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                           SYTUACJA GOSPODARCZA w UNII EUROPEJSKIEJ 

Na skutek światowego kryzysu finansowego sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej uległa 

znacznemu pogorszeniu. Dlatego konieczne było podjęcie szeregu działań mających na celu 

wsparcie gospodarki. Jednym z nich jest wdrożenie lepszej polityki gospodarczej  

w państwach członkowskich UE.  

Strategia Europa 2020 

Strategia Europa 2020 to europejska strategia na rzecz rozwoju - wyznaczanie kierunków 

rozwoju gospodarczego we wszystkich krajach członkowskich – są to przede wszystkim ramy 

polityki gospodarczej, dotyczące następujących obszarów: 

 

Na pracę nad strategią Europa 2020 państwa członkowskie mają czas określany „Europejskim 

semestrem”. Wtedy podają do publicznej wiadomości informacje dotyczące działań  
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w obszarze makroekonomii i zatrudnienia. Niesie to ze sobą znaczącą korzyść - dzięki 

obserwacji można wykryć pojawiające się problemy i niespójności o wiele wcześniej.   

Komisja Europejska co roku rozpoczyna europejski semestr, przedstawiając roczną analizę 

wzrostu gospodarczego w formie sprawozdania. Jest to początkiem ogólnej dyskusji na forum  

marcowej Rady Europejskiej. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do opracowania 

programów reform, a także stabilizacji lub konwergencji. Po ocenie programów przez 

Komisję Europejską, wydaje ona zalecenia dla każdego państwa członkowskiego  

np. dotyczące tworzenia miejsc pracy, stanu edukacji i finansów publicznych lub sytuacji 

sektora bankowego.  

Szczegółowe cele strategii Europa 2020,zaproponowane przez Komisję Europejską to: 
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Cele strategii Europa 2020 służą nie tylko poprawie wzrostu gospodarczego, ale także są 

zgodne ideą rozwoju inteligentnego i zrównoważonego.  

Aby kraje członkowskie mogły wdrożyć właśnie takie ramy polityki gospodarczej, konieczne 

są działania nie tylko na szczeblu unijnym , ale także krajowym i regionalnym. Komisja 

Europejska przedstawiła siedem projektów, które wpisują się w każdy z priorytetów:  

m.in. „Unia innowacji”, ,,Mobilna Młodzież”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europejski 

program walki z ubóstwem”.  

Jak zmierzyć sytuację gospodarczą? 

Wiele instytucji europejskich, rządowych i banków może podejmować decyzje na podstawie 

zestawień wiarygodnych danych statystycznych, których analiza umożliwia ocenę sytuacji 

gospodarczej. Najważniejszymi i najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami są: 

a) PKB  

PKB jest definiowany jako wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych  

w gospodarce danego kraju w określonym czasie. Wskaźnik PKB wykorzystywany jest  

m.in. do analizowania procesu konwergencji w całej UE.  

Ponadto, oprócz wskaźnika PKB, sytuacja gospodarcza danego państwa może być 

przedstawiona przy pomocy powiązanych z nim wskaźników: m.in. produkcji gospodarczej, 

importu i eksportu, konsumpcji lub wydatków rządowych czy stopa inflacji.  

Sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej uległa znacznemu pogorszeniu 8 lat temu, w roku 

2009 – tempo wzrostu gospodarczego wyraźnie spadło na skutek ogólnoświatowego kryzysu 

finansowego.  Z powodu kryzysu znacząco zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw i osób ze 

stałym zatrudnieniem. Zmniejszył się także potencjał wzrostu. Obecnie, obserwując wskaźnik 

PKB dla całego obszaru Unii Europejskiej, można zauważyć tendencje wzrostowe, choć kraje 

wspólnotowe odnotowały różne wielkości wzrostu.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 

Aby zbadać poziom zamożności mieszkańców danego kraju, częściej wykorzystuje się 

wskaźnik PKB per capita. Można go proso obliczyć: wartość PKB dzieli się przez ilość 

mieszkańców danego kraju. Wskaźnik PKB per capita ilustruje poziom zamożności 

mieszkańców danego kraju, a to oznacza, ze dzięki niemu można uzyskać informację, jaka 

wartość wszystkich dóbr wyprodukowanych w gospodarce przypada na 1 mieszkańca. 

Poniższa mapka przedstawia poziom PKB per capita w roku 2016 – dane zostały ujęte  

w stosunku do średniej unijnej (EU=100).  
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Wskaźnik PKB per capita dla państw członkowskich 
(EU=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do krajów, których PKB było wyższe niż PKB dla całego obszaru Unii Europejskiej, należą 

przede wszystkim Szwecja, Austria i Holandia. Pośród państw nienależących do UE, wysokie 

PKB osiągnęły Norwegia i Szwajcaria. Poniżej średniej unijnej klasyfikują się państwa takie 

jak Rumunia, Bułgaria, Łotwa i Estonia, a spoza państw wspólnotowych – Turcja.  

b) zatrudnienie 

Sytuację w gospodarce odzwierciedla także poziom zatrudnienia. Zatrudnienie mierzy się 

różnymi sposobami: pod względem zatrudnionych liczby osób lub miejsc pracy, 

uwzględniając pełen czas pracy albo ilość przepracowanych godzin. Liczba ludności  

Źródło:  Eurostat 
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w krajach europejskich stale się zmienia, więc dla ułatwień w porównywaniu zatrudnienie 

często przedstawia się w postać wskaźników zatrudnienia. Zazwyczaj obejmują one grupy 

wiekowe 15 – 64 lat, czyli ludność w wieku produkcyjnym.  

W Strategii ,,Europa 2020” ujęto także kwestie poziomu zatrudnienia. Jednym z jej celów jest 

osiągnięcie zatrudnienia osób w wieku 20 do 64 lat na poziomie 75%. W ramach realizacji 

strategii ,,Europa 2020” promuje się elastyczne warunki pracy, poprawę dostępności 

placówek opieki nad dziećmi, zapewnienie większej mobilności zawodowej. Umożliwia to 

model „flexicurity” – czyli polityka zwiększająca elastyczność rynku pracy. Dzięki temu 

pracownik ma prawo do połączenia życia prywatnego z zawodowym , a także do zachowania 

stabilności pracy i ochrony socjalnej.   

Obecnie poziom zatrudnienia na terenie całej Unii Europejskiej wynosi 71,1%.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

c) bezrobocie 

Jednym z istotnych wskaźników makroekonomicznych jest także stopa bezrobocia.  Obecnie 

stopa bezrobocia w Unii Europejskiej jest najniższa od 9 lat. Jednak poważnym problemem 

jest bezrobocie wśród młodych ludzi. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej 

„Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie”, mimo dobrej sytuacji gospodarczej, warunki  
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pracy nie ulegają poprawie. Młodzi ludzie często mają problemy ze znalezieniem pracy,  

a formy ich zatrudnienia są niepewne – przeważają umowy na czas nieokreślony.  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 

Najgorsza sytuacja dla osób młodych nastąpiła po kryzysie finansowym w roku 2008 – aż do 

dziś stopa bezrobocia nie jest tak niska, jak przed 2008 rokiem. Najwyższe bezrobocie 

odnotowano w roku 2013 – 23,6%. Obecnie stopa bezrobocia osób młodych wynosi 18,7 %.  

 

Działania UE w zakresie poprawy gospodarki  

Bezrobocie osób młodych jest poważnym zagrożeniem dla systemu gospodarczego. 

Działania, mające na celu obniżenie poziomu bezrobocia pośród młodych, Komisja 

Europejska zapoczątkowała już w roku 2012, tworząc pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży.  

Główne propozycje Komisji Europejskiej w zakresie zatrudnienia to gwarancja pracy dobrej 

jakości, możliwości dalszego kształcenia i rozwoju, przeprowadzenie szeroko zakrojonych 

konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi oraz stworzenie europejskiego sojuszu na 

rzecz przygotowania zawodowego.  
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W ramach pakietu zatrudnienia na rzecz młodych wchodzą m.in. takie inicjatywy jak: 

  

Ponadto, aby zapobiec ponownemu pogorszeniu się sytuacji gospodarczej w Europie  

i umożliwić jej dalszy rozwój, Komisja Europejska aktywnie działa na rzecz pobudzania 

zatrudnienia i inwestycji. Działaniami priorytetowymi  jest uproszczenie prawodawstwa,  

a także bardziej odpowiednie zarządzanie zasobami finansowymi i funduszami publicznymi. 

W tym celu podejmowanych jest wiele inicjatyw, z różnych zakresów gospodarki  - zatru-

dnienia, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcia inwestycyjnego.  

 

Źródła: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=pl 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=pl
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl
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https://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_pl 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_pl 

 

Komisja Europejska – Komunikat prasowy, Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie: 

przegląd dotyczący 2017 roku wskazuje na pozytywne tendencje, lecz podkreśla duże 

obciążenia dla młodzieży, Bruksela, 17.07.2017 

Biała Księga Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości Europy i dokumenty otwierające 

debatę na temat UE/27 do roku 2025 

Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu., Bruksela 2010 
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