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Ogólna notatka streszczająca z Departamentu Finansowego

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu

1. Tło

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu (PSW) stanowi oparte na zasadach ramy koordynacji 
polityk fiskalnych Państw Członkowskich w kontekście unii gospodarczej i walutowej. 
Zobowiązuje on Państwa Członkowskie do utrzymania finansów publicznych na poziomie
„zbliżonym do salda lub w nadwyżce” w perspektywie średnioterminowej i opiera się na 
istniejącym wymogu Traktatu z Maastricht nakazującym unikanie nadmiernego deficytu 
budżetowego wyższego niż 3% PKB i utrzymanie poziomu zadłużenia poniżej 60% PKB.

2. Projekty reform Komisji 

3 września 2004 r. Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie ładu gospodarczego, 
szczegółowo określający propozycje reform PSW, które można streścić następująco: 

(i) zwracanie większej uwagi na zadłużenie i trwałość w zakresie nadzoru 
budżetowego;

(ii) dodatkowa elastyczność budżetowa uwzględniająca czynniki typowe dla danego 
kraju, takie jak poziom zadłużenia, potencjał wzrostu, długoterminowa trwałość;

(iii) uwzględnienie okoliczności gospodarczych przy wykonywaniu procedury 
nadmiernego deficytu – np. dopuszczenie skutków przedłużonego spowolnienia 
gospodarczego oraz ostrych recesji;

(iv) wyrównanie kalendarza budżetowego w Państwach Członkowskich w ramach 
„semestru budżetowego UE”, w celu ułatwienia koordynacji budżetowej ex ante;

(v) zapewnienie wcześniejszych działań w celu poprawienia budżetów;

(vi) poprawa egzekwowania dzięki polepszeniu jakości i wzmocnieniu niezależności 
krajowych urzędów statystycznych.

3. Stanowisko Irlandii

W ostatnich miesiącach Państwa Członkowskie prowadzą debatę na temat poszczególnych 
kwestii, także w kontekście posiedzeń Eurogrupy i Rady ds. Gospodarczych i Finansowych 
(ECOFIN). W chwili obecnej wciąż trwają dyskusje dotyczące związanych z tym kwestii. 
Prezydencja luksemburska UE wskazała swój cel polegający na osiągnięciu porozumienia w 
tej sprawie przed wiosennym szczytem Rady Europejskiej w dniach 22-23 marca 2005 r.

Obecnie stan finansów publicznych Irlandii jest jednym z najzdrowszych w UE. Minister 
finansów Brian Cowen T.D., stwierdził, że Irlandia w pełni angażuje się w bieżące dyskusje 
nad reformą PSW, licząc na zachęcenie do przeprowadzenia reform zgodnych z priorytetami 
gospodarczymi Irlandii. Na przykład, Irlandia od dawna utrzymuje, że kraje o bardzo niskim 
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poziomie zadłużenia i wyraźnych potrzebach inwestycyjnych nie powinny doświadczać 
niepotrzebnych ograniczeń w zakresie udostępniania zasobów. 

Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych (OKPG)

1. Tło
OKPG są centralnym dokumentem okresowym opartym na Traktacie i dotyczącym polityki 
UE oraz kluczowym instrumentem koordynacji polityk. Ogólne Kierunki pełnią dwojaką rolę. 
Po pierwsze, określają one ogólne kierunki polityk. Po drugie, podają mierniki oceny polityk 
w kontekście ciągłego monitorowania prowadzonego przez Radę i Komisję (wielostronny 
nadzór). Kierunki obejmują zarówno polityki makroekonomiczne, jak i strukturalne.

Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych zostały przyjęte w 2003 r. na lata 2003-05, a 
następnie zaktualizowane w 2004 r., aby uwzględniały rozszerzenie UE. Ostatnio Komisja 
opublikowała drugi raport z realizacji OKPG w latach 2003-05.

Raport ocenia stopień realizacji OKPG w latach 2003-05 i stanowi tło wiosennego raportu 
Komisji z 2005 r., a także średniookresowego przeglądu Strategii Lizbońskiej. Wchodzi on w 
skład „pakietu wdrożeniowego”, który obejmuje również Wspólny raport o zatrudnieniu i 
Raport z realizacji Strategii Rynku Wewnętrznego.

Raport stwierdza, ze obecne tempo reformy jest niedostatecznie szybkie, aby umożliwić 
terminowe osiągnięcie celu lizbońskiego, jakim jest uczynienie UE najbardziej konkurencyjną 
i opartą na wiedzy gospodarką do roku 2010.

2. Karta dotycząca Irlandii w ostatnim raporcie z realizacji
Informacje dotyczące Irlandii przedstawione w ostatnim raporcie z realizacji są względnie 
pozytywne. Podsumowując, trzy z czterech zaleceń dla Irlandii dotyczących OKPG zostały 
ocenione jako będące „w toku” realizacji, co oznacza wysoko zaawansowany postęp. 
Realizacja zalecenia w sprawie konkurencyjności dla Irlandii została określona jako 
„ograniczona”, co wskazuje na jedynie częściowe rozwiązanie kwestii zawartych w zaleceniu, 
aczkolwiek tekst uznaje osiągnięty postęp. Poniższa tabela pokazuje streszczenie oceny:

Osiągniecie sprawnego przejścia od dwucyfrowego wzrostu gospodarczego końca lat 90. do 
niższego, zrównoważonego wzrostu w latach kolejnych dzięki zapewnieniu stabilnych warunków 
makroekonomicznych i wzmocnieniu podaży w gospodarce
1 Podniesienie efektywności wydatków publicznych i poprawa planowania 

dochodów i wydatków w stabilnych ramach średniookresowych opartych 
na zakresie środków wprowadzonych ostatnio w celu poprawy planowania, 
zarządzania i kontroli wydatków (wytyczna 14);

w toku

2 Zachęcenie partnerów społecznych do stosowania rozważnej i elastycznej 
normy płacowej w celu umożliwienia dopasowania się do zróżnicowanej 
produktywności i zróżnicowanych umiejętności oraz jednoczesnego 
zagwarantowania konkurencyjności (wytyczne 3 i 5);

w toku

3 Nadanie priorytetowego statusu wdrożeniu elementów infrastrukturalnych 
Narodowego Planu Rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu stabilności 
budżetowej oraz stosowanie środków polityki w celu podniesienia poziomu 
prac badawczo-rozwojowych (wytyczna 13);

w toku

4 Zwiększenie konkurencyjności w przemyśle sieciowym i niektórych 
sektorach gospodarki, takich jak dystrybucja detaliczna (w tym handel 
napojami alkoholowymi), ubezpieczenia i zawody (wytyczna 9).

ograniczone
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ZAŁĄCZNIK

Fragment dokumentu Euro Paper Nr 45  Koordynacja polityk gospodarczych w UE: 
przedstawienie głównych cech charakterystycznych przez Dyrekcję Generalną ds. 
Gospodarczych i Finansowych (lipiec 2002 r.)

Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych (OKPG)
Od roku 1993 Rada corocznie przyjmuje OKPG na podstawie zalecenia Komisji. Celem 
OKPG jest przedstawienie w sposób zintegrowany ogólnych zaleceń dla twórców polityk, w 
odniesieniu do polityk makroekonomicznych i strukturalnych oraz zapewnienie miernika na 
potrzeby oceny ex post w kontekście wielostronnego nadzoru. Początkowo OKPG posiadały 
bardzo ogólny zakres, lecz z czasem zalecenia stały się bardziej konkretne i szczegółowe, a 
zalecenia odnoszące się do poszczególnych krajów stopniowo zyskiwały znaczenie do chwili, 
gdy odzwierciedliły ogólne kierunki charakterystyczne dla całej Wspólnoty. Ta ewolucja 
sprawiła, ze OKPG stały się bardziej skutecznym instrumentem koordynacji.

OKPG są wiążące politycznie, nie prawnie; nie przewiduje się żadnych mechanizmów w 
zakresie sankcji. Przestrzeganie ich jest dobrowolne i opiera się na wzajemnej presji. W celu 
zwiększenia tej presji Rada ECOFIN może wydawać zalecenia dla Państw Członkowskich, 
które nie stosują się do OKPG i w koniecznych przypadkach podać taki fakt do powszechnej 
wiadomości. Taka możliwość została po raz pierwszy wykorzystana w 2001 r.

Skuteczność OKPG jako narzędzia wielostronnego nadzoru została zwiększona w roku 2000 
dzięki wprowadzeniu rocznego raportu z realizacji, który zapewnia nadzór ex post poprzez 
ocenę zakresu, w jakim Państwa Członkowskie zastosowały się do zaleceń określonych w 
OKPG. Raport z realizacji przedstawiany jest krótko przed prezentacją OKPG na kolejny rok 
i pomaga lepiej je ukierunkować.

OKPG stanowią centralny element procesu koordynacji. Zawarte w nich zalecenia są 
rozwijane w drodze bardziej szczegółowych procedur, które muszą być zgodne z OKPG. 
Obejmują one Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu w zakresie prowadzenia polityk 
budżetowych, Wytyczne w zakresie zatrudnienia na rynkach pracy (proces luksemburski), 
proces z Cardiff w zakresie reformy gospodarczej rynków produktów i rynków kapitałowych 
i wreszcie dialog makroekonomiczny na rzecz odpowiedzialnego rozwoju płac (proces 
koloński).
Biorąc pod uwagę fakt, że OKPG zarówno zapewniają ogólne wytyczne, jak i opierają się na 
specjalnych procedurach, procedury te są zsynchronizowane czasowo w celu zapewnienia, że 
OKPG stanowią punkt odniesienia na początku i na końcu rocznego procesu koordynacji.

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu (PSW) / Procedura Nadmiernego Deficytu
Zasady polityki budżetowej, a zwłaszcza PSW, który rozwija postanowienia Traktatu 
dotyczące procedury nadmiernego deficytu (art. 104), muszą zapewnić proporcję pomiędzy 
zniechęcaniem do podejmowania działań w odniesieniu do budżetu krajowego, które mogłyby 
niekorzystnie wpłynąć na obszar euro jako całość i zakłócić prowadzenie polityki monetarnej 
a zachowaniem wystarczającej swobody w zakresie stabilizującej roli polityk budżetowych. 
W tym celu określono system łączący oparty na zasadach mechanizm, który może skutkować 
nakładaniem sankcji, z elementem elastyczności, który przewiduje brak działań w wypadku 
zaistnienia tymczasowych lub wyjątkowych okoliczności.

PSW zobowiązuje Państwa Członkowskie do utrzymania budżetu na poziomie zbliżonym do 
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salda lub w nadwyżce w perspektywie średnioterminowej. Powinno to umożliwić Państwom 
Członkowskim radzenie sobie z cyklicznymi fluktuacjami przy jednoczesnym utrzymaniu 
deficytu budżetowego poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3 % PKB.
Deficyty przekraczające tę wartość zostaną uznane za nadmierne, chyba że mają one 
charakter tymczasowy lub spowodowane są wyjątkowymi okolicznościami.

System opiera się na elementach zapobiegawczych i odstraszających. Zapobieganie jest 
zapewnione dzięki regularnemu nadzorowi i systemowi wczesnego ostrzegania, który 
umożliwia podjęcie działań naprawczych, gdy nastąpi „obsunięcie” budżetu. Państwa 
Członkowskie przedstawiają programy stabilności lub konwergencji, które określają ich 
średnioterminowe cele i ścieżkę dopasowania, jak również coroczną aktualizację programów. 
Programy oceniane są przez Komisję i na tej podstawie Rada wydaje opinię. Dodatkowo 
Rada, w oparciu o ocenę Komisji, regularnie monitoruje realizację programów. W przypadku 
znacznej rozbieżności, Rada może wydać zalecenie odnośnie Państwa Członkowskiego, 
wzywające do podjęcia działań naprawczych. Odstraszanie zapewnione jest dzięki 
szczegółowemu wyjaśnieniu i przyspieszeniu mechanizmów sankcji. PSW wyjaśnia 
procedurę nadmiernego deficytu, precyzując wyjątkowe warunki, w których 3 % limit może 
zostać przekroczony, i określając zasady dotyczące sankcji.
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