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ELEMENTY STRATEGII
„EUROPA 2020 – STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU” JEST NOWĄ DŁUGOOKRESOWĄ STRATEGIĄ ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2010-2020. ZOSTAŁA 
ZATWIERDZONA PRZEZ RADĘ EUROPEJSKĄ 17 CZERWCA 2010 R., ZASTĘPUJĄC W TEN SPOSÓB REALIZOWANĄ W LATACH 
2000-2010 STRATEGIĘ LIZBOŃSKĄ.

Strategia „Europa 2020” jest zarów-
no kontynuacją śmiałej wizji rozwoju na-
kreślonej przez Strategię Lizbońską, jak 
i próbą odpowiedzi na słabości europej-
skiej gospodarki, które ze wzmożoną siłą 
ujawniły się podczas ostatniego kryzy-
su, który przyniósł największe od co naj-
mniej 80 lat załamanie gospodarcze oraz 
uwidocznił poważne słabości struktural-
ne gospodarek europejskich. 

Przyjęta w 2000 r. Strategia Lizbońska 
zapoczątkowała proces mający na celu 
uczynienie z gospodarki unijnej najbar-
dziej konkurencyjnej, opartej na wiedzy 
gospodarki świata zdolnej do utrzymania 
zrównoważonego wzrostu gospodarcze-
go, stworzenia większej liczby lepszych 
miejsc pracy oraz zachowania spójno-
ści społecznej. Problemy z jej realizacją 
sprawiły, iż po pięciu latach dokonano 
rewizji Strategii Lizbońskiej, koncentru-
jąc uwagę przede wszystkim na wzroście 

INTELIGENTNY ROZWÓJ

i zatrudnieniu. W celu zdynamizowania 
realizacji odnowionej Strategii Lizboń-
skiej, państwa członkowskie zobowiązały 
się do przygotowywania trzyletnich kra-
jowych programów reform, akcentując  
w ten sposób swoją współodpowiedzial-
ność za powodzenie realizacji reform 
strukturalnych na szczeblu krajowym
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Strategia „Europa 2020” ma być europejską odpowiedzią na od-
czuwalne obecnie silniej niż jeszcze przed dekadą globalne wy-
zwania, w tym rosnącą konkurencję ze strony Stanów Zjednoczo-
nych i wschodzących potęg gospodarczych – Indii i Chin, zmiany 
klimatu oraz wyczerpujące się zasoby naturalne czy obserwowa-
ny proces starzenia się społeczeństw, stanowiący poważne za-
grożenie dla europejskiego modelu socjalnego. Rosnące koszty 
utrzymania sektora emerytalnego i opieki zdrowotnej będą nie-
wątpliwie stanowiły jedno z najpoważniejszych wyzwań dla krajo-
wych systemów finansów publicznych.

W tych warunkach jedynie śmiałe i skoordynowane działania – 
obejmujące europejskie instytucje, państwa członkowskie, re-
giony oraz partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawi-
cieli społeczeństwa obywatelskiego – będą gwarantem sukcesu. 
Ryzyko niewykorzystania tej szansy jest zbyt wysokie – groziło-
by nam wejście w długi okres powolnego wzrostu gospodarczego 
oraz marginalizacja na arenie międzynarodowej.

Atutem Unii Europejskiej jest głęboko zaawansowany proces in-
tegracji gospodarczej w oparciu o instytucje wolnego rynku i unii 
monetarnej, a dalsze znoszenie ograniczeń dla jednolitego ryn-
ku wewnętrznego mogłoby stanowić nowy impuls prowzrostowy. 

Ważne przy tym jest wspieranie procesów harmonijnego rozwo-
ju wszystkich regionów, w szczególności poprzez odblokowanie 
procesów wzrostowych pozwalające zachować proporcjonalny 
udział poszczególnych państw członkowskich w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”.

Fundamentalny cel reform, jakim jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia w Unii Europejskiej, nie uległ 
zmianie, jednakże zaproponowany model europejskiej społecznej gospodarki rynkowej w większym niż dotychczas stopniu ma się 
opierać na trzech współzależnych i wzajemnie uzupełniających się priorytetach: 

WZROST INTELIGENTNY 
(ang. smart growth) – czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

WZROST ZRÓWNOWAŻONY 
(ang. sustainable growth) – czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej 
z zasobów i konkurencyjnej.

WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU 
(ang. inclusive growth) – czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej 
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

1
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5 CELÓW GŁÓWNYCH
DO OCENY POSTĘPÓW W REALIZACJI STRATEGII „EUROPA 2020” 
OKREŚLONO PIĘĆ WYMIERNYCH CELÓW ROZWOJOWYCH DO OSIĄGNIĘCIA  
W ROKU 2020 NA POZIOMIE UNIJNYM.
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CEL 1: OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE 75%, 
wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, osób starszych i pracowników nisko 
wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą integrację legalnych imigrantów.

CEL 2: POPRAWA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, 
w szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych i prywatnych w tym sektorze osiągnął 3% PKB; ponadto 
Komisja Europejska opracuje wskaźnik odzwierciedlający efektywność działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

CEL 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 20%, 
w porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia 
efektywności energetycznej o 20%. Unia Europejska zdecydowana jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej redukcji 
emisji w porównaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje 
rozwijające się wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i możliwości.

CEL 4: PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, 
zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie 
do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne.

CEL 5: WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, 
zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln 
obywateli.

Wyznaczone cele są silnie współzależne. Przykładowo, wzrost 
stopy zatrudnienia powinien pociągnąć za sobą ograniczanie roz-
miarów ubóstwa wśród osób bezrobotnych i nieaktywnych zawo-
dowo. Osiągnięcie celów gospodarki niskoemisyjnej nie będzie 
możliwe bez odpowiedniego zwiększenia nakładów na badania  
i rozwój czy szerszego wykorzystywania technologii informacyjno- 
-telekomunikacyjnych.

Oprócz celów dla całej Unii Europejskiej każdy kraj członkow-
ski we współpracy z Komisją Europejską zobowiązany został 
do określenia krajowych celów rozwoju w powyższych pięciu  
obszarach, tak aby po zsumowaniu wszystkich działań można 
było osiągnąć wyznaczone cele unijne. 

Przyjmując krajowe cele Strategii „Europa 2020”, rządy biorą pod 
uwagę stan wyjściowy gospodarki, co oznacza, że kraje startują-
ce z pozycji lepszej niż pozostałe powinny podjąć bardziej ambit-
ne zobowiązania. 

Eurostat uruchomił stronę internetową z danymi statystycznymi 
dla wskaźników, które posłużyły do sformułowania celów głów-
nych strategii. Dzięki temu każdy obywatel będzie mógł szybko 
zapoznać się z tymi danymi i ocenić postępy realizacji strategii 
„Europa 2020”.
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10 ZINTEGROWANYCH WYTYCZNYCH
Komisja Europejska opracowała zintegrowane wytyczne będące zestawem ogólnych zaleceń dla krajów członkowskich w różnych 
obszarach polityk gospodarczych, tak aby ich realizacja doprowadziła do szybkiego osiągnięcia głównych celów strategii „Europa 2020”. 
W porównaniu ze Strategią Lizbońską liczba zintegrowanych wytycznych została zredukowana z 24 do 10. 

Zgodnie z Traktatem Lizbońskim Rada Unii Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zaakceptowała wytyczne 
odnoszące się do polityk gospodarczych (1.-6.), pozostałe, obejmujące obszar polityki zatrudnienia (7.-10.), zostały przyjęte przez 
Radę Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki Dotyczącej Konsumentów (EPSCO) po wcześniejszym 
zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

ZINTEGROWANE WYTYCZNE STANOWIĄ PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA PRZEZ 
RZĄDY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH KRAJOWYCH PROGRAMÓW REFORM (KPR). 

Wytyczna 1
Zapewnienie jakości i stabilności finansów publicznych.

Wytyczna 2
Rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej.

Wytyczna 3
Zmniejszenie nierównowagi w strefie euro.

Wytyczna 4
Optymalizacja pomocy na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji, wzmocnienie trójkąta 
wiedzy i uwolnienie potencjału gospodarki cyfrowej.

Wytyczna 5
Bardziej efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wytyczna 6
Poprawa otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz modernizacja bazy 
przemysłowej, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego w pełnym zakresie.

Wytyczna 7
Zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie bezrobocia 
strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia.

Wytyczna 8
Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku 
pracy oraz promowanie uczenia się przez całe życie.

Wytyczna 9
Poprawa jakości i wydajności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach 
oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe lub ich odpowiedniki.

Wytyczna 10
Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa.
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7 INICJATYW PRZEWODNICH
(ANG. FLAGSHIP INITIATIVES)

STANOWI JEDEN 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

INSTRUMENTÓW 
REALIZACJI 

CELÓW 
STRATEGII 

„EUROPA 2020”
INICJATYWY SKŁADAJĄ SIĘ Z DZIAŁAŃ 

REALIZOWANYCH ZARÓWNO NA POZIOMIE UNIJNYM, JAK I KRAJOWYM. 
PIERWSZĄ Z INICJATYW – EUROPEJSKĄ AGENDĘ CYFROWĄ, 

PRZYJĘTO W MAJU 2010 R., PRACE NAD POZOSTAŁYMI POWINNY 
ZAKOŃCZYĆ SIĘ DO WIOSNY 2011 R.

UNIA INNOWACJI
TO DZIAŁANIA NA RZECZ STWORZENIA TAKICH WARUNKÓW, 

BY INNOWACYJNE POMYSŁY MOGŁY ŁATWIEJ PRZERADZAĆ SIĘ 
W NOWE PRODUKTY, KTÓRE Z KOLEI PRZYCZYNIĄ SIĘ DO WZROSTU 

GOSPODARCZEGO I TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY. 

Ponadto podkreśla się, że innowacje powinny być ukierunkowane w taki sposób, by 
przyczynić się do sprostania globalnym wyzwaniom społecznym. W ramach inicjaty-
wy przewidziano m.in. dokończenie tworzenia europejskiej przestrzeni badawczej oraz 
zakończenie prac nad patentem unijnym i sądem patentowym dla całej Unii Europej-
skiej. Planowane jest także tworzenie europejskich partnerstw innowacyjnych zrzesza-
jących podmioty działające na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym oraz dalsze za-
cieśnianie powiązań między sferą naukową, badawczą i biznesową. Dużo miejsca po-
święcono również zwiększaniu dostępu do finansowania dla MŚP (w tym zwiększe-
nie roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego) oraz innowacjom społecznym. Na pań-
stwach członkowskich inicjatywa kładzie obowiązek dokonania reformy krajowych sys-
temów badawczo-rozwojowych, rozwijania narzędzi wsparcia działań innowacyjnych 
oraz zapewnienia odpowiedniej liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych.
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MOBILNA
MŁODZIEŻ 
TO DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY WYNIKÓW SYSTE-
MÓW KSZTAŁCENIA ORAZ UŁATWIANIA MŁODZIEŻY 
WEJŚCIA NA RYNEK PRACY. 

Inicjatywa przewiduje wspieranie mobilności i współpracy aka-
demickiej (np. w ramach programu Erasmus). Należy również 
dokonać modernizacji szkolnictwa wyższego, wykorzystując 
najlepsze rozwiązania wdrażane na świecie oraz rozwijać me-
chanizmy uznawania kwalifikacji nieformalnych. Przewiduje się 
także wzmocnienie działań mających na celu ułatwienie mło-
dzieży wchodzenia na rynek pracy dzięki programom stażowym 
i praktykom zawodowym. 

EUROPA 
EFEKTYWNIE 
KORZYSTAJĄCA 
Z ZASOBÓW
TO DZIAŁANIA NA RZECZ UNIEZALEŻNIENIA WZROSTU 
GOSPODARCZEGO OD WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ORAZ 
TRANSFORMACJI W KIERUNKU GOSPODARKI NISKO-
EMISYJNEJ W WIĘKSZYM STOPNIU WYKORZYSTUJĄCEJ 
POTENCJAŁ, JAKI DAJĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

Zakłada się dokończenie budowy wewnętrznego rynku energii. 
Przewidziano stosowanie zachęt w celu propagowania zmian 
wzorców produkcji i konsumpcji na bardziej zrównoważone 
oraz wycofywanie subsydiów szkodliwych dla środowiska, m.in.  
w większym stopniu wykorzystywane będą instrumenty ekono-
miczne czy zielone zamówienia publiczne. Ponadto zaplanowa-
no działania zmierzające do stworzenia zmodernizowanych, in-
teligentnych i zintegrowanych sieci infrastruktury energetycznej 
oraz transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
w miastach. Zwrócono także uwagę na potrzebę podniesienia 
standardów efektywności energetycznej budynków. W ramach 
projektu powinna zostać opracowana wizja zmian strukturalnych 
i technologicznych do 2050 r., tak aby uczynić z Europy gospodar-
kę przyjazną środowisku, a zarazem odporną na zmiany klimatu. 



TO DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY OTOCZENIA BIZNE-
SU ORAZ WSPIERANIA ROZWOJU SILNEJ I ZRÓWNO-
WAŻONEJ BAZY PRZEMYSŁOWEJ, PRZYGOTOWANEJ DO 

KONKUROWANIA NA RYNKACH ŚWIATOWYCH. 

W ramach projektu zostanie wypracowane horyzontalne podej-
ście do polityki przemysłowej oraz polityka wspierania sektorów 
przechodzących na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów 
i energii. Wśród proponowanych działań wymienia się poprawę 
otoczenia gospodarczego, szczególnie w odniesieniu do małych 
i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje się także wspieranie re-
strukturyzacji sektorów schyłkowych i ułatwianie zmiany kwali-
fikacji zgodnie z potrzebami sektorów wschodzących. W inicja-
tywę wpisano także rozwój europejskiej polityki kosmicznej oraz 
kontynuację projektu Galileo (system nawigacji satelitarnej). Po-
stanowiono również wznowić europejską strategię propagującą 
koncepcję społecznie odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate 

Social Responsibility).
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EUROPEJSKA 
AGENDA 

CYFROWA

POLITYKA 
PRZEMYSŁOWA 

W ERZE GLOBALIZACJI

TO DZIAŁANIA NA RZECZ UPOWSZECHNIENIA SZYB-
KIEGO INTERNETU I UMOŻLIWIENIA GOSPODAR-
STWOM DOMOWYM I PRZEDSIĘBIORSTWOM CZERPANIA 

KORZYŚCI Z JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO. 

W ramach projektu zakłada się m.in. utworzenie jednolitego ryn-
ku treści i usług on-line. Przewiduje się wykorzystanie instru-
mentów finansowych oraz zreformowanie ram prawnych w celu 
wspierania rozwoju technologii cyfrowych. Należy szczególnie 
zadbać o nabywanie umiejętności informatycznych i poszerzanie 

dostępności szybkiego Internetu.
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PROGRAM NA RZECZ 
NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI 
I ZATRUDNIENIA 
TO DZIAŁANIA NA RZECZ MODERNIZACJI RYNKÓW PRA-
CY I WZMOCNIENIA POZYCJI OBYWATELI POPRZEZ ROZ-
WÓJ KWALIFIKACJI PRZEZ CAŁE ŻYCIE W CELU ZWIĘK-
SZENIA WSPÓŁCZYNNIKA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
I LEPSZEGO DOPASOWANIA PODAŻY DO POPYTU NA 
RYNKU PRACY.

W ramach projektu przewiduje się kontynuację wdrażania mode-
lu łączącego elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu (ang. 
flexicurity), z uwzględnieniem uwarunkowań specyficznych dla 
każdego państwa członkowskiego. Postuluje się również ułatwie-
nie mobilności zawodowej siły roboczej w UE oraz wsparcie dla 
długookresowej polityki migracji zarobkowych. Ponadto państwa 
członkowskie powinny stale monitorować systemy podatkowy  
i wsparcia socjalnego, dążąc do eliminacji bodźców zmniejszają-
cych chęć do podjęcia pracy. 

EUROPEJSKI 
PROGRAM WALKI 
Z UBÓSTWEM 
TO DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI 
SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ, TAK ABY KORZYŚCI 
PŁYNĄCE ZE WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUD-
NIENIA BYŁY SZEROKO DOSTĘPNE, A OSOBY UBOGIE  
I WYKLUCZONE SPOŁECZNIE MOGŁY ŻYĆ GODNIE I AK-
TYWNIE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU SPOŁECZNYM. 

W ramach projektu powstanie platforma współpracy i wymia-
ny dobrych praktyk w zakresie walki z wykluczeniem. Pań-
stwa członkowskie powinny opracować programy rozwiązywa-
nia problemów grup szczególnie zagrożonych – m.in. samot-
nych rodziców, osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszo-
ści czy bezdomnych. Należy także zapewnić wsparcie osobom 
zagrożonym ubóstwem, wykorzystując w pełni krajowe syste-
my emerytalne oraz socjalne.
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HARMONOGRAM 
PRZYJMOWANIA 
INICJATYW 
PRZEWODNICH
MAJ 2010 EUROPEJSKA AGENDA 

CYFROWA

WRZESIEŃ 2010 MOBILNA MŁODZIEŻ

WRZESIEŃ 2010 UNIA INNOWACJI

PAŹDZIERNIK 2010 POLITYKA PRZEMYSŁOWA  
W ERZE GLOBALIZACJI

LISTOPAD 2010 EUROPEJSKI PROGRAM WALKI  
Z UBÓSTWEM

LISTOPAD 2010 PROGRAM NA RZECZ  
NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI  
I ZATRUDNIENIA

POCZĄTEK 2011 EUROPA EFEKTYWNIE 
KORZYSTAJĄCA Z ZASOBÓW



KRAJOWY PROGRAM REFORM 

STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

KRAJOWY
PROGRAM REFORM
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KOORDYNACJA GOSPODARCZA
KRAJOWE PROGRAMY REFORM (KPR) SĄ GŁÓWNYM NARZĘDZIEM REALIZACJI UNIJNEJ STRATEGII GOSPODARCZEJ 
NA SZCZEBLU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. KAŻDY PROGRAM POWINIEN ZAWIERAĆ ŚREDNIOOKRESOWY SCENARIUSZ 
MAKROEKONOMICZNY, KRAJOWE CELE W ZAKRESIE PIĘCIU CELÓW STRATEGII, HARMONOGRAM REALIZACJI REFORM ORAZ 
OCENĘ SKUTKÓW FINANSOWYCH PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ. 

WSTĘPNE PROJEKTY KPR PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE PRZEKAZAŁY DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W LISTOPADZIE 2010 R., ZAŚ 
OSTATECZNE PRZYJĘCIE DOKUMENTÓW POWINNO NASTĄPIĆ W KWIETNIU 2011 R. ZGODNIE Z KONCEPCJĄ EUROPEJSKIEGO 
SEMESTRU, TJ. CYKLU KOORDYNACJI POLITYKI GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ, NOWY KPR I KOLEJNA AKTUALIZA-
CJA PROGRAMU KONWERGENCJI POWINNY BYĆ PRZYGOTOWYWANE JEDNOCZEŚNIE. 

Koordynacja przebiegać będzie trzema 
równoległymi, ale wzajemnie powiązanymi 
torami: 

Nadzoru makroekonomicznego, 
Koordynacji tematycznej, 
Nadzoru fiskalnego. 

Programy Stabilności i Konwergencji 
(ang. stability and convergence pro- 
grammes) – przygotowywane corocznie 
przez poszczególne państwa członkow-
skie dokumenty, które przedstawiają śred-
niookresową strategię budżetową. Ich ce-
lem jest zapewnienie dyscypliny budżeto-
wej poprzez nadzór i koordynację polityki 
budżetowej zarówno w strefie euro (pro-
gramy stabilności), jak i pozostałych pań-
stwach Unii Europejskiej (programy kon-
wergencji). Zgodnie z koncepcją zarządza-
nia strategią „Europa 2020”, prace nad pol-
skim KPR powinny się toczyć równolegle  
i w ścisłym powiązaniu z pracami nad Pro-
gramem Konwergencji.



KRAJOWY PROGRAM REFORM 

STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
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IDENTYFIKACJA BARIER
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ZGODNIE Z PROPOZYCJĄ KOMISJI EUROPEJSKIEJ I KONKLUZJAMI MARCOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ, 
BARDZO WAŻNYM ETAPEM W PRZYGOTOWANIU KPR JEST IDENTYFIKACJA OBSZARÓW, 

KTÓRE STANOWIĄ BARIERY WZROSTU, ZARÓWNO NA POZIOMIE CAŁEJ UNII, 
JAK I POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. 

WSTĘPNEJ IDENTYFIKACJI TAKICH BARIER DOKONAŁA KOMISJA EUROPEJSKA NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWEGO 
DOROBKU ANALITYCZNEGO. W ODNIESIENIU DO POLSKI KOMISJA WSKAZAŁA NASTĘPUJĄCE WYZWANIA:

REDUKCJA WYSOKIEGO DEFICYTU STRUKTURALNEGO FINANSÓW PUBLICZNYCH I ZAPEWNIENIE PROWZROSTO-
WEJ REALOKACJI WYDATKÓW PUBLICZNYCH, W TYM NA INFRASTRUKTURĘ.

SPROSTANIE NIEDOSTATECZNEMU OGÓLNEMU POZIOMOWI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH, W TYM NA INFRA-
STRUKTURĘ TRANSPORTOWĄ I ENERGETYCZNĄ.

ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻEŃ REGULACYJNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PRZYSPIESZENIE ROZWOJU SYSTEMU 
FINANSOWEGO W CELU POPRAWY OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW.

DALSZA POPRAWA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY, ZWŁASZCZA UKIERUNKOWANA NA POPRAWĘ WSKAŹNIKA 
ZATRUDNIENIA.

PROMOWANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH DLA WSPARCIA INWESTYCJI, DYWERSYFIKACJI GOSPODARKI I RE-
ORIENTACJI W KIERUNKU PRODUKCJI I USŁUG O WYSOKIEJ WARTOŚCI DODANEJ POPRZEZ WZMOCNIENIE POWIĄ-
ZAŃ MIĘDZY SZKOLNICTWEM WYŻSZYM, SEKTOREM BADAŃ I SYSTEMEM INNOWACJI.

Intencją Komisji Europejskiej jest, by 
państwa członkowskie wzięły pod uwa-
gę te sugestie przy określaniu barier 
wzrostu w swoich KPR. Ideą przewod-
nią polskiego KPR będzie przedstawie-

nie propozycji reform ukierunkowanych 
na odrabianie zaległości i budowa-
nie nowych przewag konkurencyjnych  
w oparciu o koncepcję rozwoju kapita-
łu intelektualnego w jego czterech wy-

miarach (kapitał społeczny, kapitał ludz-
ki, kapitał strukturalny i kapitał relacyj-
ny) po to, aby zwiększać innowacyjność 
polskiej gospodarki dla dynamicznego  
i trwałego wzrostu gospodarczego.



www.mg.gov.pl

ec.europa.eu/eurostat

ec.europa.eu/eu2020/

www.european-council.europa.eu

www.consilium.europa.eu 

www.europarl.europa.eu 

www.eesc.europa.eu

www.cor.europa.eu

strona internetowa Ministerstwa Gospodarki, zawiera najważniejsze informacje i aktualno-
ści związane z realizacją strategii „Europa 2020” przez Polskę

Eurostat, strona ze wskaźnikami pokazującymi postępy w realizacji głównych celów strategii

strona Komisji Europejskiej poświęcona strategii „Europa 2020” 

Rada Europejska

Rada Unii Europejskiej 

Parlament Europejski 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Regionów

WAŻNE I CIEKAWE STRONY

www.demoseuropa.eu

www.pism.pl

www.cer.org.uk

www.friendsofeurope.org

www.lisboncouncil.net

demosEUROPA – niezależny ośrodek idei zajmujący się analizą strategicznych aspektów 
funkcjonowania UE, założony w 2006 r. w Warszawie

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – działający w Warszawie państwowy instytut 
badawczy zajmujący się stosunkami Polski z UE i krajami trzecimi

Centre for European Reform – brytyjski think-tank podejmujący problematykę wyzwań 
politycznych, ekonomicznych i społecznych stojących przed UE

Friends of Europe – międzynarodowy think-tank działający w Brukseli, koncentrujący się na 
wybranych kwestiach związanych z pogłębianiem integracji europejskiej

Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal – think-tank założony  
w 2003 r. w Brukseli, analizujący społeczno-ekonomiczne aspekty procesu integracji 

INSTYTUTY BADAWCZE I THINK-TANKI
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www.mg.gov.pl
ec.europa.eu/eurostat
ec.europa.eu/eu2020
http://www.european-council.europa.eu/
www.consilium.europa.eu
www.europarl.europa.eu
www.eesc.europa.eu
www.cor.europa.eu
www.demoseuropa.eu
www.pism.pl
www.cer.org.uk
www.friendsofeurope.org
www.lisboncouncil.net


SKUTECZNA 
KOORDYNACJA 
PROCESU 
REALIZACJI KPR 
BĘDZIE JEDNYM 
Z CZYNNIKÓW
STANOWIĄCYCH 
O JEGO POWODZENIU. 
WAŻNĄ ROLĘ
ODGRYWAĆ BĘDZIE 
ZWIĘKSZANIE 
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI 
(ANG. OWNERSHIP) 
WSZYSTKICH 
INTERESARUSZY ZA 
PRZEPROWADZENIE REFORM 
STRUKTURALNYCH. 
DLATEGO KONIECZNA JEST 
INTENSYWNA PRACA NA RZECZ 
ZMIANY KULTURY WZAJEMNYCH 
RELACJI POMIĘDZY 
WŁADZAMI 
PUBLICZNYMI  
A OBYWATELAMI, 
M.IN. POPRZEZ 
PROMOWANIE 
BARDZIEJ PARTYCYPACYJNEGO 
STYLU 
RZĄDZENIA.
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Krajowy Program Reform na rzecz reali-
zacji strategii „Europa 2020” (KPR) ma sta-
nowić odpowiedź na najważniejsze wyzwa-
nia globalne oraz budować trwałe podsta-
wy wzrostu gospodarczego, łącząc cele unij-
ne z priorytetami krajowymi. Przedstawione 
w nim reformy, ukierunkowane na wzrost in-
teligentny, zrównoważony i sprzyjający włą-
czeniu społecznemu, mają umożliwić prze-
zwyciężenie barier hamujących potencjał roz-
wojowy państw członkowskich, jednocze-
śnie przyczyniając się do wzmocnienia pozycji 
Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. 

Polski KPR stanowić będzie zatem element 
systemu zarządzania krajową polityką rozwo-
ju, a zaproponowane w nim reformy, w powiąza-
niu z realizacją długo- i średniookresowej stra-
tegii rozwoju kraju oraz dziewięcioma zinte-
growanymi strategiami krajowymi, umożliwią 
koncentrację na obszarach priorytetowych  
z punktu widzenia konkurencyjności gospodar-
ki oraz aspiracji rozwojowych społeczeństwa.

Koordynacją prac związanych z przygotowa-
niem oraz realizacją KPR zajmuje się Wydział 
Polityki Gospodarczej w Departamencie Roz-
woju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki.
 

www.kpr.gov.pl
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