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KIM JESTEŚMY?

Członkowie BUSINESSEUROPE reprezentują 40 głównych federacji przemysłowych 
i pracodawców z 34 państw, których wspólnym celem jest osiągnięcie wzrostu 
i konkurencyjności w Europie. 

BUSINESSEUROPE, Konfederacja Europejskiego Biznesu, reprezentuje ponad 20 milionów 
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
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PANUJĄCY KRYZYS DOPROWADZIŁ DO POWSTANIA WIELU PYTAŃ

W roku 2008 i 2009 świat stanął w obliczu najbardziej niszczącego kryzysu finansowego i 
ekonomicznego od przeszło 50 lat. Kryzys ten nasunął wiele pytań dotyczących funkcjonowania 
rynku, roli państwa i rządu w gospodarce oraz wkładzie biznesu w społeczeństwo. Chociaż taka 
dyskusja jest uzasadniona, ważniejsze jest uznanie faktu, że gospodarka wolnorynkowa przyniosła 
obywatelom Europy olbrzymi wzrost i dobrobyt.

POWRÓT DO FUNDAMENTALNYCH WARTOŚCI 
GOSPODARKI RYNKOWEJ

Najlepszym sposobem na wzmocnienie gospodarki jest powrót do 
fundamentalnych wartości gospodarki rynkowej:

- nagradzanie pracy oraz efektywnych inwestycji,
- zachęcanie do podejmowania uzasadnionego ryzyka,
- zapewnienie przejrzystej wartości rynkowej, 
- chronienie i udoskonalanie prawa własności intelektualnej,
- identyfikowanie i wprowadzanie sankcji za oszustwa, 
- zakazanie zniekształceń konkurencji oraz zwalczanie protekcjonizmu,
- finansowanie leżących w zasięgu możliwości usług publicznych  

oraz opieki społecznej.

Wdrożenie tych zasad jest podstawą dobrobytu obywateli Europy.

GO FOR GROWTH [CEL WZROST] POWINNO BYĆ CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ PUSTYM SLOGANEM

W tym dokumencie BUSINESSEUROPE oraz jej członkowie przedstawiają plan działań dla Unii Europejskiej na lata 
2010-2014. Go for Growth [Cel wzrost] to coś więcej niż pusty slogan. Hasło to powinno przyświecać każdej decyzji 
dotyczącej strategii Unii Europejskiej.

GO FOR GROWTH   [CEL WZROST]

PROGRAM DZIAŁAŃ DLA UNII EUROPEJSKIEJ  
NA LATA 2010-2014
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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW MA KLUCZOWE ZNACZENIE 

Wzrost oraz zatrudnienie zostaną osiągnięte, jeśli decydenci unijni umieszczą rozwój przedsiębiorstw 
w centrum swoich strategii, jeśli Rynek Jednolity będzie całkowicie zrewitalizowany oraz jeśli pozycja 
Europy w świecie zostanie umocniona. 

Jeśli umożliwimy im działanie w przyjaznym biznesowi środowisku, przedsiębiorstwa będą efektywnie 
produkowały pierwszej klasy produkty i świadczyły usługi na najwyższym poziomie, tworzyły nowe 
miejsca pracy, opracowywały nowe technologie. Kiedy przedsiębiorstwa są efektywne, generują 
majątek, który jest niezbędny do finansowania usług publicznych oraz opieki społecznej.

ŚWIAT PO KRYZYSIE BĘDZIE ZUPEŁNIE INNY 

W latach 2010-2014 biznes nie będzie już taki jak wcześniej. Świat po kryzysie będzie zupełnie inny!

- Globalny wzrost gospodarczy nie będzie już dłużej napędzany przez kraje rozwinięte. Nowo powstałe 
gospodarki będą w nim odgrywały coraz bardziej istotną rolę. Będą one naszymi partnerami, 
ale również silnymi konkurentami, nawet w kwestii produktów o wysokiej wartości dodanej.

- Wspieranie innowacji jest kwestią absolutnie podstawową ponieważ to ona jest kluczem do uzdrowienia 
gospodarki, motorem, który pomoże zrewitalizować Rynek Jednolity oraz najlepszym sposobem 
na stworzenie nowych miejsc pracy. 

- Walka ze zmianami klimatycznymi pozostanie naszym najważniejszym priorytetem. Przedstawiciele 
europejskiego biznesu włożyli wiele wysiłku w zredukowanie emisji CO2 w oparciu o zasady przyjęte 
wraz z protokołem z Kyoto. Wciąż są zaangażowani w ten proces. Problemy związane ze zmianami 
klimatycznymi nie zostaną rozwiązane przez jednostronne działania Unii Europejskiej, nie mogą też 
być dyktowane jedynie przepisami. Jeśli Unia Europejska chce przewodzić w walce przeciwko zmianom 
klimatycznym, powinna położyć dużo większy nacisk na technologię. Przedsiębiorstwa Europejskie 
mają wiele do zaoferowania! Jednak dużo więcej można by było zdziałać mając właściwe strategie, które 
dotyczyłyby problemów ograniczeń we wprowadzaniu innowacji, braku kwalifikacji, braku kapitału 
wysokiego ryzyka oraz niedorozwoju przedsiębiorczości.

- Lepiej zabezpieczony dostęp do energii poprzez zróżnicowanie źródeł energii oraz efektywną jej 
konsumpcję są również niezbędne. Energia nuklearna, odnawialne źródła energii, sekwestracja 
dwutlenku węgla oraz inne nowe technologie są niezbędne by móc sprostać temu wyzwaniu. 

W maju 2009 roku Rada do Spraw Konkurencyjności stwierdziła, że: Europa musi opracować 
naprawdę zintegrowaną  politykę przemysłową. Powinien to być priorytet Komisji Europejskiej.
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KLUCZEM DO SUKCESU JEST ZAGWARANTOWANIE, ŻE EUROPA:

- sprosta 5. wyzwaniom wobec których stanęły nasze gospodarki i społeczeństwa;
- spełni 4. warunki zrównoważonego uzdrowienia;
- umocni 3. motory rozwoju biznesu;
- opracuje 2 składniki umożliwiające pobudzające wzrost zatrudnienia;
- wdroży 1 zintegrowaną politykę dla przedsiębiorczości i przemysłu.

BUSINESSEUROPE liczy na instytucje Unii Europejskiej w procesie wdrażania tego programu 
umożliwiającego zrównoważony wzrost. Przedsiębiorstwa ze swojej strony oferują swój wkład 
w osiągnięcie dynamicznej i bogatej w innowacyjne rozwiązania gospodarki.
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Wykres 1          Równowaga budżetowa jako % PKB
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1. WYJŚĆ
Z OBECNEGO KRYZYSU

‘Europa musi sprostać tym wyzwaniom dziś
by móc w pełni rozwinąć skrzydła w przyszłości’
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PROBLEMOWI

STARZEJĄCEGO SIĘ
SPOŁECZEŃSTWA

3. STAWIĆ CZOŁO
ZMIANOM

KLIMATYCZNYM

4. ZAPEWNIĆ DOSTĘP
DO ENERGII

I SUROWCÓW
NATURALNYCH

5. UMOCNIĆ ROLĘ
EUROPY

W GOSPODARCE
ŚWIATOWEJ

PIĘĆ KLUCZOWYCH WYZWAŃ

BELGIJSKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE

AUSTRIACKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE



6 7

Wykres 1          Równowaga budżetowa jako % PKB

U
E 

27

O
bs

za
r E

ur
o

Irl
an

di
a

W
ie

lk
a 

Br
yt

an
ia

Ło
tw

a

G
re

cj
a

H
is

zp
an

ia

Li
tw

a

Fr
an

cj
a

Po
rt

ug
al

ia

Po
ls

ka

Sł
ow

en
ia

Ru
m

un
ia

H
ol

an
di

a

Sł
ow

ac
ja

Be
lg

ia

Cy
pr

Re
pu

bl
ik

a 
Cz

es
ka

A
us

tr
ia

W
ło

ch
y

N
ie

m
cy

D
an

ia

Fi
nl

an
di

a

M
al

ta

Lu
ks

em
bu

rg

W
ęg

ry

Sz
w

ec
ja

Es
to

ni
a

Bu
łg

ar
ia

% 
5

0

-5

-10

-15

2010
2008

Źródło: DG ECFIN (AMECO Database)

1. WYJŚĆ
Z OBECNEGO KRYZYSU

‘Europa musi sprostać tym wyzwaniom dziś
by móc w pełni rozwinąć skrzydła w przyszłości’

2. STAWIĆ CZOŁO
PROBLEMOWI

STARZEJĄCEGO SIĘ
SPOŁECZEŃSTWA

3. STAWIĆ CZOŁO
ZMIANOM

KLIMATYCZNYM

4. ZAPEWNIĆ DOSTĘP
DO ENERGII

I SUROWCÓW
NATURALNYCH

5. UMOCNIĆ ROLĘ
EUROPY

W GOSPODARCE
ŚWIATOWEJ

PIĘĆ KLUCZOWYCH WYZWAŃ

BELGIJSKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE

AUSTRIACKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE

1. WYJŚĆ Z OBECNEGO KRYZYSU

Mimo, że recesja może zbliżać się ku końcowi, dramatyczne dane statystyczne dotyczące gospodarki tylko podkreślają 
wagę wyzwań przed którymi stoimy. Do końca roku 2010 stopa bezrobocia osiągnie poziom 10%, wielkość inwestycji 
prywatnych zmniejszy się o około 15% w porównaniu z poziomem z roku 2008. Zadłużenie publiczne osiągnie poziom 
80% PKB Unii Europejskiej, a dług publiczny 7%. Teraz nastał czas by decydenci postawili na reformy. 

Przedsiębiorstwa potrzebują dostępu do przystępnego finansowania by móc znów zacząć inwestować. Nienajlepsze 
zestawienia bilansowe banków oraz dramatyczna korekta wyliczenia zdolności kredytowej stanowią główne ograniczenie 
dla uzdrowienia. Dodatkowo słaba kondycja finansów publicznych oraz rosnące zadłużenie publiczne generują dodatkową 
presję na stopy oprocentowania kredytów długoterminowych, czego efektem jest wypieranie prywatnych inwestycji. 

Ustabilizowanie rynków finansowych, powrót do stabilnych finansów publicznych, przyspieszenie reform 
strukturalnych oraz utrzymanie otwartych rynków to rzeczy niezbędne jeśli chcemy osiągnąć zrównoważone 
uzdrowienie gospodarki.
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2. STAWIĆ CZOŁO PRBLEMOWI STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZENSTWA

Poprawa kondycji gospodarki nie będzie trwała jeśli przedsiębiorstwom będzie brakowało wystarczająco 
wykwalifikowanych pracowników. Ponieważ społeczeństwo europejskie starzeje się, powstaje zapotrzebowanie 
na nieznane dotąd w Europie produkty i usługi. Jednak od roku 2010 będzie miało to również skutek w 
postaci zmniejszenia się odsetka obywateli w wieku produkcyjnym, co oznacza utratę ponad 3 milionów 
potencjalnych pracowników do roku 2020 i ponad 50 milionów do roku 2050. Jeśli kraje europejskie zignorują 
tą tendencję, nie tylko doprowadzi to do osłabienia systemu opieki społecznej, ale również do zaprzepaszczenia 
możliwości rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie utracenia miejsc pracy i możliwości wzrostu.

Europa już teraz cierpi z powodu niewystarczającej ilości dostępnych pracowników z kwalifikacjami 
naukowymi i technicznymi. Proces starzenia się populacji spowoduje nasilenie się rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi kwalifikacjami obywateli, a tymi, które są naprawdę potrzebne na rynkach pracy. Stoimy 
w obliczu ogromnej konkurencji w globalnym wyścigu do kształcenia, przyciągania i zatrzymywania 
prawdziwych talentów. Wysoko wykwalifikowani pracownicy z krajów trzeciego świata stanowią jedynie 
1,72% wszystkich osób zatrudnionych na terenie Unii Europejskiej, dla porównania w Australii jest to 
9,9%, Kanadzie 7,3%, Stanach Zjednoczonych 3,2%, a w Szwajcarii 5,3%. Jednocześnie około 400 000 
Europejczyków, którzy posiadają kwalifikacje naukowe mieszka i żyje w Stanach Zjednoczonych. 

Zwiększenie bazy wykwalifikowanych pracowników, przystosowanie rynków pracy oraz systemu 
opieki społecznej do demograficznego starzenia się społeczeństwa jest niezbędne jeśli chcemy 
zwiększyć zatrudnienie w Europie.
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3. ZWALCZYĆ ZMIANY KLIMATYCZNE

Walka ze zmianami klimatycznymi wymaga szerokiego wachlarza innowacyjnych produktów i usług, 
jak również wprowadzenia istotnych zmian w nawykach związanych z produkcją i konsumpcją. 
W latach 1990 – 2005 sektor energetyczny Unii Europejskiej zmniejszył poziom emisji gazów 
cieplarnianych o 11%, a przemysł wytwórczy o 13%. Sektory te zredukują jeszcze swoje emisje 
o przynajmniej 21% do roku 2020 poprzez wprowadzony przez UE handel emisjami dwutlenku węgla. 

Niemniej jednak producenci energii oraz przemysł UE przyczyniają się do powstania jedynie 6,5% 
światowych emisji. To społeczeństwo jako całość musi przyczynić się do tego procesu, a wszystkie 
państwa muszą brać czynny udział w tym procesie.
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Zmiany klimatyczne to również swojego rodzaju okazja. Przewiduje się, że popyt na produkty 
niskowęglowe oraz przyjazne środowisku produkty i usługi na rynkach światowych  osiągnie poziom 
4,8 tryliona euro do roku 2015. Przemysł europejski jest światowym liderem w technologiach 
niskowęglowych oraz ekologicznych. Poprzez ciągłe innowacje oferowanych produktów pomaga on 
zredukować emisje w Europie i na całym świecie. Niemniej jednak ‚green technology’ nie może być 
jedynym motorem napędowym wzrostu w Europie. By móc stworzyć szeroką gamę innowacyjnych 
produktów i usług musimy odnieść się do słabych punktów w europejskiej wydajności innowacyjnej. 

Globalna współpraca w walce ze zmianami klimatycznymi oraz zwiększenie ogólnej europejskiej 
wydajności w zakresie innowacyjności są niezbędny jeśli chcemy zmniejszyć globalny poziom emisji 
gazów cieplarnianych bez narażania wzrostu w Unii Europejskiej.

4. ENSURE ACCESS TO ENERGY AND RAW MATERIALS

Unia Europejska jest niezależna w kwestii importu większości surowców i sama jest największym 
importerem ropy i gazu. Ponieważ światowa konsumpcja zwiększa się w związku z wzrostem na 
pojawiających się rynkach, rośnie również presja związana z surowcami naturalnymi. Dostępne 
zasoby ropy kurczą się, dostawy gazu mogą być niepewne, a restrykcje nałożone na eksport surowców 
naturalnych są coraz ostrzejsze. Czynniki te mogą zachwiać przyszły wzrost Unii.

Bardziej pewny dostęp do energii umożliwiony przez zróżnicowanie źródeł jej pozyskiwania oraz 
efektywną konsumpcję  są pożądane zarówno ze względu na dobro środowiska naturalnego, jak 
i ze względów ekonomicznych. Energia ze źródeł odnawialnych, energia nuklearna, sekwestracja 
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dwutlenku węgla oraz inne nowe technologie są niezbędne byśmy mogli sprostać wyzwaniom związanym 
z zabezpieczeniem dostaw energii i zmianami klimatycznymi. Wprowadzenie wszechstronnego 
i konkurencyjnego wewnętrznego rynku gazu i elektryczności w Europie jest kolejnym kluczowym 
czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie tych celów.

Dostęp do surowców naturalnych ma zasadnicze znaczenie dla technologiczne zaawansowanych 
produktów. Jeśli Europa chce opracować szeroką gamę innowacyjnych produktów wykorzystując 
‚green technology’ oraz czystą produkcję, uczciwy i  niezniekształcony dostęp do surowców naturalnych 
pochodzących z rynków światowych musi być zapewniony. Skuteczne wdrożenie unijnej Inicjatywy 
na rzecz Surowców Naturalnych, zwłaszcza przez negocjacje handlowe oraz egzekwowanie zasad ŚOH 
(WTO), powinno znajdować się na czele strategii europejskiej. 

5. UMOCNIĆ ROLĘ EUROPY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Europa jest największym eksporterem wyrobów przemysłowych i usług na świecie, a dobrobyt w Europie 
w dużej mierze zależy od handlu, który stanowi 15% jej PKB. W przyszłości eksport będzie jeszcze 
ważniejszy ponieważ wzrost ma w dużej mierze miejsce poza granicami Europy. Średni wzrost PKB 
w latach 1980-2008 wynosił 2,2% w Unii Europejskiej, 2,3% w Japonii, 2,9% w Stanach Zjednoczonych, 
natomiast w nowo uprzemysłowionych gospodarkach 6,3%, a w rozwijającej się Azji 7,4%.

Ekonomiczna siła Europy na jej własnym podwórku zależy od jej konkurencyjności na świecie. Dlatego 
nie powinniśmy być zbyt pewni naszych osiągnięć w gospodarce globalnej. Wschodzące gospodarki 
wciąż zwiększają swój udział w handlu światowy, podczas gdy udział Europy w nim maleje. Szacuje się, 
że do 2025 r. Unia Europejska nie będzie już światowym liderem w eksporcie. Europa osiąga również 
słabe wyniki jeśli w eksporcie produktów high-tech, na tym polu traci swoją pozycję nawet szybciej 
niż w przypadku innych produktów. Równie niepokojącym jest fakt, że UE poniosła znaczne straty na 
niektórych ważnych rynkach takich jak Indie czy Rosja. 
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1. STABILIZACJA RYNKÓW FINANSOWYCH

Wady w światowym systemie finansowym muszą zostać naprawione by uniknąć powtórki nadwyżki 
z okresu przed kryzysem. Innowacje finansowe są równie istotne jak innowacje techniczne w procesie 
pobudzania rozwoju gospodarczego. Dlatego też należy o nie dbać. Niemniej jednak by móc zagwarantować 
odpowiedzialny wzrost, jakość produktów finansowych musi zostać zweryfikowana. Braki w kontroli jakości 
były istotnym czynnikiem, który przyczynił się do powstania kryzysu. Należy odnieść się do nich poprzez 
odpowiednie i proporcjonalne regulacje. Rynki finansowe powinny być regulowane mądrze, tak by lokaty 
inwestycyjne i przedsiębiorczość nie były zduszane tylko symulowane. 

Nadzór finansowy należy ulepszyć tak, by móc zidentyfikować pojawienie się zagrożeń czyhających na 
system we właściwym czasie. Jednak skuteczny przygraniczny nadzór również wymaga dalekosiężnego 
myślenia o podziale obowiązków oraz systemu rezolucji bankowych w kontekście europejskim i globalnym, 
jak również potrzeby zabezpieczenia przystępnego dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw.

Istnieje realne zagrożenie przeregulowania sektora finansowego w następstwie zaistniałego kryzysu. 
Decydenci debatują nad szeregiem różnych  nowych wymagań dotyczących kapitału, które mają zostać 
nałożone na instytucje finansowe. Wszystkie wnioski mają swoja wartość, jednak ich połączony wpływ 
na dostępność kredytów, zwłaszcza  dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie został jeszcze dokładnie 
oszacowany. Stosunek kapitału do niepewnych możliwości, jeśli źle obliczony, mógłby wyrządzić znaczne 
szkody w procesie wzrostu na naszym kontynencie.
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2. POWRÓT DO POMYŚLNEGO STANU FINANSOWEGO

Po kryzysie gospodarczym, który miał miejsce w latach siedemdziesiątych, wiele państw europejskich 
doświadczyło tłumiącego efektu, jaki miał nadmierny deficyt publiczny na wzrost i zatrudnienie. 
Obecny delikatny proces ozdrowienia nie może przełożyć się na zrównoważony wzrost jeśli nadmierne 
zadłużenie zostanie po prostu przeniesione z sektora prywatnego na publiczny. 

Proces odbudowywania zaufania do finansów publicznych wymaga jednoznacznego określenia 
kiedy i w jaki sposób skonsolidować należy finanse publiczne. Jeśli proces odnowy trwa, konsolidacja 
powinna rozpocząć się nie później niż w roku 2011. Jednak charakter działań podjętych w związku 
z konsolidacją jest równie istotny. Wprowadzenie wyższego  opodatkowani, zwłaszcza jeśli chodzi 
o pracę i kapitał, doprowadzi do zniszczenia wzrostu i perspektywy stworzenia nowych miejsc 
pracy. Priorytetem powinno być ograniczenie wydatków publicznych i odbudowanie podstawy 
opodatkowania poprzez reformy stymulujące wzrost. 

Pakt Stabilności i Rozwoju to wciąż właściwe ramy do koordynowania powrotu do pomyślnego 
stanu finansów publicznych. Skupianie się na poprawie średnioterminowego zadłużenia publicznego 
oraz reformach strukturalnych będzie kluczem umożliwiającym połączenie wzrostu i wzmocnienia 
fiskalnego w nadchodzących latach. 

By móc stać się motorem wzrostu gospodarczego, budżet UE powinien zostać zmieniony. Obecnie 
jego 40% przeznaczone jest na wspólną politykę rolną oraz rozwój rolnictwa i wsi, natomiast jedynie 
8% przeznaczone jest na projekty związane z konkurencyjnością. Strategiczne decyzje UE by ulepszyć 
konkurencyjność muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w jej budżecie. 
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3. PRZYSPIESZENIE REFORM STRUKTURALNYCH

Reformy strukturalne są podstawowym warunkiem trwałego powrotu do ery wzrostu, zwiększenia 
liczby miejsc pracy oraz zdrowych finansów publicznych. Pogorszenie się koniunktury przyczyniło się 
do zwolnienia postępu reform. Jedynie reformy mające na celu przystosowanie edukacji i systemów 
szkoleń posunęły się. Rządy w niewystarczającym stopniu zajmują się obszarami, które wymagają 
bardziej zaawansowanych reform takich jak ulepszanie przepisów dotyczących działalności handlowej, 
zwiększenie elastyczności rynku pracy, zabezpieczenie finansowej stabilności systemów opieki 
społecznej czy opracowywanie przemyślanych średnioterminowych celów budżetowych. 

Oczekujemy, że reformy strukturalne zostaną przyspieszone. Komisja powinna być czujna w swoim 
procesie monitorowania i oceniania tych reform, oraz powinna wspomóc przywrócenie prawdziwej 
analizy porównawczej oraz kultury recenzowania pośród Państw Członkowskich. Doświadczenie 
niektórych Państw Członkowskich, takich jak Polska, pokazuje, że reformy strukturalne mogą 
odgrywać istotną rolę jako pakiety finansowe służące do pobudzenia gospodarki w procesie 
łagodzenie skutków kryzysu.

Przyspieszenie reform jest również niezbędne by móc zwiększyć korzyści płynące z posiadania waluty 
Euro. Obecni oraz potencjalni członkowie strefy Euro będą musieli wzmocnić swoją zbiorową 
odpowiedzialność oraz indywidualne zobowiązania względem reform strukturalnych, dyscypliny 
fiskalnej,  zrównoważonej konkurencyjności oraz silnej reprezentacji na poziomie międzynarodowym. 
Wzmocnione zarządzanie strefą Euro będzie sprzyjać budowaniu głębszej integracji rynków na szerszą 
skalę oraz umocnionej roli Euro jako kotwicy globalnej gospodarczej i finansowej stabilności. 
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4. UTRZYMANIE OTWARTYCH RYNKÓW

Kryzys ekonomiczny doprowadził do spadku poziomu handlu globalnego o 9% w roku 2009 
i wytworzył presję na podjęcie środków protekcjonistycznych. Pomimo tego, że udało się uniknąć 
najczarniejszego scenariusza, który przewidywał protekcjonizm na pełna skalę, podjęto ponad 220 
środków potencjalnie ograniczających handel, które miały wpływ na ok. 5,2% eksportów UE. 
Dotacje i restrykcje w zamówieniach publicznych pozostają obszarami szczególnego zainteresowania. 

Jako największy światowy eksporter Europa może dużo stracić na protekcjonalizmie. By zachować otwarte 
rynki UE powinna kontynuować proces monitorowania środków protekcjonistycznych, zwłaszcza ze 
względu na fakt, że duże bezrobocie oraz deficyt budżetowy mogą wzmóc parcie na zastosowanie środków 
ograniczających handel. Europa powinna również przekonać swoich partnerów handlowych by zaniechali 
podejmowania takich środków protekcjonistycznych jak podatki eksportowe czy klauzule „Buy China” 
czy „Buy America”. UE powinna również podjąć właściwe środki egzekwowania w przypadkach kiedy 
dochodzi do naruszenia zasad ŚOH (WTO) lub innych międzynarodowych porozumień handlowych.

Rozbieżności w kwestii przepisów mogą również osłabić handel i inwestycje. UE powinna wykorzystać 
swoje dwustronne rozmowy, zwłaszcza te z USA, by zapobiec zgubnym rozbieżnościom w przepisach 
dotyczących np. sektora finansowego.  Ostatni, lecz nie najmniej ważny warunek to pomyślne zakończenie 
Rundy Doha, które przywróciłoby wiarę w otwarty rynek i przyspieszyło światowe uzdrowienie.
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KLUCZOWE ZALECENIE STRATEGII  

> WPROWADZENIE MĄDRYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH NADZORU 
FINANSOWEGO ORAZ BANKOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KAPITAŁU 
BY UNIKNĄĆ NEGATYWNYCH SKUTKÓW, KTÓRE MOGŁYBY ONE MIEĆ 
NA WZROST I ZATRUDNIENIE.

> USTALENIE STRATEGII WYJŚCIA Z NADMIERNEGO ZADŁUŻENIE PUBLICZNEGO 
ORAZ DEFICYTU W KONTEKŚCIE PAKTU STABILNOŚCI I WZROSTU. 

> MONITOROWANIE I OCENIANIE REFORM STRUKTURALNYCH W KONTEKŚCIE 
WZROSTU EUROPEJSKIEGO I STRATEGII DOTYCZĄCYCH TWORZENIA NOWYCH 
MIEJSC PRACY. 

> ZMIENIENIE BUDŻET UE W TAKI SPOSÓB, BY ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁ WYDATKÓW 
ZWIĄZANYCH Z KONKURENCYJNOŚCIĄ TAKICH JAK PRACE BADAWCZE 
I INNOWACJE, INFRASTRUKTURA CZY EDUKACJA.

> UTRZYMAĆ OTWARTE RYNKI POPRZEZ DWUSTRONNE ROZMOWY, NEGOCJACJE 
HANDLOWE CZY EGZEKWOWANIE ZADAS OBOWIĄZUJĄCYCH W HANDLU
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Liczba międzynarodowych inwestycji również się zwiększyła: udział łącznych 
wpływów z Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (FDI) w UE 15 
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Korzyści dla ponad 500 milionów
obywateli oraz 20 milionów przedsiębiorstw

Wykres 10           Korzyści płynące z Jednolitego Rynku

1. REWITALIZACJA
JEDNOLITEGO

RYNKU 

2. WPROWADZENIE AMBITNEJ 
MIĘDZYNARODOWEJ

POLITYKI HANDLOWEJ

3. WSPIERANIE INNOWACJI,
BADAŃ I EDUKACJI

‘Wzmocnienie konkurencyjności Europy ma kluczowe 
znaczenie dla zrównoważonego ożywienia gospodarczego’

3 MOTORY  
ROZWOJU BIZNESU

LUKSEMBURSKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE

LITEWSKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE

1. REWITALIZACJA JEDNOLITEGO RYNKU

Utworzenie Jednolitego Rynku UE pociągnęło za sobą wielorakie korzyści. Podobnie jak inne rynki, Jednolity Rynek wymaga 
ciągłego przystosowywania. Wciąż pojawiają się przeszkody na drodze wolnego przepływu osób, towarów, kapitału i usług, 
jest on też regularnie poddawany jest próbom ze strony pozostałości protekcjonizmu, zwłaszcza w dobie gospodarczego 
schyłku. Podnoszenie świadomości na temat zalet, z którymi wiąże się utworzenie Jednolitego Rynku, wśród przedsiębiorstw 
i obywateli powinno być priorytetem dla nowej Komisji Europejskiej. BUSINESSEUROPE oraz jej członkowie gotowi są 
udostępnić swoją własną sieć by umożliwić dotarcie do małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie. 

Monitorowanie transpozycji dyrektywy usługowej oraz proces wzajemnej ewaluacji 
przewidziany na rok 2010 to nasze kolejne zadania kluczowe. Próbując uniknąć tworzenia 
nowych ograniczeń dla świadczenia usług między krajami jest równie istotne. Na przykład, 
korekta dyrektywy o delegowaniu pracowników jest niepotrzebna. Obecnie obowiązujące 
zasady, które wymagają od świadczących usługi miedzy krajami by postępowali zgodnie 
z przepisami prawa pracy obowiązującymi w danym kraju, umożliwiają zapobieganie 
nieuczciwej konkurencji. W przypadku wystąpienia słabych punktów, które ujawnią się 
w procesie implementacji, dany Kraj Członkowski powinien podjąć odpowiednia działania.
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Na ceny towarów w dalszym ciągu wpływ ma ocena zgodności nadmiernej ilości produktów 
w różnych Krajach Członkowskich UE. Ich łączny koszt waha się pomiędzy 2% a 15% całkowitych 
rocznych obrotów przedsiębiorstw. Poprawne zastosowanie procedury wzajemnego uznawania 
produktów oraz wspólne ramy dla akredytacji oraz nadzoru nad rynkami muszą być sprawne w roku 
2010. Starania podjęte z zamiarem zniesienia barier powinny zostać skoncentrowane na sześciu 
strategicznych sektorach: energetycznym, transportu, telekomunikacji, usług finansowych, zamówień 
publicznych oraz ograniczeń dotyczących wjazdu obywateli nowych Krajów Członkowskich. UE 
powinna wyznaczyć sobie za cel ukończenie cyfrowego Jednolitego Rynku do roku 2015.

Wdrożenie programu zawierającego lepsze uregulowania  jest również niezbędne by móc poprawić 
skuteczność Rynku Jednolitego. Przyspieszona procedura jest niezbędna jeśli chcemy osiągnąć 
zamierzony cel zmniejszenia obciążenia administracyjnego o 25% w roku 2012 i czerpać korzyści 
z idącego za tym wzrostu, który szacuje się na 1,5% PKB UE. Ta 25% redukcja powinna być celem 
netto. By zagwarantować, że nowe ustawodawstwo nie doprowadzi później do cofnięcia osiągniętych 
redukcji, nowe zasady muszą być systematycznie poddawane ocenie ich wpływu.

2. WPROWADZENIE AMBITNEJ MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI HANDLOWEJ

Wielostronne oraz dwustronne negocjacje handlowe muszą skupiać się na zapewnieniu handlowi 
szerokiego dostępu do rynków, inwestycjach na kluczowych rynkach oraz udoskonalaniu globalnych 
zasad rządzących handlem. Niezbędne jest stworzenie silnej więzi pomiędzy polityką handlową oraz 
ogólną polityką unijną dotyczącą konkurencyjności. W coraz bardziej zindustrializowanym świecie 
bardzo ważne jest by strategie UE przyczyniały się do umacniania konkurencyjności UE na świecie. 

Dwustronne porozumienia dotyczące wolnego handlu, które przy okazji silnie zaangażowane są w 
sfinalizowanie Rundy Dhoa, są podstawą umożliwiającą zwiększenie europejskim przedsiębiorstwom 
dostępu do rynków szybko rozwijających się państw takich jak Korea Południowa, Indie, czy kraje 
południowo-wschodniej Azji. W tych negocjacjach Unia musi silnie promować swój eksport oraz chęć 
inwestowania w ścisłej współpracy z europejską przedsiębiorczością. 

Relacje gospodarcze pomiędzy UE a USA powinny być w dalszym ciągu umacniane. Transatlantycka 
Rada Gospodarcza (TEC) powinna przyjąć rolę dowódcy w procesie ułatwiania skoordynowania 
działań USA i UE w ich walce przeciw globalnej recesji oraz kryzysowi finansowemu, jak również 
podejmowania kluczowych decyzji mających na celu stworzenie transatlantyckiego rynku bez barier. 

Negocjacje handlowe okażą się być bez znaczenia jeśli UE nie będzie miała mocnej strategii 
egzekwowania, która umożliwi zagwarantowanie, że partnerzy handlowi wywiązują się z nałożonych 
na nich zobowiązań. Europejska strategia dostępu do rynku powinna bardziej skupiać się na 
wiodących rynkach wschodzących takich jak Rosja, Chiny, Indie czy Brazylia. Powinna również 
jednoznacznie występować przeciwko państwom, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań 
handlowych.
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Handel może być motorem możliwości rozwoju biznesu tylko jeśli idzie w parze ze zdecydowaną i skuteczną 
ochroną prawa własności intelektualnej oraz gdy zagwarantowany jest niezniekształcony dostęp do surowców 
naturalnych. Z tego powodu rozmowy dotyczące uregulowania prawnego podejmowane z kluczowymi 
partnerami w handlu, zwłaszcza z USA, powinny stanowić kluczowy element polityki handlowej UE.

3. WSPIERANIE INNOWACJI, BADAŃ I EDUKACJI

Stawianie na edukację, badania i innowacje to bez wątpienia właściwa strategia dla Europy. Innowacje to 
klucz do sukcesu jeśli chcemy sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, problemem 
starzejącego się społeczeństwa czy zabezpieczeniem źródeł energii. Znajdują się one również w samym 
centrum naszej polityki związanej z konkurencyjnością począwszy od roku 2000. Niemniej jednak biorąc 
pod uwagę, ze swoją średnią 1,8%  wyrażone jako procent PKB przeznaczonym na prace badawczo-
rozwojowe w roku 2007, w porównaniu z 2,7% w USA oraz ponad 3% w Japonii czy Korei Południowej, 
okazuje się, że łączne wydatki na prace badawczo-rozwojowe w Europie stawiają nas daleko 
w tyle za rywalami.  Ponadto, średni udział osób z wyższym wykształceniem w wieku 
25-60 lat wynosi jedynie 23%, kiedy w Japonii jest to 40%, a w USA 39%. W Europie 
jest wiele uniwersytetów, jednak tylko dwa z nich (Cambridge i Oxford) znaleźć można 
w najlepszej dziesiątce w rankingu szanghajskiego. Dodatkowo, biorąc pod uwagę 
fakt, że jedynie 16% patentów na świecie rejestrowanych jest przez przedsiębiorstwa 
z UE, kiedy w USA jest to 35%, a w Japonii 18%,  Europa mogłaby wiele zyskać 
przekładając wiedzę na działalność. 
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Podejmowanie wielorakich działań mających na celu podnoszenie jakości edukacji, prac badawczych 
oraz innowacji należy do zadań każdego kraju. Jednak Unia Europejska oferuje wiele różnych możliwości 
tworzenia przynoszącej obopólne korzyści współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi.  Program 
Erasmus oraz proces Boloński były stymulantami przepływu studentów i wiedzy. Zadziałały również 
jako katalizator modernizacji uniwersytetów europejskich. 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to obiecujące narzędzie, które posłużyć może wzmocnieniu 
więzi pomiędzy edukacją, pracami badawczymi oraz innowacjami. Innym dobrym przykładem 
integrowania polityki jest nowa polityka przemysłowa opracowywana przez UE od roku 2004. Łączy 
ona przekrojowe strategie z inicjatywą poszczególnych sektorów. Jednak międzynarodowa współpraca 
przy pracach badawczych oraz w kwestii edukacji wciąż pozostawia wiele do życzenia. Strategia 
zakładająca stworzenie Europejskiego Obszaru Badawczego została zapoczątkowana w roku 2000. 
W 2009 r. wciąż brakowało efektywnego systemu zarządzania niezbędny do jej pełnego wdrożenia. 

Inwestowanie w prace badawczo-rozwojowe oraz innowacje mogą być wspierane przez narodowe 
bodźce podatkowe tak długo, jak przestrzegane będą zasady pomocy publicznej obowiązujące w UE. 
Udoskonalenie dostępu do specjalistycznego finansowania jak np. kapitał wysokiego ryzyka (obecnie 
na poziomie jednej trzeciej tego z USA) jest również niezbędne. Rozwój partnerstwa prywatno-
publicznego oraz zwiększenie inwestycji publicznych, zwłaszcza poprzez zwiększenie udziału wydatków 
na prace badawczo-rozwojowe i innowacje w budżecie UE na lata 2010-2014, byłoby również pomocne. 

Popyt rynkowy na nowe produkty i usługi to kluczowy czynnik mający wpływ na inwestycje 
w innowacje. „Inicjatywa Rynków Pionierskich” opracowana przez UE  to krok we właściwym kierunku. 
Jednak również proces jej wdrażania powinien zostać przyspieszony. 

Zapewnienie opłacalnej ochrony prawa własności intelektualnej jest również kluczowe. UE powinna 
przyjąć wszechstronną politykę ochrony praw własności intelektualnej na lata 2010-2014, która 
obejmowałaby zarówno kwestie własności przemysłowej i prawa autorskie.
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KLUCZOWE ZALECENIE STRATEGII 

> MONITOROWANIE TRANSPOZYCJI DYREKTYWY USŁUGOWEJ ORAZ PROCES 
WZAJEMNEJ EWALUACJI PRZEWIDZIANY NA ROK 2010.

> ZAGWARANTOWANIE, ŻE NOWE RAMY PRAWNE DOTYCZĄCE TOWARÓW 
ZOSTANĄ W PEŁNI WDROŻONE I BĘDĄ PRZESTRZEGANE PODCZAS 
REWIDOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH DYREKTYW ORAZ W PRZYSZŁEJ LEGISLACJI.

> WDROŻENIE PROGRAMU ZAWIERAJĄCEGO LEPSZE UREGULOWANIA 
ORAZ SYSTEMATYCZNE PODDAWANE ICH WPŁYWU OCENIE.

> POZYSKANIE DOSTĘPU DO NOWYCH RYNKÓW WYKORZYSTUJĄC WIELOSTRONNE 
I DWUSTRONNE DIALOGI ORAZ ZAGWARANTOWANIE, ŻE PARTNERZY HANDLOWI 
WYWIĄZUJĄ SIE Z NAŁOŻONYCH NA NICH ZOBOWIĄZAŃ.

> WZMOCNIENIE DIALOGÓW Z KLUCZOWYMI PARTNERAMI HANDLOWYMI, 
W SZCZEGÓLNOŚCI ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI, BY UNIKNĄĆ POWSTANIA 
BARIER DLA HANDLU I POZBYĆ SIĘ TYCH ISTNIEJĄCYCH. 

> ROZWIJANIE PARTNERSTWA PRYWATNO-PUBLICZNEGO DLA POTRZEB 
INNOWACJI, SŁUŻBY PUBLICZNEJ ORAZ INFRASTRUKTURY. 

> ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA INNOWACJE 
ORAZ WSPIERANIE INWESTYCJI W PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE 
ORAZ INNOWACJE POPRZEZ KRAJOWE BODŹCE PODATKOWE ORAZ DOSTĘP 
DO SPECJALISTYCZNEGO FINANSOWANIA.

> ZWIĘKSZYĆ MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE PRAC 
BADAWCZYCH ORAZ EDUKACJI, ZWŁASZCZA POPRZEZ EUROPEJSKI INSTYTUT 
INNOWACJI I TECHNOLOGII.
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2. ZWIĘKSZYĆ BAZY
WYKWALIFIKOWANYCH

PRACOWNIKÓW

‘‘Flexicurity’ jest szeroko przyjmowaną odpowiedzią na problemy
na rynkach pracy – czemu wciąż czkamy zamiast podążać tą ścieżka?’

DWA SKŁADNIKI UMOŻLIWIAJĄCE
POBUDZENIE WZROSTU
ZATRUDNIENIA

SŁOWEŃSKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE

SŁOWACKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE
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‘‘Flexicurity’ jest szeroko przyjmowaną odpowiedzią na problemy
na rynkach pracy – czemu wciąż czkamy zamiast podążać tą ścieżka?’
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ZATRUDNIENIA

SŁOWEŃSKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE

SŁOWACKI  CZŁONEK BUSINESSEUROPE

1. PROMOWANIE TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Po okresie pewnej poprawy, który można było zaobserwować na rynku, perspektywy na zatrudnienie stała 
się niewesoła. Ponad 15 milionów nowych miejsc pracy utworzono w UE w latach 2004-2008, jednak 
ponad 7 milionów miejsc pracy może zostać utraconych w latach 2009-2010. By zagwarantować, że wzrost 
zatrudnienia będzie szedł w parze ze zwiększoną produktywnością niezbędne są rzetelne reformy. 

Stabilizacja rynków finansowych, powrót do zdrowych finansów publicznych, przyspieszenie reform 
strukturalnych, rewitalizacja Jednolitego Rynku, podążanie ścieżką ambitnej międzynarodowej polityki 
handlowej oraz wspieranie innowacji i przedsiębiorczości to najlepsza droga do przyspieszenia procesu tworzenia 
nowych miejsc pracy. Niemniej jednak modernizacja narodowego systemu opieki społecznej to również część 
odpowiedzi na nasze pytanie. Pomimo tego, że kwestia ta w dużej mierze należy do obowiązków danego 
państwa, UE również ma rolę do odegrania w tym procesie – powinna monitorować poczynione postępy. 

Wprowadzanie w życie ustalonych przez UE zasad dotyczących flexicurity jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Posiadanie elastycznych i wiarygodnych umów, efektywnej polityki aktywnego rynku pracy, 
wszechstronnej strategii uczenia się przez całe życie oraz nowoczesny system opieki społecznej to czynniki 
niezbędne by móc odnaleźć drogę do wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie powinno się zachęcać Państwa 
Członkowskie do zmniejszania kosztów zatrudnienia celem zwiększenia zapotrzebowania na pracowników. 

We wspólnej analizie wyzwań stojących przed europejskimi rynkami pracy, którą opublikowano w 2007 r., 
europejscy partnerzy społeczni wezwali  Państwa Członkowskie by te wzmogły swoje starania mające na celu 
wprowadzenie w życie działań związanych z flexicurity. Równie istotne jest zapewnienie, że te narodowe wysiłki 
nie będą następnie podważane przez niepotrzebne ograniczenia nałożone przez nową legislację socjalną UE.
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2. ZWIĘKSZYĆ BAZĘ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW

Paradoksem europejskich rynków pracy jest to, że wzrastająca stopa bezrobocia współistnieje z 
nieobsadzonymi miejscami pracy wynikającymi z braku odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej. 
Problem demograficznego starzenia się społeczeństwa jeszcze pogłębi ten problem. Zajęcie się rozbieżnością 
między kwalifikacjami a potrzebami, przygotowanie się do radzenia sobie z konsekwencjami procesu starzenia 
się społeczeństwa oraz kurczenia się ilości siły roboczej jest niezbędne w procesie zrównoważonego uzdrowienia. 
Europa musi podnieść jakość i unowocześnić kwalifikacje swoich obywateli, zwiększyć udział rynku pracy, 
zachęcać do mobilności oraz wdrożyć rozsądną politykę imigracyjną jeśli nie chce stanąć wobec poważnego 
braku strukturalnej siły roboczej i kwalifikacji. 

Podnoszenie jakości edukacji oraz systemów szkoleń, zwiększenie inwestycji oraz inwestowanie w sposób 
mądry w ludzi oraz wprowadzanie w życie założeń uczenia się przez całe życie umożliwiające przystosowanie 
umiejętności do zmieniających się potrzeb rynku to kluczowe elementy strategii europejskiej mającej na celu 
budowanie konkurencyjności poprzez innowacje. Większe zaangażowanie przedsiębiorców w tworzenie 
uniwersyteckich programów nauczania oraz angażowanie partnerów społecznych w proces sporządzania 
i wdrażania unijnych narzędzi mających za zadanie ułatwienie mobilności tak jak ma to miejsce w przypadku 
Narodowej Rady ds. Kwalifikacji to również część odpowiedz. 

Braki w dziedzinie nauki i technologii wymagają szczególnej uwagi jeśli Europa chce być liczącym się 
konkurentem na polu innowacji i technologii. Najnowsze szacunki pokazują, że UE brak 20 milionów 
wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja ta szczególnie boleśnie odczuwana jest przez pewne sektory takie 
jak ITC, gdzie wg. szacunków zabraknie 300 000 wysoko wykwalifikowanych pracowników do końca roku 
2010. Większość działań mających na celu zwiększenie ilości pracowników z wykształceniem naukowym 
lub technicznym leży w gestii danego kraju. Jednak wprowadzenie europejskiego doktoratu z zakresu 
przemysłu wspartego grantami ze unijnego stypendium  Marie Curie jest również częścią rozwiązania.
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Kolejnym istotnym czynnikiem niewystarczającego wykorzystywania dostępnej siły roboczej jest mały 
odsetek pracowników starszych. Unia Europejska musi zmotywować Państwa Członkowskie by te 
zreformowały systemy swoje emerytalne i zlikwidowały korzyści płynące z wcześniejszego przejścia 
na emeryturę zwiększając w ten sposób odsetek zatrudnionych osób starszych, który w 2008 r. wynosił 45,6%, 
jeśli chce ona zachować główne cechy charakterystyczne swoich systemów socjalnych.

Legalna migracja gospodarcza może wspomóc proces łagodzenia bezpośrednich braków siły roboczej, 
z którymi zmaga się Europa. Unijne założenia ramowe dotyczące warunków zatrudniania cudzoziemców 
muszą być wystarczająco elastyczne, ale zarazem muszą brać pod uwagę poziom krajowych kwalifikacji 
by zagwarantować, że podjęte decyzje naprawdę odzwierciedlają potrzeby rynków pracy. Europa potrzebuje 
poprawić swoje osiągnięcia z zakresu przyciągania wykwalifikowanych migrantów. Propozycja wprowadzenia 
Niebieskiej Karty UE to krok we właściwym kierunku by to zapewnić. 

KLUCZOWE ZALECENIE STRATEGII  

> WPROWADZENIE W ŻYCIE ZASAD FLEXICURITY.

> ZMOTYWOWANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH BY OBNIŻYŁY KOSZTY 
ZATRUDNIANE.

> PODNIEŚĆ JAKOŚĆ SYSTEMU EDUKACJI I SZKOLEŃ ORAZ WDROŻYĆ 
SKUTECZNE ŚRODKI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. 

> ZMOTYWOWANIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH BY ZMODERNIZOWAŁY SWOJE 
SYSTEMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZREZYGNOWAŁY Z BONUSÓW ZA 
WCZEŚNIEJSZE WYCOFANIE SIĘ Z RYNKU PRACY. 

> POPRAWIĆ OSIĄGNIĘCIA EUROPY W KWESTII PRZYCIĄGANIA 
WYKWALIFIKOWANYCH MIGRANTÓW.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRZEMYSŁ TO MECHANIZMY NAPĘDOWE WZROSTU

Przedsiębiorstwa to kluczowy mechanizm napędowy wzrostu, dobrobytu oraz tworzenia nowych miejsc 
pracy. Osiągnięcie społecznych oraz środowiskowych celów w dużej mierze zależy od ich powodzenia. 
Niemniej jednak Europa musi ulepszyć swoje wyniki w tej dziedzinie. Łączny procentowy udział populacji 
UE w wieku 18-64, którzy założyli własna działalność gospodarczą w latach 2007-2008 to 5,1%, podczas gdy 
w USA było to 10,2%, a w Korei Południowej 10%.

Pobudzanie przedsiębiorczości wymaga uproszczenia europejskich ram prawnych oraz zagwarantowania, 
że nowe ustawodawstwo nie wprowadzi zbędnych ograniczeń natury administracyjnej, finansowej czy prawnej, 
które mogłyby hamować przedsiębiorczy potencjał Europy. Karta Małych Przedsiębiorstw musi zostać szybko 
i skutecznie wprowadzona w życie w całej Europie, podczas gdy zasada ‚think small first’ (najpierw myśl na małą 
skalę) powinna zostać w pełni zakotwiczona na wszystkich szczeblach procesu kształtowania polityki oraz na 
wszystkich szczeblach rządowych. 

Europejski Statut Firm Prywatnych powinien zostać szybko przyjęty przez Radę, ponieważ w znacznym 
stopniu ułatwiłby on operacje międzynarodowe z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Planowa 
integracja edukacji z zakresu przedsiębiorczości do programów nauczania szkół i uniwersytetów przyczyniła 
by się do stymulacji bardziej pro-przedsiębiorczego nastawienia w Europie.

UNIA EUROPEJSKA POTRZEBUJE ZINTEGORWANEJ POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ

Nawet jeśli 70% miejsc pracy w UE związane jest z sektorem usług, przemysł wciąż odgrywa strategiczną rolę 
w rozbudzaniu wzrostu gospodarczego. Produkcja przemysłowa stanowi jedną piątą PKB Unii i reprezentuje 
trzy czwarte eksportu UE. Ponad 80% wydatków na prace badawcze i rozwojowe prywatnego sektora w UE 
pochodzi z przemysłu. Przedsiębiorstwa produkcyjne są również głównym nabywcom wielu usług. Wiele miejsc 
pracy w sektorze usług nie miałoby racji bytu bez tej silnej bazy przemysłowej. Opracowanie zintegrowanej 
przemysłowej strategii UE to kluczowy priorytet unijnej polityki przedsiębiorczości.
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Wdrożenie zintegrowanej polityki przemysłowej UE nie oznacza wybierania zwycięzców czy subsydiowania 
niekonkurencyjnych przedsiębiorstw czy sektorów. Konkluzje z posiedzenia Rady UE, które miało miejsce 
w maju 2009 r. i dotyczyło potrzeby stworzenia zintegrowanej polityki przemysłowej UE, jasno określają, 
że umożliwienie przedsiębiorstwom europejskim zaoferowania, tego, co mają najlepsze wymaga:

- sprzyjającego, stabilnego oraz przewidywalnego ogólnego uwarunkowania promującego perfekcję, innowacje 
oraz równowagę, warunków w których przedsiębiorstwa mogą działać i inwestować,

- by wszystkie kroki podjęte w związku z polityką na poziomie krajowym oraz europejskim uwzględniały 
zasady ‚better-regulation’, zasady rynku wewnętrznego oraz odzwierciedlały zintegrowane podejście do kwestii 
dotyczących  konkurencyjności, energii oraz ochrony środowiska,

- zgodność z nowymi wymaganiami nie powinna wiązać się z nadmiernymi kosztami, które miałby ponieść 
przedsiębiorstwa na różnych szczeblach polityki. W innym przypadku koszty takie doprowadziłyby 
do ‚wycieku produkcji’,

- aby wielkość, efektywność oraz sprawność inwestycji publicznych w obszarze prac badawczo-rozwojowych 
oraz innowacji uległy zwiększeniu,

- wprowadzenia sektoralnych inicjatyw dla pełnego wprowadzania w życie powyższych zasad.

 
Instytucje Unijne muszą w pełni wdrożyć wytyczne określone przez Radę ds. Konkurencyjności.

KLUCZOWE ZALECENIE STRATEGII 

> UPROSZCZENIE EUROPEJSKICH RAM PRAWNYCH  W CELU STYMULOWANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

> SZYBKIE I EFEKTYWNE WPROWADZENIE W ŻYCIE KARTY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

> ZAANGAŻOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PROCES TWORZENIA PROGRAMÓW 
NAUCZANIA DLA SZKÓŁ I UNIWERSYTETÓW.

> ZAGWARANTOWANIE, ŻE WSZYSTKIE KROKI PODJĘTE W ZWIĄZKU ZE STRATEGIĄ 
UWZGLĘDNIAJĄ ‘BETTER-REGULATION’ ORAZ ZASADY RYNKU WEWNĘTRZNEGO.

> WDROŻENIE ZINTEGROWANEJ POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ UE OPARTEJ NA 
STABILNYCH WARUNKACH OGÓLNYCH ORAZ ZASADZIE ‘BETTER REGULATION’.
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