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BADANIE NA TEMAT „SYNERGII POMIĘDZY CELAMI OKREŚLONYMI W 
ROCZNEJ ANALIZIE WZROSTU GOSPODARCZEGO A WKŁADEM Z BUDŻETU 

UE I BUDŻETÓW KRAJOWYCH” 
 

STRESZCZENIE1 

 
Kontekst badania 

Roczna analiza wzrostu gospodarczego określa priorytety gospodarcze UE i zawiera wytyczne 
polityczne dla państw członkowskich. Analiza ta stanowi integralną część europejskiego semestru, czyli 
unijnych ram koordynacji i monitorowania polityki gospodarczej i budżetowej. Z kolei koordynacja 
polityki budżetowej i polityki gospodarczej opiera się odpowiednio na pakcie stabilności i wzrostu oraz 
na procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 
 
Roczna analiza wzrostu gospodarczego określa priorytety, które mają na celu przyczynienie się do 
tworzenia miejsc pracy i wzrostu w powiązanych ze sobą obszarach inwestycji, reform strukturalnych i 
konsolidacji budżetowej. Oprócz rocznej analizy wzrostu gospodarczego, z perspektywy 
ogólnounijnej, opracowywane są wytyczne dla państw członkowskich w formie zaleceń dla 
poszczególnych krajów. W teorii zalecenia te obejmują wszystkie obszary polityki objęte europejskim 
semestrem, chociaż w rzeczywistości ich zawartość jest dostosowana do uwarunkowań w danym 
państwie członkowskim. Jednak poza pośrednim egzekwowaniem polityki poprzez pakt stabilności i 
wzrostu oraz procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej państwa członkowskie 
mają dużą swobodę co do tego, czy i w jaki sposób będą one działać zgodnie z tymi wytycznymi. 
Podobnie roczna analiza wzrostu gospodarczego określa wytyczne dla budżetu UE, lecz priorytety tej 
analizy w jego ramach mogą znaleźć różne odzwierciedlenie w poszczególnych obszarach polityki. I 
choć budżet UE jest bardzo mały w porównaniu z budżetami krajowymi, to może on odgrywać istotną 
rolę we wspieraniu działań podejmowanych w państwach członkowskich, zwłaszcza w obszarach o 
wysokiej europejskiej wartości dodanej. 
 
W związku z tym przedmiotowe badanie ma dwa cele. Po pierwsze, analizuje się w nim synergie 
pomiędzy celami rocznej analizy wzrostu gospodarczego a finansowaniem z budżetu UE i środkami 
ukierunkowanymi na zwiększenie wzrostu gospodarczego. Po drugie, badanie ocenia wpływ 
wytycznych przekazywanych w formie zaleceń dla poszczególnych krajów na budżety krajowe z 
perspektywy polityk przyczyniających się do wzrostu gospodarczego. Dążąc do osiągnięcia tych dwóch 
celów, badanie zamierza być przyczynkiem do oceny politycznej wzajemnych oddziaływań i synergii 
pomiędzy dwoma narzędziami europejskiego semestru (roczną analizą wzrostu gospodarczego i 
zaleceniami dla poszczególnych krajów) a budżetem UE i budżetami krajowymi. 
 
  

                                                 
1 Oryginalną wersję streszczenia w języku angielskim oraz pełen tekst badania zamieszczono na stronie internetowej 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603788/IPOL_STU%282017%29603788_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603788/IPOL_STU%282017%29603788_EN.pdf
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Metoda 

Aby osiągnąć cele określone w badaniu, zespół badawczy podjął się trzech różnych, choć powiązanych 
ze sobą zadań. Po pierwsze, dokonaliśmy przeglądu dokumentacji makroekonomicznej dotyczącej 
europejskiego semestru na szczeblu unijnym i krajowym. Przegląd obejmował takie źródła jak krajowe 
programy reform, programy stabilności i konwergencji oraz sprawozdania krajowe Komisji z wykonania 
zaleceń dla poszczególnych krajów. Po drugie, przeprowadziliśmy analizę danych budżetowych na 
szczeblu unijnym i krajowym w celu zbadania wszelkich tendencji występujących w stosownych 
alokacjach budżetowych. W analizie danych na szczeblu krajowym korzystano zarówno ze 
skonsolidowanych danych Eurostatu, jak i z dokumentacji dotyczącej budżetów krajowych. Po trzecie, 
przeprowadziliśmy szybką ocenę obserwacji zawartych w istniejącej literaturze akademickiej oraz tzw. 
szarej literaturze. W przeglądzie skoncentrowano się na dwóch obszarach badawczych obejmujących: 
1) synergie między budżetami UE i państw członkowskich w dążeniu do celów określonych w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego oraz 2) stopień, w jakim przyjęte środki mogą przyczynić się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. 
 
Badanie dotyczyło okresu 2014–2016 naznaczonego utrzymującymi się konsekwencjami spowolnienia 
gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych oraz kryzysu zadłużenia w 
Europie. Z geograficznego punktu widzenia analiza danych budżetowych Eurostatu i szybka ocena 
obserwacji objęły wszystkie 28 państw członkowskich UE, natomiast w przeglądzie krajowej 
dokumentacji makroekonomicznej i krajowych danych budżetowych skupiono się na grupie 12 
państw. Znalazło się w niej sześć największych państw członkowskich Unii i objęła ona następujące 
kraje: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Szwecja, 
Włochy i Zjednoczone Królestwo. Pod względem tematycznym analizę zaleceń dla poszczególnych 
krajów ograniczono do pozycji pociągających za sobą wyraźne skutki dla budżetów krajowych. Z kolei 
zalecenia w takich obszarach jak reforma regulacyjna nie były brane pod uwagę. 
Badanie wiąże się z szeregiem ograniczeń, spośród których szczególnie wyróżniają się dwa. Po 
pierwsze, brak danych na temat krajowych alokacji budżetowych lub ich dostępności w pewnych 
przypadkach utrudniają analizę ewolucji odnośnych wskaźników budżetowych. Chodzi tu na przykład 
o przypadki, w których dostępne dane nie są na tyle szczegółowe, aby objąć określony program czy 
inicjatywę polityczną z zakresu zaleceń dla poszczególnych krajów. Po drugie, co ważniejsze, 
ograniczona jest możliwość wnioskowania o jakichkolwiek ciągach przyczynowo-skutkowych oraz 
wpływie na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Dla przykładu, samo istnienie alokacji 
budżetowej nie mówi jeszcze nic o tym, w jaki sposób i z jakim skutkiem w praktyce wykorzystywane 
są środki pieniężne. Gdy państwa członkowskie przedstawiają sprawozdania z działań, które można 
powiązać z roczną analizą wzrostu gospodarczego i zaleceniami dla poszczególnych krajów, informacje 
te są zazwyczaj niewystarczające, aby ocenić skutki tych działań. I o ile uwagi ogólne dotyczące 
potencjału poszczególnych środków w zakresie realizacji celów określonych w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego pochodzą z istniejącej literatury, to nie można ustalić, czy wiedza uzyskana w ten 
sposób ma zastosowanie w przypadku każdego zgłoszonego działania. 
 
Wnioski 

Na podstawie obserwacji zebranych w ramach podjętych zadań badawczych zespół badawczy 
sformułował następujące wnioski. 
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Priorytety określone w rocznej analizie wzrostu gospodarczego znajdują wielorakie 
odzwierciedlenie w budżecie UE. 
Zważywszy na charakter budżetu UE, który stanowi przede wszystkim instrument inwestycyjny, jego 
wkład mieści się w kategorii priorytetowych obszarów rocznej analizy wzrostu gospodarczego 
związanych z inwestycjami. Znaczna część budżetu UE jest przeznaczona na priorytety ujęte w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego (przede wszystkim w ramach poddziału 1a i europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych) i wydaje się, że z czasem nastąpił wzrost odnośnych środków, zarówno 
w ujęciu bezwzględnym, jak i jako udziału w budżecie UE. W szczególności wprowadzenie 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest przykładem szybkiego 
uruchomienia zasobów wyraźnie przeznaczonych na realizację priorytetów określonych w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego, których udział wzrósł do poziomu przekraczającego 10% wszystkich 
zobowiązań ujętych w dziale 1a w 2017 r. Kolejnym przykładem nieustannego nacisku na inwestycje 
we wzrost jest wykorzystanie przez UE jednego z instrumentów specjalnych – łącznego marginesu na 
zobowiązania – w celu zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na szereg programów 
ujętych w dziale 1a. Dodatkowe alokacje zostały przeznaczone na programy Erasmus, „Horyzont 2020” 
i COSME oraz instrument „Łącząc Europę”, z których każdy jest bezpośrednio związany z priorytetami 
określonymi w rocznej analizie wzrostu gospodarczego. Ponadto powyższe zmiany budżetowe 
nastąpiły w kontekście znacznej niestabilności w sąsiedztwie UE, przez co Unia znalazła się pod presją 
zwiększenia nakładów, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jak te w dziale 3 
(Bezpieczeństwo i obywatelstwo) i dziale 4 (Globalny wymiar Europy). 
 
Pomimo działań podejmowanych na szczeblu krajowym zalecenia dla poszczególnych krajów 
można realizować lepiej. 
Państwa członkowskie zazwyczaj zgłaszają wykonywanie lub przystąpienie do wykonywania 
znakomitej większości otrzymanych zaleceń dla poszczególnych krajów (94%). Liczba przypadków, w 
których państwa członkowskie nie podejmują ani nawet nie planują żadnego działania, utrzymuje się 
na minimalnym poziomie (6%). Jednak reakcje na zalecenia dla poszczególnych krajów i ich realizacja 
zgłaszane przez państwa członkowskie to najczęściej działania w toku, z zaledwie ułamkiem zaleceń 
wykonanych całkowicie (20%). Przeprowadzone przez Komisję oceny realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów przedstawiają podobny, aczkolwiek mniej optymistyczny obraz (4%). 
Bezwzględna liczba zaleceń dla poszczególnych krajów, w przypadku których nie podjęto żadnego 
działania, utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie (5%), ale liczba zaleceń ocenionych jako 
wskazujące na znaczny postęp jest podobna (4%). W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy ocenami 
państw członkowskich i Komisji nie jest być może zaskoczeniem, że sprawozdania sporządzone przez 
państwa członkowskie zdają się przedstawiać bardziej optymistyczny obraz. O stosunkowo niskim 
stopniu zadowalającej realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów świadczy także fakt, że znaczna 
część tych zaleceń powtarza się z roku na rok w takiej samej lub podobnej formie. Ograniczony zakres 
realizacji zaleceń odnotowano także w istniejącej literaturze, w której wskazano na istotne różnice w 
ich wykonaniu w zależności od kraju i rodzaju zaleceń. 
 
Dostępne krajowe wskaźniki budżetowe sugerują nierównomierną realizację zaleceń dla 
poszczególnych krajów, przy czym źródło tych danych podlega licznym ograniczeniom. 
W ramach przedmiotowego badania podjęto także próbę uzupełnienia analizy dokumentacji krajowej 
o wyniki analizy dostępnych danych budżetowych. Analiza ta ujawniła wzorzec podobny do wzorca 
obserwowanego w przypadku dokumentacji krajowej. Zakres, w jakim zmieniły się krajowe alokacje 
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budżetowe w następstwie wydania zaleceń dla poszczególnych krajów, różni się w zależności od 
państwa członkowskiego i obszaru polityki, przy czym utrzymuje się wysoki udział zmian zmierzających 
w kierunku przeciwnym do wskazanego w zaleceniach. Krajowe dane budżetowe są jednak 
niedoskonałym źródłem ze względu na możliwy brak spójności na przestrzeni lat i w kategoriach 
wydatków, a także ze względu na ograniczoną dostępność danych zdezagregowanych na 
odpowiednim szczeblu. Dodatkowo, w przeciwieństwie do dokumentacji krajowej, dane budżetowe 
same w sobie nie wskazują na żadne zależności pomiędzy zaleceniami dla poszczególnych krajów a 
wskaźnikami budżetowymi, co z dużym prawdopodobieństwem może wskazywać, że takie zależności 
nie zachodzą. 
 
Synergie pomiędzy budżetami UE i państw członkowskich istnieją w wąskim tego słowa 
znaczeniu, w stopniu, w jakim są one ukierunkowane na osiągnięcie wspólnych celów 
powiązanych z roczną analizą wzrostu gospodarczego. 
Jednym z mechanizmów, przy pomocy których można ocenić synergie pomiędzy budżetami UE i 
państw członkowskich, jest dostosowanie priorytetów politycznych. W tym względzie dostępne 
obserwacje wskazują na istnienie synergii budżetowych, przede wszystkim w odniesieniu do 
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ich uruchamiania na szczeblu krajowym i 
stopnia dostosowania do priorytetów UE. Przy szerszym ujęciu synergii trudniej jest ocenić zakres, w 
jakim budżet UE wspiera budżety państw członkowskich w realizacji priorytetów określonych w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego. Dostępna literatura ponownie wskazuje, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne oraz wymogi dotyczące ich współfinansowania to istotny mechanizm, za 
pośrednictwem którego można osiągnąć synergie, chociaż bieżące propozycje rozszerzenia 
warunkowości makroekonomicznej świadczą o tym, że potencjał dodatkowości mógł nie zostać w 
pełni zrealizowany. Ostatnio EFIS stanowi inne potencjalne źródło synergii. O ile jednak wczesne 
wskaźniki sugerują, że ten instrument jest na właściwej drodze do osiągnięcia celów pod względem 
pozyskanych i uruchomionych inwestycji, jego skuteczność pod względem wyników i skutków nie 
została jeszcze w pełni ustalona. 
 
Inne kwestie do rozważenia 

Obok wyżej wymienionych wniosków w badaniu przedstawiono szereg kwestii wymagających 
dalszego rozważenia. Punkty te omówiono w odrębnej części, gdyż dotyczą one kwestii w pewnym 
stopniu wykraczających poza zakres przedmiotowej publikacji. Zasługują one jednak na poruszenie, 
gdyż są nieodłącznie związane z ramami rocznej analizy wzrostu gospodarczego. 
 
Panuje powszechna zgoda co do faktu, że działania na rzecz  
realizacji dwóch spośród trzech obszarów priorytetowych określonych w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego mogą prowadzić do osiągnięcia zakładanych pozytywnych wyników. 
Mimo że sposób przedstawiania obszarów priorytetowych określonych w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego różnił się nieco w poszczególnych latach, obszary te można ogólnie podzielić na trzy 
grupy: reformy strukturalne, inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i konsolidacja budżetowa. W 
odniesieniu do dwóch pierwszych kategorii w literaturze panuje powszechna zgoda co do faktu, że 
środki przyjęte w tych obszarach mogą prowadzić do wzrostu gospodarczego lub poprawy wydatków 
publicznych. Ponadto w nielicznych badaniach podjęto próbę zmierzenia potencjalnego wpływu tych 
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środków i choć poziom szacunków był różny (od 3 do 10 % PKB), płynęły z nich ogólnie pozytywne 
wnioski co do poprawy wyników gospodarczych.  
 
Zgłoszono zastrzeżenia co do tego, czy właściwe jest zalecanie konsolidacji budżetowej, 
zwłaszcza w czasach pogorszenia koniunktury gospodarczej. 
O ile w dwóch wyżej omówionych obszarach wydaje się panować powszechna zgoda, w licznych 
badaniach zgłoszono zastrzeżenia lub pytania co do innych części ram politycznych rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego. W praktyce obawy te odnoszą się przede wszystkim do obszaru konsolidacji 
budżetowej, a co za tym idzie, również do konstrukcji paktu stabilności i wzrostu. Wielu autorów zadaje 
sobie w szczególności pytanie, w jakim stopniu i czy w ogóle oszczędności budżetowe wymagane w 
wielu zaleceniach dla poszczególnych krajów zgodnie z przepisami dotyczącymi paktu stabilności i 
wzrostu mogą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy, zwłaszcza w krajach 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Wiąże się z tym kolejna kwestia sporna 
dotycząca zakresu, w jakim działania w obszarach takich jak inwestycje mogą ograniczyć lub 
zrównoważyć negatywne skutki oszczędności budżetowych, a także kwestia kolejności i koordynacji 
działań w ròżnych obszarach polityki. 
 
Wnioski płynące z najnowszych danych o skutkach konsolidacji budżetowej mogą być warte 
uwzględnienia w rocznej analizie wzrostu gospodarczego. 
Dostępne obserwacje sugerują, że trzy obszary priorytetowe określone w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego nie zawsze muszą być wzajemnie zgodne. W szczególności wielokrotnie podważano 
rolę konsolidacji budżetowej w dążeniu do wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w okresach 
spowolnienia gospodarczego. Być może warto uwzględnić te obserwacje w trakcie opracowywania 
projektu rocznej analizy wzrostu gospodarczego i zastanowić się nad tym, jak zapewnić spójność 
zaleceń w ramach wszystkich obszarów priorytetowych. Mogłyby temu towarzyszyć wytyczne 
techniczne dla państw członkowskich co do koordynacji działań w ròżnych obszarach polityki i 
możliwości ograniczenia przeciwstawnych skutków poszczególnych środków. 
 
Zalecenia  

Opierając się na poczynionych ustaleniach i wnioskach, w badaniu przedstawiono następujące 
zalecenia. 
 
Możliwość mocniejszego osadzenia koncepcji europejskiej wartości dodanej w europejskim 
semestrze i jego mechanizmach sprawozdawczych.  
Budżet UE jest stosunkowo niewielki. Jego ogólny wpływ zależy przede wszystkim od zdolności do 
wniesienia wartości dodanej, tj. finansowania projektów, które w przeciwnym wypadku nie byłyby 
finansowane, i przyciągania finansowania z innych źródeł. W tym względzie synergie pomiędzy 
budżetem UE a budżetami krajowymi państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie dla 
maksymalizacji europejskiej wartości dodanej. Europejska wartość dodana nie jest jednak formalnie 
włączona do żadnego z ocenianych mechanizmów UE, takich jak roczna analiza wzrostu 
gospodarczego, zalecenia dla poszczególnych krajów i wynikająca z nich sprawozdawczość, a 
instytucje UE nie oceniają jej systematycznie w kontekście europejskiego semestru.  
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W związku z brakiem  jednolitej metody pomiaru europejskiej wartości dodanej korzystne mogłoby 
okazać się uzgodnienie wspólnego podejścia operacyjnego. Możnaby opracować mechanizmy 
sprawozdawczości, tak aby zapewnić systematyczne gromadzenie dodatkowych danych i informacji. 
Nie zawsze da się przeprowadzić ewaluację opartą na metodach kontrfaktycznych. Można jednak 
zachęcać państwa członkowskie do przedstawiania w dokumentacji sprawozdawczej, jak krajowe 
programy reform (KPR), dokładniejszego opisu potencjalnych synergii pomiędzy ich budżetami a 
zasobami UE. W dłuższej perspektywie natomiast można zachęcać państwa członkowskie do 
informowania, czy doszło do oczekiwanych synergii, jaką przybrały one formę oraz jakie czynniki 
wspierały lub hamowały ich wystąpienie. 
 
Tego rodzaju sprawozdawczość mogłaby zwiększyć przejrzystość i rozliczalność oraz zachęcać do 
wymiany najlepszych praktyk, choć nie powinna ona stanowić dla państw członkowskich zbędnego 
obciążenia. Ponadto systematyczne gromadzenie tego typu informacji może okazać się niezbędne dla 
dokonania pełnej oceny wpływu unijnych mechanizmów finansowania, takich jak EFIS, oraz rozwiania 
obaw pojawiających się dotychczas w trakcie ich oceny. 
 
Korzystne może okazać się przyjęcie dłuższej perspektywy w monitorowaniu i ocenie 
europejskiego semestru. 
Europejski semester jest organizowany corocznie. Co roku publikowane jest nowe wydanie rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego, a następnie wydawany nowy zestaw zaleceń dla poszczególnych 
krajów członkowskich. W kolejnych sprawozdaniach zarówno państw członkowskich, jak i Komisji za 
punkt odniesienia przyjmuje się najnowszy zestaw zaleceń dla poszczególnych krajów. W kolejnym 
roku procedurę monitorowania i sprawozdawczości powtarza się w oparciu o nową roczną analizę 
wzrostu gospodarczego i zalecenia dla poszczególnych krajów. Taki model działania oznacza jednak, 
że monitorowanie jest siłą rzeczy zorientowane na procedurę i wyniki, i nie wykorzystuje możliwości 
dokładniejszego zbadania wyników, jakie oferuje monitorowanie przez dłuższy okres. Na przykład 
wyniki działań podjętych zgodnie z zaleceniami dla poszczególnych krajów mogą być widoczne 
później niż po roku. Załóżmy, że dany kraj (w roku n) otrzymuje zalecenie przeprowadzenia reformy 
podatkowej. Nawet jeżeli zalecana reforma podatkowa zostanie przyjęta w roku n, będzie ona miała 
wpływ na działalność gospodarczą w roku n+1 (gdy składane jest sprawozdanie końcowe dotyczące 
zaleceń dla poszczególnych krajów), a stosowne dane makroekonomiczne będą dostępne dopiero w 
roku n+2. Dłuższa perspektywa może mieć szczególnie istotne znaczenie z uwagi na fakt, że 
ostatecznym celem rocznej analizy wzrostu gospodarczego jest pobudzenie wzrostu gospodarczego. 
Można zatem co roku sprawdzać, czy zalecane środki zostały wprowadzone, lecz takie podejście nie 
pozwala zbadać, czy środki te przyniosły zakładane czy oczekiwane rezultaty. 
 
Zachodzące obecnie zmiany w budżecie UE, zmierzające w kierunku większej elastyczności, 
mogą przyczynić się do wzmocnienia jego udziału w realizacji priorytetów określonych w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego, i być warte kontynuacji. 
Struktura budżetu UE i odnośne przepisy są pomocne w zapewnianiu odpowiedzialności budżetowej, 
ale mogą ograniczać zdolność do reagowania na nowe wydarzenia i do wprowadzania zmian w 
odpowiedzi na pojawiające się priorytety polityczne. Dlatego Unia dołożyła starań, by zwiększyć 
elastyczność budżetu UE poprzez zastosowanie instrumentów elastyczności, przenoszenie 
niewykorzystanych środków i ustanowienie nowych narzędzi budżetowych, które umożliwią 
osiągnięcie efektu dźwigni z wykorzystaniem finansowania spoza UE. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia 
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ludzi młodych i EFIS to dwa przykłady inicjatyw zaliczanych do ostatniej z wymienionych kategorii i 
mających bezpośrednie znaczenie dla priorytetów określonych w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego. Dążenie do większej elastyczności stanowi także istotny element trwającego 
przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych i wydaje się zyskiwać poparcie odpowiednich 
decydentów i ekspertów. W wyniku tych działań budżet UE może stać się bardziej elastyczny i lepiej 
przygotowany do realokacji zasobów zgodnie ze zmieniającymi się priorytetami politycznymi UE. Tym 
samym może przyczynić się do wzmocnienia udziału UE w osiąganiu priorytetów określonych w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego, ale oczywiście mógłby być także wykorzystywany na inne 
priorytety, takie jak kryzysy bezpieczeństwa. Jednocześnie należy zachować ostrożność i dopilnować, 
by szersze wykorzystywanie elastycznych instrumentów nie obniżyło standardów rozliczalności i 
przejrzystości. 
 
Pożądane są dalsze działania na rzecz zmniejszenia obecnych ograniczeń w zakresie danych. 
Ograniczenia dotyczące danych w nieunikniony sposób utrudniają analizę odwzorowania zaleceń dla 
poszczególnych krajów w budżetach krajowych. Problem ten można rozwiązać przez zastosowanie 
podejścia badawczego opartego na metodach mieszanych, łączącego empiryczną analizę ilościową z 
jakościowymi ocenami zmian politycznych, w idealnym przypadku w sposób umożliwiający 
porównanie między różnymi krajami. Użytecznych informacji dostarczają istniejące dokumenty i źródła 
danych (np. krajowe programy reform, sprawozdania krajowe Komisji, krajowe bazy danych 
dotyczących budżetu). Warto jednak rozważyć dalsze działania mające na celu systematyczne 
uwzględnianie poniższych elementów. Po pierwsze, dokumentacja dotycząca zaleceń dla 
poszczególnych krajów mogłaby zawierać więcej informacji o mających bezpośredni wpływ 
wydarzeniach społecznych i politycznych w kraju. Po drugie, zalecenia dla poszczególnych krajów 
należy systematycznie łączyć, w najszerszym możliwym zakresie, z wyraźnie zdefiniowaną 
przedmiotową zmienną (w szczególności w przypadku zaleceń dla poszczególnych krajów bez 
konkretnie określonej metody pomiaru, takich jak ograniczenie czynników finansowych 
zniechęcających do pracy lub rozszerzenie bazy podatkowej), z ich oczekiwaną lub proponowaną 
wartością oraz z ich rzeczywistą wartością. Po trzecie wreszcie, jak już wspomniano, korzystna byłaby 
pewna ciągłość i dłuższa perspektywa w gromadzeniu odpowiednich wskaźników. 
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