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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Komisji do Spraw Unii Europejskiej

w sprawie wspólnych działań dotyczących

„Europejskiej polityki gospodarczej – perspektyw krajowych i europejskich”

przyjęta na 66 posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r. 

1. OWPG (Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej)1 oraz Pakt Stabilności i Wzrostu 
(PSW) – wraz z programami stabilności i konwergencji – stanowią dwa główne elementy 
sprawowania nadzoru nad politykami gospodarczymi w UE. 
Czy mogliby Państwo przekazać nam informacje na temat sposobu, w jaki parlament 
rozwiązuje te kwestie w ramach rocznych? Jaki jest poziom debaty na ten temat w 
Waszej izbie oraz jaka jest jej ewentualna kontynuacja?

Sejm i sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej, jako jego organ 
wyspecjalizowany w sprawach wspólnotowych, a także Komisje – Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Gospodarki dotąd wypowiadały się jedynie o niektórych aspektach 
Ogólnych Wytycznych Polityki Gospodarczej (OWPG). Nie prowadzono na forum 
sejmowym debaty nad OWPG, także z tego powodu, że  Wytyczne nie są dostępne w języku 
polskim.  

Omawiano jednak w Sejmie różne aspekty OWPG i PSW, które były związane z 
debatą nad budżetem, a także z planami i programami rządowymi sporządzanymi dla 
koordynacji zamierzeń gospodarczych w ramach UE. Przedmiotem zainteresowania Sejmu i 
jego komisji były m. in. kwestie dotyczące planowanych zmian strukturalnych zawarte w 
dokumencie rządowym pt. Reformy Strukturalne na Rynku Produktów i Usług oraz na Rynku 
Kapitałowym, jaki przygotowano w ramach tzw. procesu z Cardiff. Wobec bardzo trudnej 
sytuacji na rynku pracy, czego wyrazem jest wysokie bezrobocie i niski poziom aktywności 
zawodowej, Sejm i jego komisje wielokrotnie zajmowały się tymi problemami. Oceniano 
zamiary rządu, które zostały przedstawione w Krajowym Planie Działań na Rzecz 
Zatrudnienia w ramach tzw. procesu luksemburskiego. 

Obszarem wnikliwego zainteresowania Sejmu i jego komisji była polityka budżetowa, 
co w dużej mierze wiązało się z konstytucyjnym określeniem poziomu długu publicznego a 
także z zaleceniami PSW. Sejm obligował rząd do racjonalizacji wydatków publicznych, 
przyjmował z zadowoleniem działania rządu zmierzające do trwałej poprawy na tym polu. 
Ograniczanie wydatków na cele społeczne budziło jednak sprzeciw niektórych klubów 
sejmowych i posłów. 

Przedmiotem zainteresowania Izby, a zwłaszcza Komisji do Spraw UE, były również 
różne aspekty rządowego Programu Konwergencji na lata 2004 - 2007 oraz propozycje 
dotyczące jego aktualizacji. Zgodnie z ustawowymi zapisami bowiem, rząd ma obowiązek 

  
1 1 W liście J. Borrella używa się nazwy – Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych, co jest tłumaczeniem 
angielskiego terminu: Broad Guidelines of the Economic Policies. W Polsce powszechnie uzywa się nazwy 
Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej, co ma miejsce również w niniejszym dokumencie.
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uzyskać pozytywną opinię tej komisji o Programie zanim przedstawi go na  forum UE. 
Omówienie projektu Programu zakłada plan pracy Komisji do Spraw UE.

Polska dopiero od maja ub. r. jest członkiem UE, stąd polski Sejm nie zgromadził 
jeszcze wystarczających doświadczeń by wypowiadać się kategorycznie o wszystkich 
problemach z zakresu koordynowania  polityki gospodarczej w ramach UE, w tym także o 
wszystkich aspektach OWPG i PSW.

2. Jak Wasz parlament obecnie zapatruje się na PSW oraz roczny harmonogram 
polityki gospodarczej UE? Czy ustalono wspólne stanowisko i jeśli tak - jakie? W jaki 
sposób zalecenia zawarte w OWPG przyjęte w czerwcu przez Radę są interpretowane i 
uwzględniane w dyskusji nad budżetem? W jakim stopniu Wasza izba wypowiada się w 
sprawie struktury i jakości rocznych wydatków publicznych oraz poziomu długu 
publicznego?

W debatach plenarnych Sejmu RP, zwłaszcza w dyskusji nad budżetem oraz na 
posiedzeniach komisji sejmowych, które zajmują się sprawami gospodarki i finansów 
publicznych, problematyka PSW była omawiana wielokrotnie, choć często nie czyniono 
bezpośrednich odniesień do Paktu i nie komentowano wprost jego zaleceń. 

Generalnie Sejm uznaje PSW za niezbędną podstawę do definiowania i wprowadzania w 
życie przez państwa członkowskie polityk fiskalnych. Widzi on także potrzebę wzmocnienia 
dyscypliny finansów publicznych w krajach członkowskich i zwiększenie efektywności 
egzekwowania postanowień Paktu. Uważa, że nominalne kryteria fiskalne, przy 
uwzględnieniu specyfiki krajów członkowskich, należy uznać za niepodważalne. Pakt, 
zdaniem Sejmu, w większym stopniu powinien jednak uwzględniać różnorodność gospodarek 
państw członkowskich i odmienność stojących przed nimi wyzwań natury strukturalnej.

Na forum sejmowym nie dyskutowano problematyki horyzontów czasowych PSW ani też 
okresów, jakie powinny obejmować materiały sprawozdawcze. Z dyskusji, która nawiązywała 
do zagadnienia horyzontu czasowego koordynowania polityki gospodarczej w ramach UE, 
odnotowano jedynie opinię, że nie ma racjonalnego uzasadnienia, by państwa członkowskie 
UE, cechujące się odmienną sytuacją gospodarczą, realizowały identyczny cel 
średniookresowy zawarty w PSW. Cel ten powinien odzwierciedlać aktualny poziom długu i 
prognozę jego zmian w średnim i długim okresie. Powinien on dopuszczać nawet niewielki 
deficyt strukturalny w średnim okresie, w sytuacji kiedy reformy zmierzają do osiągnięcia 
długookresowej stabilności finansów publicznych. Specyficzne dla każdego z państw cele 
średniookresowe, mogłyby podlegać rewizji w OWPG, tak aby aktualizacje odzwierciedlały 
odnotowane w tym okresie zmiany wielkości długu oraz zmiany w tempie wzrostu PKB.

Nie wypracowano jednak formalnego stanowiska Sejmu w kwestii  PSW i harmonogramu 
polityki gospodarczej UE.

W zakresie zaleceń, jakie formułują OWPG pod adresem Polski, to większość z nich była 
przedmiotem debat i działalności legislacyjnej Sejmu, zwłaszcza w trakcie procedury 
uchwalenia budżetu. 

Zwracano m. in uwagę rządowi na potrzebę kontynuowania działań zmierzających do 
zwiększenia elastyczności rynku pracy, co zapoczątkowano już zmianami w Kodeksie Pracy. 
Podzielano zawarty w Wytycznych pogląd, że koszty pracy w Polsce są zbyt wysokie, co jest 
skutkiem wysokich obciążeń finansowych związanych z zatrudnieniem, a płace nie 
odzwierciedlają często wydajności i kwalifikacji pracowniczych. Padały argumenty, zbieżne z 
duchem Wytycznych, na temat pilnej konieczności harmonizowania kierunków edukacji i 
przygotowania zawodowego z wymogami rynku pracy.
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W kwestii deficytu budżetowego Sejm przyjął ustawy zmierzające do ograniczenia 
wydatków publicznych. Jednocześnie Sejm uznał, że należy prowadzić politykę, której celem 
powinno być zmniejszenie tzw. „wydatków sztywnych”. Podjęte działania pozwoliłyby na 
zatrzymanie szeregu niekorzystnych zjawisk zwiększających deficyt budżetowy w przyszłych 
okresach. Uchwalono również ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
znowelizowano istotnie przepisy ordynacji podatkowej w przekonaniu, że spowoduje to 
dynamiczny rozwój podmiotów gospodarczych.

Sejm ma świadomość, że poziom wydatków na B+R może zagrozić perspektywie 
rozwojowej kraju oraz, że ich finansowanie przez przemysł jest szczególnie niskie, co 
znalazło wyraz w Wytycznych adresowanych do Polski. Istotne zwiększenie tych wydatków 
zapowiedziano w budżecie na 2005 r. i Narodowym Programie Rozwoju na lata 2007-2013.

Jeżeli chodzi o stanowisko Sejmu w kwestii struktury i jakości rocznych wydatków 
publicznych oraz poziomu długu publicznego to wyrażane jest ono w trakcie debaty 
budżetowej, debat plenarnych i dyskusji w komisjach. Sejm z powagą odnosił się do 
konstytucyjnych zapisów jakie w Polsce istnieją w odniesieniu do długu publicznego, był 
świadomy wagi tego problemu dla harmonijnego rozwoju gospodarki oraz podzielał zalecenia 
UE w sprawie poprawy stanu finansów publicznych.

Jednocześnie część posłów zwracało uwagę na kwestie długu publicznego i 
długookresowej stabilności finansów publicznych jako efektu wdrażania reform 
strukturalnych. Zwracano uwagę na to np. że PSW powinien zachęcać do takich reform, 
bowiem to głównie reformy strukturalne gwarantują osiągnięcie sformułowanych w nim 
zaleceń. Pojawiały się także postulaty by w ramach wielostronnego oceniania stanu finansów 
publicznych uwzględniać koszty takich reform strukturalnych, które bezpośrednio 
przyczyniają się do wzmocnienia stabilności tych finansów w długim okresie. 

Jedną z ważnych reform strukturalnych jest np. dokonana w Polsce reforma systemu 
emerytalnego, ważna ze względów ekonomicznych (bezpośrednio stabilizuje finanse w 
długim okresie) i społecznych (w związku z procesami starzenia się społeczeństwa). 

3. Jaki jest w Waszej Izbie i systemie politycznym poziom świadomości co do kwestii 
związanych z nadzorem finansów publicznych w UE i polityk makroekonomicznych? 
Czy dostrzegają Państwo potrzebę poprawy w tym obszarze i silniejszej współpracy z 
Parlamentem Europejskim oraz innymi instytucjami europejskimi?

Z wyjątkiem członków Komisji do Spraw UE, Komisji Finansów Publicznych i Komisji 
Gospodarki, którzy dobrze znają unijną problematykę ekonomiczną, poziom wiedzy na 
tematy związane z nadzorem finansów publicznych w UE czy polityk makroekonomicznych 
jest wśród reszty parlamentarzystów zróżnicowany. Kluby poselskie korzystają jednak ze 
swoich parlamentarzystów specjalizujących się w problematyce unijnej dla jej prezentacji 
posłom zaangażowanym w inne dziedziny działalności sejmowej. 

Dotychczasowa aktywność Sejmu w sprawach integracji europejskiej koncentrowała się 
głównie na intensywnych pracach zmierzających do dostosowania polskiego prawa do 
regulacji UE, co w sposób naturalny odsuwało na dalszy plan problematykę funkcjonowania 
instytucji i mechanizmów unijnych.

Kwestie związane z nadzorem nad finansami publicznymi w UE i politykami 
makroekonomicznymi bywały przedmiotem zainteresowania parlamentarzystów np. przy 
okazji prac nad projektami ustaw o finansach publicznych i ustawie budżetowej. 

Problematyka ta była obecna również przy omawianiu przez Sejm sprawozdania z 
wykonania budżetu, ale pojawiała się raczej wąskim zakresie – w zasadzie jako tło do oceny 
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polskiej polityki makroekonomicznej czy w trakcie debaty nad skutecznością systemu 
kontroli finansów publicznych.  

4. Jakie mieliby Państwo propozycje odnośnie poprawy funkcjonowania i wdrażania 
OWPG oraz rocznych ram polityki gospodarczej UE w celu uczynienia ich rzeczywiście 
efektywnymi?

Wobec faktu, że staż Polski w UE nie przekroczył nawet roku, tematyka związana z 
polską akcesją, jakkolwiek żywa na forum sejmowym, jedynie w sporadycznych przypadkach 
odnosiła się do konkretnych dokumentów unijnych, w tym nawet tak ważnego jakim są 
OWPG.

Posłowie uczestniczący w plenarnych debatach sejmowych i dyskusjach na forum 
Komisji Gospodarki i Komisji Finansów Publicznych poruszali jednak problematykę 
funkcjonowania Polski w UE, w tym także problematykę funkcjonowania i wdrażania 
OWPG.

Wysuwano np. postulat, by przy ocenianiu stopnia wdrożenia OWPG uwzględniać 
również aspekty jakościowe dokonywanych reform strukturalnych. Zgłoszono propozycję, by 
ocen stopnia wdrożenia OWPG dokonywać także na miejscu, w krajach członkowskich. 
Umożliwiłoby to udział w procesie wielu ekspertów krajowych, mogących dostarczyć 
kompetentnych informacji na każdy z ocenianych tematów.

Podnoszono potrzebę silniejszego powiązania OWPG z zaleceniami Strategii Lizbońskiej 
proponując jej „nacjonalizację”, przez co rozumiano dostosowanie zaleceń do sytuacji 
poszczególnych krajów członkowskich.

Aby umożliwić Sejmowi monitorowanie i ocenę zaawansowania stopnia wdrożenia w 
życie OWPG, a tym samym zwiększyć efektywność koordynacji polityki gospodarczej na 
linii Polska – UE zgłaszano sugestie, by administracja rządowa opracowywała periodycznie 
dokument zestawiający rekomendacje KE oraz harmonogram ich wprowadzania w życie. W 
dokumencie takim wskazywanoby instytucje wiodące i inne podmioty uczestniczące w 
procesie wdrażania wytycznych, a także przedstawiano aktualny stan realizacji 
poszczególnych zadań. Z postulatem tym wiązało się także oczekiwanie, że Sejm będzie w 
przyszłości pełniej informowany na temat OWPG, w tym zwłaszcza w dziedzinie wdrażania 
w życie Wytycznych  przez poszczególne ministerstwa.

Przyjęto ze zrozumieniem zmianę, którą KE wprowadziła w 2003 r. do OWPG, 
wydłużając perspektywę czasową Wytycznych do 3 lat, co zdaniem Sejmu pozwala na 
wprowadzanie do tego dokumentu elementów planowania średniookresowego.

Zastanawiano się, czy dłuższy niż rok okres sprawozdawczy w sprawie wdrażania OWPG 
nie byłby korzystniejszy z punktu widzenia dokonywanych reform strukturalnych i 
sugerowano by ta kwestia została rozważona przez KE.

5. Jakie reformy strukturalne są obecnie wprowadzane w Państwa kraju? Pytanie 
to dotyczy reform zawartych w agendzie lizbońskiej i OWPG, jak również reform 
zapoczątkowanych na poziomie krajowym. Czy istnieją inne dziedziny, w których 
dostrzegają Państwo pilną potrzebę modernizacji Waszego krajowego systemu 
gospodarczego i społecznego?

Od początku przemian ustrojowo-systemowych w Polsce prowadzona była intensywna 
działalność reformatorska. Większość z wprowadzonych reform miała charakter ustrojowo-
systemowy i stworzyła m. in. grunt dla wdrażania Strategii Lizbońskiej. 

W ostatnich kilku latach wprowadzono w Polsce kolejne reformy o charakterze 
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strukturalnym, zwłaszcza dotyczące częściowego uzdrowienia finansów publicznych. 
Zliberalizowano znacznie rynek pracy, zwiększono swobodę działalności gospodarczej oraz 
znowelizowano zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorców z administracją fiskalną. W 
latach 1998 - 2001 przeprowadzono reformy systemu ubezpieczeń społecznych, służby 
zdrowia, struktury administracji i podziału terytorialnego kraju oraz szkolnictwa. 
Występujące trudności napotykane w zakresie finansowania służby zdrowia i ochrony 
środowiska wymagają dalszych zmian ustawowych.

W zakresie reform strukturalnych przewidzianych w najbliższym czasie, to w kwietniu br. 
Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, na podstawie której 
kilkaset przedsiębiorstw państwowych pozostających obecnie pod nadzorem wojewodów ma w 
ciągu 21 miesięcy zostać skomercjalizowane, a następnie sprywatyzowane.

Polska jest obecnie w okresie przedwyborczym. W bieżącym roku będą miały miejsce 
wybory parlamentarne i prezydenckie. Okres ten nie sprzyja wprowadzaniu reform 
strukturalnych, zwłaszcza takich, które powodują istotne skutki społeczne. Mimo tego 
przygotowywany został projekt Narodowego Plan Rozwoju na lata 2007-2013. Przewiduje on 
30 kierunków działania zmierzających do osiągnięcia pozytywnych zmian w 10 
priorytetowych sferach gospodarki i życia społecznego oraz wytycza 3 cele strategiczne: 
utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarki, wzmocnienie konkurencyjności regionów i 
przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia, a także podniesienie poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. Jest on jest pomyślany jako polskie wydanie  „Strategii 
Lizbońskiej”.

Priorytetami NPR są:  
- inwestycje, w tym m. in. wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 

usprawnienie infrastruktury energetycznej i tworzenie nowoczesnej sieci transportowej;
- zatrudnienie, w tym m. in. modernizacja organizacji i funkcjonowania rynku pracy;
- eksport, w tym m. in. poprawa oferty i warunków eksportu;
- przedsiębiorczość, w tym m. in. poprawa efektywności przedsiębiorstw;
- innowacyjność, w tym m. in. komercjalizacja badań naukowych i prac rozwojowych;
- ochrona rynku, w tym m. in. ochrona reguł konkurencji i wzmocnienie mechanizmów 

rynkowych w gospodarce;
- integracja społeczna, w tym m. in. ograniczenie wykluczenia społecznego i wsparcie 

rodzin;
- wiedza i kompetencje, w tym m. in. zwiększenie dostępu do edukacji i wyższa jakość 

kształcenia;
- aktywność i mobilność, w tym m. in. poprawa warunków bezpieczeństwa życia i pracy 

oraz dostępności mieszkań;
- gospodarowanie przestrzenią, w tym m. in. zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 

kraju.

6. Czy mają Państwo dodatkowe propozycje lub pomysły, którymi chcieliby 
Państwo podzielić się w związku z kwestiami wymienionymi powyżej, w świetle naszego 
spotkania 25 kwietnia 2005 r.?

W trakcie dyskusji w komisjach sejmowych nad PSW zgłaszano propozycje, które 
dotyczyły szczegółowych aspektów funkcjonowania i udoskonalenia Paktu, a mianowicie:

- podnoszono problem wydatków inwestycyjnych zwracając uwagę na sytuację Polski, 
jak i innych słabiej rozwiniętych państw, które muszą dokonać znacznego wysiłku 
inwestycyjnego, by zmniejszyć dystans do rozwiniętych państw UE. Postulowano np. 
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by zwiększenie nakładów inwestycyjnych odbywało się bez obaw o naruszenie 
zaleceń PSW o ile te inwestycje zmierzają do zagwarantowania długookresowej 
stabilności finansów publicznych.

- wypowiedziano się na temat potrzeby uściślenia pojęcia „zadawalające tempo”, które 
zgodnie z art. 104 TWE dopuszcza sytuację przekroczenia długu sektora general 
government ponad 60% PKB o ile w takim tempie ten dług maleje. Postulowano –
zgodnie zresztą z propozycją Komisji – by wielkość określającą „zadawalające 
tempo” ustalać oddzielnie dla każdego z członków UE, u którego ten problem 
występuje;

- wyrażono opinię, że rozszerzenie zakresu stosowania klauzuli wyjątkowości (zawartej 
w art. 2.1 rozporządzenia 1467/97 oraz rezolucji RE w sprawie PSW z 17.06.1997 r.) -
która wyłącza inicjowanie procedury nadmiernego deficytu, gdy dany kraj odnotowuje 
co najmniej 2% spadku PKB w ciągu roku - może doprowadzić do nadmiernej 
uznaniowości we wdrażaniu Paktu i nadużywania klauzuli przez największe państwa 
członkowskie.
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