia ubóstwemStopa głebokiej deprywacji materialnejOdsetek ludności (0-59) żyjącej w gospodarstwach…Wskaźnik głębokości ubóstwa (w odniesieniu do mediany)S80/S20Wpływ transferów socjalnych na zmniejszenie ubóstwaZagrożenie ubóstwem ludności żyjącej w gospodarstrwach…Wskaźnik zagrożenia ubóstwem osób pracującychStopa długotrwałego bezrobociaDzieci narażone na ubóstwo lub wykluczenie społeczneStopa bezrobocia młodzieżyOsoby przedwcześnie kończące naukęWskaźnik zatrudnienia osób starszych
Wskaźnik dochodu (w odniesieniu do mediany) osób…Łączna stopa zastąpieniaWskaźnik przeciążenia wydatkami mieszkaniowymiSubiektywnie niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki…

liczba państw członkowskich

Pogorszenie Poprawa



 

50 

 

 


	102_Roczna analiza wzrostu gospodarczego 2014 r..pdf
	1. WPROWADZENIE
	2. WZMACNIANIE EUROPEJSKIEGO SEMESTRU
	3. DĄŻENIE DO ZRÓŻNICOWANEJ KONSOLIDACJI BUDŻETOWEJ SPRZYJAJĄCEJ WZROSTOWI
	4. PRZYWRÓCENIE NORMALNYCH WARUNKÓW KREDYTOWANIA GOSPODARKI
	5. PROMOWANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO I KONKURENCYJNOŚCI NA DZIŚ I JUTRO
	6. UPORANIE SIĘ Z PROBLEMEM BEZROBOCIA I SPOŁECZNYMI SKUTKAMI KRYZYSU
	7. MODERNIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
	8. PODSUMOWANIE
	ZAŁĄCZNIK 1 - PRZEGLĄD ZALECEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW NA LATA 2013-2014


