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Korzyści i zagrożenia dla funkcjonowania polskich 
przedsiębiorstw usługowych na rynku Unii Europejskiej

„Jednolity rynek jest zasadniczym dążeniem Europy. Dla jej obywateli oznacza on prawo 
do zamieszkania i pracy w innym kraju Unii Europejskiej, oznacza dostęp do szerszego wy-
boru wysokiej jakości produktów i usług świadczonych po niższych cenach. Dla firm oznacza 
działalność gospodarczą na rynku liczącym 500 milionów ludzi w oparciu o rządy prawa, 
wzajemne poszanowanie i zaufanie. Jednolity rynek jest obecnie ważniejszy niż kiedykol-
wiek. Dziś pragnę jego umocnienia i dostosowania do zglobalizowanego świata, jaki mamy 
w XXI wieku” (Jose Manuel Barroso1).

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie korzyści i zagrożeń (barier) dla funkcjo-
nowania polskich przedsiębiorstw usługowych na rynku Unii Europejskiej w wa-
runkach liberalizacji rynku usług. Autorzy przeprowadzili badanie ilościowe przy 
wykorzystaniu kwestionariusza ankiety wśród 400 polskich przedsiębiorstw usłu-
gowych, które świadczą usługi w innych krajach Unii Europejskiej, najczęściej w: 
Niemczech (64% wskazań), Francji (29%), Włoszech (29%), Czechach (28%), Ho-
landii (23%), Wielkiej Brytanii (22%) i Hiszpanii (21%). Respondentami byli wła-
ściciele, kadra zarządzająca i osoby kompetentne w zakresie handlu zagranicznego. 
Przedmiotem badania były usługi ujęte w sześciu grupach: usługi handlowe; usługi 
budowlane; usługi rzemieślnicze; usługi specjalistyczne i związane z działalnością 
biznesową; turystyka i usługi zakwaterowania i wyżywienia; usługi szkoleniowe, 
edukacyjne i informacyjne. Z badania wynika, że do bardzo ważnych korzyści re-
spondenci zaliczyli: możliwość zdobycia nowych zleceń, możliwość rozwoju fir-
my, możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, większy rynek zbytu, nato-
miast do największych zagrożeń (barier): zmianę kursów walut, nadal zbyt dużą 
biurokrację, zbyt dużą konkurencję. Może to wskazywać, że wdrożenie Dyrektywy 
2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym nie przyniosło zapowiadanych 
efektów w pełnym wymiarze. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: korzyści, zagrożenia, liberalizacja, badania.

Kody JEL: Q37

1  Wypowiedź przewodniczącego Komisji Europejskiej z początku 2007 roku, 
http://www.eu4journalists.com/index.php/dossiers/polish/C44/index.html [dostęp:

handel_wew_4-2-2017.indd   84 2017-10-23   14:52:50



85A. DĄBROWSKA, J. PIOTROWSKI, M. JANOŚ-KRESŁO, S. SZUKALSKI

Wstęp

Ekonomiczna integracja Europy przyczynia się do zmiany warunków świadczenia usług 
na terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polsce. W krajach Unii Europejskiej wartość 
dodana, będąca efektem działalności przedsiębiorstw usługowych, stanowiła w 2015 roku 
przeważającą część wartości dodanej wytworzonej w całej gospodarce. Zmiany zachodzą-
ce w sektorze usług wskazują, że znaczny potencjał tego sektora dla wzrostu gospodar-
ki i zatrudnienia nie został jeszcze wyczerpany, ani w Unii Europejskiej jako całości, ani 
w Polsce. Świadczą o tym chociażby duże rozbieżności między krajami w poziomie wskaź-
nika udziału usług w wartości dodanej brutto. Wśród krajów członkowskich UE najwyższy 
udział wartości dodanej wytworzonej przez usługi odnotowano w Luxemburgu – 88,7%, na 
Cyprze – 87,2% oraz na Malcie – 82,8%. Duży udział w wartości dodanej całej gospodarki 
usługi stanowią w takich krajach jak Grecja (80,2%), Wielka Brytania (79,9%), Francja 
(78,8%), czy Holandia (78,2%). W krajach Europy Środkowowschodniej udział ten kształ-
tował się na poziomie od 59,7% w Czechach do 73,7% na Łotwie, w Polsce stanowił 63,3%. 
W okresie 2010 - 2015 największy przyrost wskaźnika wykazała Rumunia (o 7,9 p.p.), Cypr 
(o 6,1 p.p.) oraz Malta (o 4,6 p. proc), z kolei największy spadek odnotowano w Irlandii, 
Słowenii w Czechach, a także na Węgrzech, Litwie, w Grecji oraz na Słowacji i w Polsce 
(o 0,5 p.p.) (Rynek wewnętrzny 2015, s. 19-20). 

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku 
dotycząca usług na rynku wewnętrznym (zwana „dyrektywą usługową”), liberalizując rynek 
usług (z wyjątkiem sektorów wyłączonych2) miała ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw, 
a zwłaszcza małych i średnich, świadczących usługi lub korzystających z usług, szczególnie 
poprzez zniesienie barier w handlu i usługach oraz ułatwienie działalności transgranicznej. 
Do dnia 28 grudnia 2009 roku państwa członkowskie UE były zobligowane do zaimplemen-
towania dyrektywy, która jak już wspomniano zaczęła obowiązywać w 2006 roku. 

Liberalizacja rynku usług miała przynieść znaczne korzyści ekonomiczne wszystkim 
państwom członkowskim. Najważniejsze z nich to:
 - spadek cen w usługach objętych dyrektywą wskutek wzrostu konkurencji i zmniejszenia 

się marnotrawstwa zasobów. Korzyści ze zwiększonej wydajności umożliwią tworzenie 
wyższej wartości dodanej i stanowić będą silny bodziec dla gospodarki Unii Europejskiej. 
Będzie to impulsem do rozwoju rynku usług i podniesienia jakości świadczeń usługo-
wych, na czym w istotny sposób skorzystaliby usługobiorcy;

 - zwiększenie efektu działania we wszystkich sektorach gospodarki Unii Europejskiej. 
W ujęciu wartościowym wartość dodana ogółem w usługach zwiększy się w przybliże-
niu o 33 mld euro. Wzrost działalności gospodarczej przyczyni się do powstania nowych 
miejsc pracy;

2  Na mocy art. 2 dyrektywy wyłączono z jej zakresu: usługi interesu publicznego o charakterze nieekonomicznym, usłu-
gi finansowe, usługi komunikacji elektronicznej i sieciowej, usługi transportowe, usługi agencji pracy tymczasowej, usługi 
zdrowotne, usługi audiowizualne, gry hazardowe i losowe, usługi opieki społecznej, usługi bezpieczeństwa osobistego, usługi 
świadczone przez notariuszy i komorników sądowych (Dąbrowska 2009, s. 107-119; Dąbrowska 2011, s. 40-52; J. Piotrowski 
2007).
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 - we wszystkich państwach członkowskich zostaną utworzone nowe miejsca pracy. Według 
dokonanych obliczeń na obszarze całej Unii powstałoby 600 000 nowych miejsc pracy;

 - intensyfikacja handlu usługami. Rynek wewnętrzny stanie się bardziej zintegrowany 
w wyniku zwiększonego handlu usługami.
W raporcie pt. Ocena skutków regulacji wdrożenia Dyrektywy 2006/123/WE o usługach 

na rynku wewnętrznym (2008) sporządzonym przez Ministerstwo Gospodarki wskazano 
ograniczenia w swobodzie przedsiębiorczości oraz transgranicznym świadczeniu usług. 
Wykazano istnienie nieuzasadnionych ograniczeń nieomal na każdym etapie prowadzenia 
działalności usługowej. 

J. Monteagudo, A. Rutkowski, D. Lorenzani (2012) na zlecenie KE i zgodnie z jej wska-
zówkami sporządzili opracowanie, w którym oszacowali ostrożnie wpływ wdrożenia po-
stanowień dyrektywy na dodatkowy 0,8% wzrost PKB całej UE, ale jednocześnie z du-
żym zróżnicowaniem efektów dla poszczególnych państw członkowskich w przedziale od 
poniżej 0,3% do ponad 1,5% wzrostu narodowego PKB. W literaturze polskiej, autorzy  
J. Hagemajer, J. Michałek i T. Michałek (2008) wykorzystując ekonometryczny model rów-
nowagi ogólnej oszacowali wpływ liberalizacji rynku usług na wzrost PKB dla 15 państw 
UE (bez nowych krajów członkowskich) od 0,21% do 0,72%, w zależności od skali redukcji 
barier usługowych. 

Dekada, która minęła od wprowadzenia Dyrektywy usługowej skłania do zadania pyta-
nia, czy bariery, na które wskazywano wówczas zostały zlikwidowane. 

Celem badania podjętego przez zespół autorów było poznanie oceny polskich firm 
stopnia liberalizacji rynku usług w UE w wyniku wdrożenia w życie dyrektywy usługowej 
(2006/123/WE) przez określenie korzyści i zagrożeń (barier) oraz próba określenia relacji 
między poziomem liberalizacji rynku usług w UE a innowacyjnością i konkurencyjnością 
polskich firm usługowych. Przedmiotem badania były usługi ujęte w sześciu grupach: usługi 
handlowe; usługi budowlane; usługi rzemieślnicze; usługi specjalistyczne i związane z dzia-
łalnością biznesową; turystyka i usługi zakwaterowania i wyżywienia; usługi szkoleniowe, 
edukacyjne i informacyjne. Poza analizą dostępnej literatury przedmiotu i badaniami ja-
kościowymi przeprowadzono także badanie ilościowe przy wykorzystaniu kwestionariusza 
ankiety metodą face to face wśród polskich firm usługowych. Badanie zostało zrealizo-
wane w ramach projektu badawczego „Liberalizacja usług rynkowych w UE jako czyn-
nik zwiększający innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych” 
(2015/17/B/HS4/02750) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Liberalizacja rynku usług szansą na internacjonalizację polskich 
przedsiębiorstw usługowych

Jednolity rynek wewnętrzny jest jednym z głównych filarów Unii Europejskiej. Swoboda 
świadczenia usług oraz swoboda zakładania przedsiębiorstw należą do fundamentalnych 
wolności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Usługa, zgodnie z treścią art. 57 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE (Consolidated… 2012) to „świadczenie wy-
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konywane zwykle za wynagrodzeniem, w zakresie w jakim nie jest objęte postanowieniami 
o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób”. Podstawą prawną swobody świadcze-
nia usług są artykuły 57-62 TFUE oraz dyrektywa usługowa z 2006 roku. 

Ch.H. Lovelock, definiując pojęcie usługi, prezentuje dwa podejścia. W podejściu eko-
nomicznym usługa to: „działalność ekonomiczna/gospodarcza, która tworzy wartość i do-
starcza korzyści konsumentom w określonym czasie i określonym miejscu jako rezultat 
wywołany pożądaną zmianą w/lub imieniu usługobiorcy”. Według definicji behawioral-
nej: „usługa jest czynnością lub działaniem oferowanym przez jedną stronę drugiej stronie. 
Chociaż proces ten może być związany z fizycznym produktem, to działanie to w istocie 
jest niematerialne i w efekcie nie daje prawa własności do czynników produkcji” (Lovelock, 
Wirtz 2016).

Parlament, Rada i Komisja Europejska w ostatnim czasie podjęły starania ukierunko-
wane na ożywienie rynku wewnętrznego, aby na nowo pobudzić rozwój europejskiego 
jednolitego rynku i jeszcze silniej postawić społeczeństwo, konsumentów i małe i średnie 
przedsiębiorstwa w centrum polityki jednolitego rynku (Fabbrini 2015; Egan 2015). Na zna-
czenie roli usług w budowie zintegrowanego wspólnego rynku zwrócono uwagę w Strategii 
Lizbońskiej, dziesięcioletnim programie Unii Europejskiej przyjętym przez Radę Europejską 
w Lizbonie w marcu 2000 roku (Piotrowski 2012, s. 39-51). W szczególności dostrzegano 
potrzebę zniesienia barier w usługach, w tym przede wszystkim w sektorze usług pocz-
towych, transportu kolejowego i transportu lotniczego. W strategii Komisja Europejska 
zwróciła uwagę na trzy zasadnicze obszary: konkurencyjność firm (usługi coraz częściej 
decydują o możliwości konkurencyjności przedsiębiorstw), innowacje (wiedza wzmacnia 
usługi, podnosi standard usług, pozwala i stymuluje rozwój nowoczesnych technologii), glo-
balizację rynku (rozwój e-usług i społeczeństwa informacyjnego). Priorytety sformułowane 
w Strategii Lizbońskiej zostały zasadniczo utrzymane w nowej strategii Europa 2020, przy-
jętej na początku 2010 roku. 

Dokonująca się integracja europejska oznacza zmianę warunków działania przedsię-
biorstw usługowych, nie tylko dużych i silnych podmiotów, ale także średnich i małych 
przedsiębiorstw, stanowiących podstawę sektora usług i gospodarek krajów UE. Również 
w warunkach postępującej globalizacji wzrasta zainteresowanie międzynarodowym obro-
tem usługami. Proces ten ma trzy główne uwarunkowania:
 - po pierwsze, obserwuje się znaczny wzrost międzynarodowej wymiany towarowej, któ-

rej towarzyszy wzrost wartości obrotu usługami towarzyszącymi; usługi współcześnie 
stają się często wręcz nieodzownym elementem wymiany towarowej, przyczyniają się 
do podnoszenia wartości dla klienta;

 - po wtóre, dokonuje się szybki postęp techniczny, w szczególności w zakresie technologii 
informacyjnych, który przyczynia się do powstawania e-usług. Otwiera to nowe możli-
wości dla międzynarodowej wymiany handlowej, w przypadku usług dostarczanych za 
pośrednictwem Internetu;

 - po trzecie, postępuje liberalizacja sektora usług, rozszerzając granice możliwości wymia-
ny międzynarodowej. Na terenie UE sprzyja temu budowanie jednolitego rynku usług.
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Metodyka badania 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące korzyści i barier (naturalnych i regula-
cyjnych) dla polskich przedsiębiorstw usługowych wynikających z liberalizacji rynku usług, 
a szczególnie z transpozycji dyrektywy usługowej do polskiego systemu regulacyjnego, 
a także pytanie, czy wprowadzone rozwiązania wpłynęły na konkurencyjność i innowacyj-
ność polskich przedsiębiorstw usługowych wymagało przeprowadzenia zarówno badania 
desk research, a także zaplanowania badań autorskich: 
 - badań jakościowych - pogłębionych wywiadów indywidualnych (Individual In-depth 

Interview − IDI) wśród ekspertów w dziedzinie liberalizacji rynku usług oraz 6 grupo-
wych wywiadów focusowych (Focus Group Interview − FGI) przy udziale przedsta-
wicieli biznesu i samorządu gospodarczego na temat szans i zagrożeń wynikających 
z liberalizacji rynku usług dla innowacji i konkurencyjności podmiotów usługowych. 
Uzyskane wyniki posłużyły do weryfikacji pytań sformułowanych do badania ilościo-
wego; 

 - badania ilościowego, metodą face to face z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. 
Podmiotem badania były polskie przedsiębiorstwa usługowe świadczące usługi na tere-
nie innych krajów Unii Europejskiej. Przedmiotem badania były usługi ujęte w sześciu 
grupach: usługi handlowe; usługi budowlane; usługi rzemieślnicze; usługi specjalistycz-
ne i związane z działalnością biznesową; turystyka i usługi zakwaterowania i wyżywie-
nia; usługi szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne. Wśród 400 przedsiębiorstw obję-
tych badaniem małe przedsiębiorstwa stanowiły 37%, średnie 34%, a duże 29% ogólnej 
liczby respondentów. Badanie zostało poprzedzone pilotażem zgodnie ze standardami 
Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ESOMAR3. 
W artykule przedstawiono wyniki badania ilościowego odnoszące się do podjętego za-

gadnienia, a mianowicie korzyści i zagrożeń (barier) dla funkcjonowania polskich przedsię-
biorstw na rynkach Unii Europejskiej w warunkach liberalizacji rynku usług.

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu, w sumie funkcjonowały na wszystkich ryn-
kach Unii Europejskiej, jednak najczęściej świadczono usługi w Niemczech (64% wskazań), 
we Francji (29%), Włoszech (29%), w Czechach (28%), Holandia (23%), Wielkiej Brytanii 
(22%), Hiszpani (21%). 

Respondentami byli właściciele, kadra zarządzająca i osoby kompetentne w zakresie 
handlu zagranicznego.

Wśród badanych przedsiębiorstw 54% prowadziło tylko działalność usługową, 29% 
działalność usługowo-handlową, z przewagą usługowej, a pozostałe 17% przedsiębiorstw 
działalność usługowo-produkcyjną, z przewagą usługowej. 

3  European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) od 1948 roku opracowuje standardy badań marketingo-
wych; obecnie obowiązuje czwarte wydanie kodeksu, 
http://www.ptbrio.pl/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=ZCN4SI2Nr6P9-w4mrri3bkuyyoi5psMVXv_b80zHb9s, 
[dostęp: 24.08.2017].
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Przedsiębiorstwa miały różny staż rynkowy na terenie Unii Europejskiej. Ponad połowa 
przedsiębiorstw (54,2%) działała tam ponad 10 lat, przedsiębiorstwa o mniejszym doświad-
czeniu (do 2 lat) stanowiły 16,8% (por. wykres 1).

Wykres 1
Doświadczenie rynkowe na terenie krajów UE (w %)

Źródło: badania własne, grudzień 2016.

Warto podkreślić, że 60% respondentów zadeklarowało, że w ich przedsiębiorstwach 
zdefiniowano zamiar rozszerzenia działalności na terenie Unii Europejskiej, a w co piątym 
kierownictwo jest zdecydowane na taki krok (22%). Z kolei, w co dziesiątym przedsiębior-
stwie (11%) zdecydowanie nie zamierzano podjąć takich działań. 

Korzyści i zagrożenia dla działalności polskich firm usługowych  
na rynkach innych krajów Unii Europejskiej (wyniki badania) 

Przypomnijmy, dyrektywa usługowa ma do spełnienia dwa główne cele:
 - stworzenie rzeczywistego rynku wewnętrznego w dziedzinie usług;
 - usuwanie biurokratycznych przeszkód w kwestii otwarcia praktyki usługodawcy i świad-

czenia ponadgranicznych usług.
Badane przedsiębiorstwa działając na rynkach innych krajów Unii Europejskiej od co 

najmniej 2 lat, a większość ponad 10 lat zdobyły pewne doświadczenie, które pozwoliło 
wskazać na korzyści i zagrożenia (bariery). Poszczególnym wyróżnionym czynnikom re-
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spondenci przypisywali odpowiednią rangę od 0 do 5 punktów, gdzie 5 oznaczało bardzo 
duże znaczenie; 4 − duże znaczenie; 3 − średnie znaczenie; 2 − małe znaczenie; 1 − bardzo 
słabe znaczenie; 0 − nie ma znaczenia. 

W tabeli 1 przedstawiono odpowiedzi sumaryczne dla wskazań „bardzo duże znaczenie” 
i „duże znaczenie” (A) oraz „bardzo duże znaczenie” (B).

Jak wynika z danych tabeli 1, respondenci niemal równe znaczenie (liczba wskaza-
nych czynników) przypisują korzyściom, jak i zagrożeniom. Za główne korzyści uzna-
no: większy rynek zbytu (68% odpowiedzi), możliwość zdobycia nowych zleceń (62% 
odpowiedzi) i możliwość rozwoju firmy (60% odpowiedzi). Można powiedzieć, że pod-
jęcie decyzji o poszerzeniu obszaru działalności otwiera także nowe możliwości, choć 
zapewne niesie ze sobą określone ryzyko, bowiem poszerza się grono potencjalnych klien-
tów, wzrasta możliwość pozyskania nowych zleceń, a więc przedsiębiorstwo może my-
śleć o rozwoju. Ponad połowa respondentów wskazując na korzyści wymieniała przede 
wszystkim: wzrost efektywności (59% odpowiedzi), możliwość zwiększenia obrotów 
(58%), możliwość zdobycia nowych klientów (56%), możliwość nawiązania kontaktów 
biznesowych (51% odpowiedzi). Najmniejsze znaczenie przypisano czynnikom: nauka 
języka kraju, w którym świadczy się usługi (23% odpowiedzi) i zmniejszenie procedur 
biurokratycznych (23% odpowiedzi). 

Biorąc po uwagę odpowiedzi „bardzo duże znaczenie” zaobserwowano nieco inną hie-
rarchię czynników. Na pierwszym miejscu wśród korzyści wyróżniono: możliwość zdoby-
cia nowych zleceń (24% odpowiedzi), na którą wskazywali głównie respondenci z przedsię-
biorstw średnich, świadczących na terenie UE usługi specjalistyczne związane z działalnością 
biznesową lub usługi rzemieślnicze, prowadzące działalność usługowo-handlową, z prze-
wagą działalności usługowej, funkcjonujące na rynku od 2 do 5 lat. Na drugim miejscu 
uplasowały się ex aequo (22% odpowiedzi): możliwość rozwoju firmy, na którą wskazywali 
najczęściej respondenci z przedsiębiorstw średnich, świadczących na terenie UE usługi spe-
cjalistyczne związane z działalnością biznesową, prowadzące działalność usługowo-han-
dlową, z przewagą usługowej, funkcjonujące na rynku od 2 do 5 lat lub od 5 do 10 lat oraz 
możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, na którą wskazywali częściej respondenci 
z przedsiębiorstw średnich lub dużych, świadczących na terenie UE usługi specjalistyczne 
związane z działalnością biznesową, usługi budowlane lub usługi rzemieślnicze, prowa-
dzące działalność usługowo-handlową, z przewagą usługowej lub usługowo-produkcyjną, 
z przewagą usługowej, funkcjonujące na rynku do 2 lat lub od 5 do 10 lat. W dalszej kolej-
ności respondenci zwrócili uwagę na większy rynek zbytu (21% odpowiedzi) − przeważały 
przedsiębiorstwa duże i średnie, świadczące na terenie UE usługi specjalistyczne związane 
z działalnością biznesową, ale także usługi handlowe, prowadzące działalność usługowo-
-handlową, z przewagą usługowej, funkcjonujące na rynku od 5 do 10 lat. Wśród odpo-
wiedzi „bardzo duże znaczenie” ze wskazaniem powyżej 15% uplasowały się następujące 
korzyści: możliwość zwiększenia obrotów (19%), wzrost efektywności (17%), możliwość 
zdobycia nowych klientów (17%), możliwość rozszerzenia oferty usługowej (16%), wyższe 
ceny na rynku europejskim (16%), szybsza informacja o kontrahentach (15%).
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Tabela 1
Korzyści i zagrożenia dla działań na rynkach innych krajów Unii Europejskiej  
dla odpowiedzi „bardzo duże znaczenie” i „duże znaczenie” (N=400) 

Korzyści

Odsetek 
wskazań (%) Zagrożenia

Odsetek 
wskazań (%)

A* B A B

Większy rynek zbytu 68 21 Nadal zbyt duża biurokracja 46 11
Możliwość zdobycia nowych zleceń 62 24 Zmiana kursów walut 41 14
Możliwość rozwoju firmy 60 22 Zbyt wysokie koszty 28 5
Wzrost efektywności 59 17 Zbyt duża konkurencja 27 11
Możliwość zwiększenia obrotów 58 19 Brak wsparcia ze strony państwa, 

administracji
26 9

Możliwość zdobycia nowych 
klientów

56 17 Znaczny napływ firm zagranicznych 23 9

Możliwość nawiązania kontaktów 
biznesowych

51 22 Problemy z płatnością za wykonane 
usługi

23 7

Możliwość rozszerzenia oferty 
usługowej

44 16 Zbyt skomplikowane przepisy 23 5

Wyższe ceny na rynku europejskim 43 16 Bariera językowa 22 7
Dostęp do informacji przez 
Pojedynczy Punkt Kontaktowy

35 11 Brak jasnych przepisów 21 3

Korzyści marketingowe 32 12 Zbyt wysokie wymagania siły 
roboczej

20 7

Szybsza informacja o kontrahentach 32 15 Brak równowagi między jakością 
a ceną

20 8

Możliwość czerpania z doświadczeń 
innych

31 10 Inne standardy świadczenia usług 19 5

Szybsze załatwienie formalności 30 14 Rynki wschodnie UE są bardzo 
trudne

19 6

Uproszczenia podatkowe 29 13 Zbyt mały dostęp do informacji 18 5
Łatwiejszy dostęp do odpowiedniej 
kadry

28 12 Przepaść w rozwoju 
technologicznym

17 5

Możliwość uproszczenia procedur 27 8 Rynki zachodnie UE są bardzo 
trudne

16 6

Lepszy dopływ informacji 27 8 Za mała promocja polskich 
usługobiorców, gospodarki

16 2

Nauka języka kraju, w którym 
świadczy się usługi

23 8 Polacy są postrzegani jako tania siła 
robocza

16 5

Zmniejszenie procedur 
biurokratycznych

23 8 Postrzeganie Polaków jako gorszych 
usługodawców 

14 6

Mała otwartość klientów na firmy 
polskie

13 4

*Legenda: A - suma odpowiedzi „bardzo duże znaczenie” i „duże znacznie” B - odpowiedzi „bardzo duże zna-
czenie”.
Źródło: badania własne, grudzień 2016 rok.
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Jeżeli chodzi o zagrożenia (bariery), przy łącznych odpowiedziach „bardzo duże zna-
czenie” i „duże znaczenie” najwięcej respondentów wskazało na: nadal zbyt duża biurokra-
cja (46%), zmiana kursów walut (41%), zbyt wysokie koszty (28%), większa konkurencja 
(27%), brak wsparcia ze strony państwa, administracji (26%). Najmniejsze znaczenie przy-
pisano czynnikom: postrzeganie Polaków jako gorszych usługodawców (14% odpowiedzi) 
i mała otwartość klientów na firmy polskie (13% odpowiedzi).

Tak jak w przypadku korzyści, przeanalizowano sytuację dla odpowiedzi „bardzo duże 
znaczenie”. Na pierwszym miejscu uplasował się czynnik − zmiana kursów walut (14% od-
powiedzi). Na ten czynnik zwracali uwagę głównie respondenci z dużych przedsiębiorstw, 
świadczących na terenie UE usługi specjalistyczne i związane z działalnością biznesową, 
usługi budowlane i usługi szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne, prowadzące działalność 
tylko usługową lub usługowo-handlową, z przewagą usługowej, ze stażem rynkowym od 2 
do 5 lat. Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo (11% odpowiedzi) dwa zagrożenia: 
nadal zbyt duża biurokracja, która doskwiera przede wszystkim małym przedsiębiorstwom, 
świadczącym na terenie UE usługi szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne, prowadzące 
działalność usługowo-handlową, z przewagą handlowej, mające staż rynkowy do 2 lat lub 
od 2 do 5 lat, oraz zbyt duża konkurencja, która jest szczególnie dotkliwa dla średnich przed-
siębiorstw, świadczących usługi rzemieślnicze, ale także usługi handlowe oraz usługi szko-
leniowe, edukacyjne i informacyjne, ze stażem rynkowym od 5 do 10 lat i do 2 lat. 

W Dyrektywie usługowej upatrywano możliwości zlikwidowania takich barier, jak: 
trudności w uzyskaniu informacji na temat formalności, trudności w ustaleniu właściwych 
organów, które są odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń i inne formalności, koniecz-
ność zwrócenia się do wielu organów w celu uzyskania różnych zezwoleń, nieprzejrzyste 
i nieuzasadnione wymagania, długie, skomplikowane i kosztowne procedury. Jak oceniał 
PARP, Dyrektywa o usługach powinna usunąć wiele z tych barier oraz stworzyć łatwiejsze 
i bardziej przejrzyste warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Dużym przedsię-
biorstwom pozwoli to na osiąganie dużo większych korzyści, podczas gdy przed MSP, które 
do momentu wejścia w życie Dyrektywy były zniechęcane do działalności zagranicznej, 
otworzą się nowe rynki i możliwości (Świadczenie usług… 2010, s. 5).

Z badania wynika, że wśród największych zagrożeń dla funkcjonowania na rynku innych 
krajów Unii Europejskiej wskazano głównie zmianę kursów walut i nadal zbyt dużą biuro-
krację, ale wymieniano także zbyt mały dostęp do informacji. Szczególnie te dwa ostatnie 
czynniki miał być wyeliminowane.

Wśród wielu wskazanych zagrożeń znalazły się także takie, których siła oddziaływania 
zależy od sprawności zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażania przemyślanych działań 
marketingowych. Do takich czynników niewątpliwie można zaliczyć: zbyt wysokie wy-
magania wobec siły roboczej, brak równowagi między jakością a ceną, za małą promocję 
polskich usługodawców, gospodarki, aczkolwiek ten ostatni czynnik ma związek z jakością 
pracy instytucji otoczenia biznesu. 

W ocenie respondentów podjęcie decyzji o wejściu na rynek innego kraju Unii 
Europejskiej jest obarczone dużym ryzykiem i dlatego powinno być poprzedzone rozpozna-
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niem rynku, konkurencji i aspektów kulturowych, które mogą być niezwykle ważne w budo-
waniu relacji z przyszłymi klientami. Należy również zauważyć, że przedsiębiorstwo, decy-
dując się na strategię rozwoju rynku, a szczególnie wkraczając na terytorium innego kraju, 
powinno przyjąć za konieczne budowanie marki, wizerunku, budowanie relacji z innymi 
przedsiębiorstwami i klientami. Firmy oceniają, że jeden zadowolony klient przyciągnie do 
przedsiębiorstwa kolejnych sześciu kupujących. Z kolei jeden niezadowolony sprawi, że 
jedenastu innych nigdy nie wybierze usług danego przedsiębiorstwa.

W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje polityka klientocentryzmu (Peppers, Rogers, 
Kotler 2016; Dąbrowska i in. 2017, s. 177-194; Shoppingshow… 2017) rozumiana jako 
sposób prowadzenia biznesu ze swoim klientami w taki sposób, by zapewnić klientom satys-
fakcję przed i po świadczeniu usługi, w celu doprowadzenia do powtarzalności transakcji, 
lojalności klienta i zysków. 

W dobie cyfryzacji i rozwoju mediów społecznościowych pozyskanie informacji jest 
znacznie łatwiejsze, ale też wymaga selekcji jej źródeł, a przede wszystkim wiedzy, skąd 
można uzyskać wiarygodne dane.

Dyrektywa usługowa przewiduje, że wszystkie kraje członkowskie utworzą sieć jedno-
litych partnerów do kontaktów (One-Stop-Shops) (Opinia… 2015). Przedsiębiorstwa z kra-
jów członkowskich UE zajmujące się świadczeniem usług powinny otrzymać informacje 
w ramach dyrektywy usługowej odnośnie przyjmowania zleceń i wykonywania ich dzia-
łalności, jak i być w stanie spełnić odpowiednie wymogi formalne i procedury, na życzenie 
także drogą elektroniczną. W tym kontekście warto zatem zwrócić uwagę na czynnik, który 
został wylistowany wśród korzyści, a mianowicie: dostęp do informacji przez Pojedynczy 
Punkt Kontaktowy, na który jako „ważny” i „bardzo ważny” wskazało 35% respondentów. 
Można zatem powiedzieć, że co trzeci respondent dostrzega wagę istnienia takiego punktu 
jako źródła informacji rynkowych. 

Przedsiębiorców zapytano wprost, czy wprowadzenie Pojedynczego Punktu Kontaktowego 
(tzw. „jednego okienka”) w wersji elektronicznej poprawiło dostęp do informacji dla usługo-
dawców zarówno polskich, jak i z innych krajów UE działających w Polsce. Pozytywne opinie 
o „jednym okienku” w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw rosły wraz z wielkością firm, 
aczkolwiek różnice nie ujawniły się między przedsiębiorstwem średnim i dużym. I tak, wskaza-
nia dla małych firm wyniosły 72%, dla średnich 79%, a dużych 78%. Pozytywne oceny najczę-
ściej były udziałem przedsiębiorstw świadczących na terenie UE usługi specjalistyczne związane 
z działalnością biznesową, prowadzące działalność usługową lub usługowo-handlową, z prze-
wagą handlowej, o stażu rynkowym od 2 do 5 lat. Pozytywne opinie były także częściej udziałem 
przedsiębiorstw, które raczej zamierzają rozszerzyć działalność na inne rynki UE.

Podobne relacje odnotowano dla sytuacji dotyczącej przedsiębiorstw z innych krajów 
UE działających w Polsce. Respondenci z małych przedsiębiorstw najrzadziej wyrażali po-
zytywną ocenę (53%), w grupie respondentów reprezentujących średnie przedsiębiorstwa 
odsetek wskazań wyniósł 61%, a w dużych - 68%. Pozytywne oceny były najwyższe w gru-
pie przedsiębiorstw świadczących na terenie UE usługi specjalistyczne i związane z dzia-
łalnością biznesową, prowadzące działalność usługowo-handlową, z przewagą handlowej, 
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o stażu od 2 do 5 lat, które raczej lub zdecydowanie zamierzają rozszerzyć działalność na 
inne rynki UE.

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu przez „jedno okienko” poznają regulacje, 
kraju, do którego eksportują świadczone usługi (69% odpowiedzi pozytywnych), w nieco 
mniejszym stopniu dla uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (pozwoleń, reje-
stracji) z kraju importera (64%). Niemal połowa (46%) respondentów deklarowała, że w ich 
przedsiębiorstwie korzysta się z usług świadczonych w ramach „jednego okienka” w innych 
krajach UE, co oznacza, że w pozostałych przedsiębiorstwach nie sięga się po ważne infor-
macje dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podsumowanie 

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej dla każdego przedsiębiorstwa otwiera ogromny 
potencjał, bowiem liczy ponad 500 milionów potencjalnych klientów. Obecnie przewa-
żająca większość polskich przedsiębiorstw usługowych wciąż funkcjonuje jedynie na lo-
kalnym lub krajowym rynku. Możliwość konkurowania na rynkach UE, a także czerpania 
z doświadczeń firm tam funkcjonujących jest szansą na wdrażanie innowacyjnych usług 
i budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, także na rynku polskim. Można 
powiedzieć, że liberalizacja służy podnoszeniu poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw 
generując bodźce wzrostu tej konkurencyjności, zarówno wewnątrz (np. poprzez rozwój 
kapitału ludzkiego, technologii) jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. 

Usługi stają się sektorem coraz bardziej atrakcyjnym dla międzynarodowej wymiany 
i konkurencji, przy czym transgraniczna aktywność przedsiębiorstw usługowych jest rela-
tywnie nowym zjawiskiem. 

Liberalizacja rynku usług jest postrzegana przez przedsiębiorstwa w kategorii szans, ale 
i zagrożeń (barier). Szanse, na które wskazali respondenci potwierdzają, że jest wiele powo-
dów, dla których warto wdrażać strategię rozwoju, a internacjonalizacja otwiera nowe moż-
liwości do budowania kapitału wiedzy, doświadczeń, otwartości na podejmowanie nowych 
wyzwań. Bardzo często zebrane doświadczenia służą wzmacnianiu swojej pozycji także 
w kraju. Pozytywnym jest niewątpliwie to, że na szanse wskazywali w większym odsetku 
respondenci ze średnich przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorstwa zarówno duże, jak średnie i małe odczuwają także zagrożenia (bariery), 
ale każda działalność, szczególnie usługowa, czy to prowadzona na terytorium rodzimego, 
czy gościnnego kraju stanowi pasmo wyzwań, przeszkód, które trzeba pokonać, nawet jeśli 
bariery mają charakter zobiektywizowany. Współczesny przedsiębiorca powinien mieć wie-
dzę z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, władać językiem obcym, co pozwoli mu 
na swobodniejsze komunikowanie się z otoczeniem. Nie zaskakuje fakt, iż zmiana kursów 
walut jest większą przeszkodą w prowadzeniu biznesu dla dużych przedsiębiorstw. 

Dyrektywa usługowa przewiduje, że wszystkie kraje członkowskie utworzą sieć „jed-
nolitych partnerów kontaktowych”. Przedsiębiorstwa z krajów członkowskich UE zajmują-
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ce się świadczeniem usług powinny otrzymać informacje dotyczące przyjmowania zleceń 
i wykonywania ich działalności, jak i być w stanie spełnić odpowiednie wymogi formalne 
i i proceduralne, także drogą elektroniczną. Możliwość skutecznego wykorzystania warun-
ków liberalizacji jednolitego unijnego rynku usług, zależy w dużym stopniu od aktywności 
samych przedsiębiorców usługowych.

Unia Europejska dąży do stworzenia wewnętrznego rynku usług, który zapewni przedsię-
biorcom i konsumentom podobne warunki ich świadczenia we wszystkich krajach, a także 
wzmocni globalną konkurencyjność usługodawców z Unii Europejskiej. Czy te deklaratywne 
postulaty znajdą i kiedy pełne odzwierciedlenie w praktyce, czas pokaże. Dekada funkcjo-
nowania Dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku wewnętrznym każe formułować 
dość powściągliwe wnioski, co do uzyskania zakładanych korzyści.
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Benefits and Threats to Functioning of Polish Service Enterprises  
in the EU Market

“The single market is the core of Europe’s endeavour. For citizens, it means the right to 
live and work in another EU country, and to access a wider choice of quality products and 
services at lower prices. For business, it means operating on a domestic market of 500 mil-
lion people, based on the rule of law, with mutual respect and trust. The single market is more 
important than ever. I now want to see it strengthened and adapted to the globalised world of 
the 21st century” (Jose Manuel Barroso4).

Summary

The aim of the article is to present benefits and threats (barriers) to functioning 
of Polish service enterprises in the European Union’s market under the conditions 
of service market liberalisation. The authors carried out a quantitative survey using 
a survey questionnaire among 400 Polish service enterprises rendering services in 
other EU countries, most often in Germany (64% of indications), France (29%), It-
aly (29%), the Czech Republic (28%), the Netherlands (23%), the United Kingdom 
(22%), and Spain (21%). Respondents were owners, managers and individuals com-
petent in the field of foreign trade. The subject matter of the research was services 
from sic groups: commercial services; construction services; craft services; special-
ist services and those related to business activity; tourism and accommodation and 
catering services; training, education and information services. The research shows 
that the respondents mentioned as very important benefits the following: the pos-
sibility to gain new orders, to develop one’s business, to establish business contacts, 
and a bigger sales market, whereas as the most serious threats (barriers): alteration 
of currency exchange rates, still too high bureaucracy, and too great competition. 
This may indicate that the implementation of Directive 2006/123/EC on services in 

4  Pronouncement, in early 2007, of the then European Commission President; 
http://www.eu4journalists.com/index.php/dossiers/polish/C44/index.html
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the internal market has failed to yield the heralded effects in full amount. The article 
is of the research nature.

Key words: benefits, threats, liberalisation, research.

JEL codes: Q37

Выгоды и угрозы для функционирования польских предприятий 
сферы услуг на рынке Европейского Союза

«Единый рынок – главное стремление Европы. Для ее граждан он обозначает право 
на местожительство и работу в другой стране ЕС, обозначает доступ к более широкому 
выбору высококачественных продуктов и услуг, предоставляемых по более низким це-
нам. Для фирм он обозначает экономическую деятельность на рынке, насчитывающем 
500 млн. людей, на основе правового государства, взаимоуважения и доверия. Единый 
рынок сегодня более важен, чем когда бы то ни было. Сегодня я желаю его укрепления 
и приспособления к сглобализированному миру XXI века» (Jose Manuel Barroso5).

Резюме

Цель статьи – представить выгоды и угрозы (барьеры) для функциони-
рования польских предприятий сферы услуг на рынке Европейского Союза  
в условиях либерализации рынка услуг. Авторы провели количественное об-
следование с использованием вопросника анкеты среди 400 польских пред-
приятий услуг, которые оказывают услуги в других странах Европейского Со-
юза, чаще всего в Германии (64% указаний), Франции (29%), Италии (29%), 
Чехии (28%), Голландии (23%), Великобритании (22%) и Испании (21%). 
Респондентами были владельцы, менеджеры и компетентные лица в обла-
сти внешней торговли. Предметом изучения были услуги, входящие в шесть 
групп: торговые услуги; строительные услуги; ремесленные услуги; среци-
алистические услуги и услуги, связанные с бизнесом; туризм, гостиничные 
услуги и услуги общепита; услуги в сфере образования (тренировка и обуче-
ние) и информационные услуги. Изучение показывает, что к числу весьма 
важных выгод респонденты отнесли: возможность получать новые заказы, 
возможность развивать фирму, возможность установить бизнес-контакты, 
больший рынок сбыта, тогда как к числу самых больших угроз (барьеров): из-
менение курсов валют, по-прежнему слишком большой бюрократизм, слиш-
ком большую конкуренцию. Это может указывать, что внедрение Директивы 
2006/123/ЕС об услугах на внутреннем рынке не принесло ожидаемых эффек-
тов в полной мере. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: выгоды, угрозы, либерализация, исследования.

Коды JEL: Q37

5  Высказывание председателя Европейской комиссии, Жозе Мануэля Баррозу, в начале 2007 г.; 
http://www.eu4journalists.com/index.php/dossiers/polish/C44/index.html
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