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Wprowadzenie

W roku 2012 obchodzono dwudziestą rocznicę powstania jednolitego rynku 
europejskiego. Na przestrzeni szesnastu lat (od 1992 do 2008) wspólny rynek 
wygenerował dodatkowe 2,77 mln miejsc pracy oraz dodatkowe 2,13% PKB. 
Dla europejskich konsumentów jednolity rynek oznacza większy wybór po niż-
szej cenie, większą zdolność do swobodnego podróżowania, osiedlania się i pracy. 
Dla 23 mln przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (UE) jednolity rynek otworzył 
dostęp do 500 mln konsumentów1. Kryzys gospodarczy i fi nansowy z ostatnich lat 
wygenerował jednak dodatkowe wyzwania dla europejskiego rynku wewnętrz-
nego oraz podkreślił potrzebę fundamentalnych reform strukturalnych. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena dotychczasowej realizacji założeń 
programu rynku wewnętrznego (PRW) UE, ze szczególnym uwzględnieniem luk 
jego wdrażania na poziomie wspólnotowym oraz narodowym. Ponadto wskazane 
zostały przyszłe kierunki rozwoju jednolitego rynku europejskiego jako narzędzia 
gwarantującego utrzymanie wysokiej, długoterminowej i permanentnej pozycji 
konkurencyjnej Wspólnoty. W badaniu wykorzystano dorobek literatury przed-
miotu, ze szczególnym uwzględnieniem raportu Paola Cecchiniego Costs of non-
-Europe oraz dokumentów i badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską 
(między innymi Eurobarometer oraz Internal Market Scoreboard). 

Pierwszy etap oceny realizacji PRW (lata 1993–1997)

Pojęcie „rynek wewnętrzny” (internal market) zostało wprowadzone z chwilą wej-
ścia w życie Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE) w 1987 roku. JAE wprowa-
dził do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (TWE) nowy artykuł 14 (obecnie 26 
w traktacie skonsolidowanym), w którym potwierdzono założenia, terminy i har-
monogram PRW. W JAE przyjęto defi nicję rynku wewnętrznego jako obszaru bez 
wewnętrznych granic, na którym zagwarantowana jest swoboda przepływu dóbr, 
osób, usług i kapitału2. PRW może być urzeczywistniony tylko wskutek procesu 
integracji i to zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Integracja pozytywna zakłada 
korygowanie tak zwanych niedostatków rynkowych, czyli fałszywych sygnałów 

1 European Commission, Single market act II. Together for new growth, COM (2012) 573 fi nal, 
Brussels 2012, s. 4.

2 Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: Dz. Urz. UE, C 83/47 
z 30.03.2010.
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rynku, przez interwencję za pomocą polityki gospodarczej3. Integracja negatywna 
zaś to usuwanie barier w przepływach zasobów i przedsięwzięć, które zostały 
zidentyfi kowane w białej księdze jako bariery: fi zyczne, techniczne i fi skalne ogra-
niczające i uniemożliwiające pełne wprowadzenie wolności rynkowych4. 

Metodologię oceny skutków integracji rynkowej zaproponowała grupa eks-
pertów z komitetu Costs of non-Europe pod przewodnictwem Paola Cecchiniego5. 
Zdefi niowano wówczas wszystkie efekty uruchomione przy realizacji rynku 
wewnętrznego oraz oszacowano wszelkie możliwe skutki: jakościowe, ilościowe, 
makroekonomiczne oraz mikroekonomiczne. Ważnym aspektem, koniecznym 
do interpretacji wyników oceny kosztów i korzyści PRW, jest założenie, iż nie 
wszystkie efekty to wyniki realizacji PRW. Znaczny wpływ na sytuację gospodarki 
państw UE miały takie zdarzenia, jak: połączenie Niemiec, włączenie nowych kra-
jów w struktury UE, transformacja w Europie Środkowej i Wschodniej i rozpoczę-
cie procesu poszerzania UE oraz efekty globalizacji gospodarki światowej. Efekty 
integracji rynkowej zaproponowane przez grupę P. Cecchiniego oszacowano na 
podstawie modeli obejmujących bardzo szerokie spektrum efektów. Objęcie bada-
niem wszystkich krajów, duże różnice w systemie gospodarek krajów UE, różne 
statystyki oraz różny charakter i tempo zmian spowodowało, iż bardzo trudno było 
skonstruować jeden model szacujący efekty PRW. Z tych powodów w modelu 
mogą wystąpić niedoszacowania lub przeszacowania. Również ważnym proble-
mem analizy stał się fakt, iż model P. Cecchiniego zakładał stuprocentową realiza-
cję PRW, a w rzeczywistości do dzisiaj występują ograniczenia wewnętrzne6. 

Zespół P. Cecchiniego7 w pierwszej kolejności zajął się efektami makroeko-
nomicznymi. Oszacowano wówczas wpływ czterech najważniejszych mechani-
zmów PRW na zmianę PKB, ceny konsumpcyjne, zatrudnienie oraz równowagę 
zewnętrzną. W raporcie założono, że w wyniku wprowadzenia programu PKB 
Wspólnoty wzrośnie średnio o 4,5% (rzeczywisty wzrost po wprowadzeniu pro-
gramu wynosił od 1,1% do 1,5% w latach 1987–1993), infl acja spadnie o mniej 

3 A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Integracja europejska. Od jednolitego 
rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 12.

4 J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Comer, Toruń 1995, 
s. 204; A. Stępniak, J. Kuczewska, Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej. Szanse 
i zagrożenia, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 13.

5 P. Cecchini, M. Catinat, A. Jacquemin, The European challenge – 1992. The benefi ts of a sin-
gle market, Brussels 1992.

6 A. Stępniak, J. Kuczewska, Polskie przedsiębiorstwo..., s. 82.
7 European Economy, The economics of 1992, no. 35, Brussels 1988.
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więcej 6,1% (rzeczywisty spadek infl acji – od 1,0% do 1,5%), a zatrudnienie 
wzrośnie o 1,8 mln nowych miejsc pracy (rzeczywisty wzrost od 300 tys. do 
900 tys.). Należy więc stwierdzić, że przeszacowano efekty PRW, nie zanoto-
wano bowiem negatywnych efektów wprowadzenia PRW. Drugą grupę analiz 
stanowią efekty mikroekonomiczne. Oszacowano skutki eliminacji barier han-
dlowych i produkcyjnych oraz integracji rynkowej (korzyści skali i efekt kon-
kurencji – likwidacja monopoli). Oceniono, iż dla dwunastu wówczas krajów 
UE będzie to zysk w postaci 187 mld ECU (badania prowadzono jeszcze przed 
wprowadzeniem euro) lub 6,4-procentowego wzrostu PKB.
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Rys. 1. Zasady mechanizmów ekonomicznych uruchomionych przy realizacji PRW

Źródło: opracowanie na podstawie European Economy, The economics of 1992...
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Podsumowując efekty realizacji PRW, należy wskazać na wzrost zatrudnie-
nia i zrównoważony wzrost; wzrost konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami; 
przyspieszenie restrukturyzacji przemysłu; szerszą ofertę produktów i usług dla 
wszystkich sektorów gospodarki i konsumentów; szybsze i tańsze przekraczanie 
granic w wyniku spadku kosztów transportu; wzrost mobilności pracowników; 
wzrost ochrony konsumenta (ujednolicenie standardów); lepszą alokację zaso-
bów prowadzącą do nowej lokalizacji przemysłu i specjalizacji przemysłowej; 
korzyści skali; wzrost obrotów handlowych wewnątrz UE oraz na zewnątrz ugru-
powania oraz wzrost wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)8.

Pomimo wielu pozytywnych efektów wprowadzenia wspólnego rynku, 
w 1996 roku zweryfi kowano to przedsięwzięcie pod kątem efektów negatywnych 
– luk w realizacji PRW, czego wstępnym sygnałem były przeszacowania i niedo-
szacowania efektów rynku wewnętrznego przed i po jego wprowadzeniu, zdiagno-
zowane w raporcie P. Cecchiniego. Pierwszą grupę stanowiły problemy związane 
z koniecznością zastosowania i efektywnego wprowadzania w życie istniejącego 
prawa wspólnotowego w państwach członkowskich. Druga dotyczyła redukcji 
„przeregulowania” zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym, ostatnia 
natomiast wskazywała na konieczność wypełnienia luk prawnych, szczególnie na 
poziomie prawa wspólnotowego, powstałych w trakcie realizacji PRW (na przy-
kład unormowania związane z rynkiem zamówień publicznych, sektorem usług tak 
zwanego ogólnego interesu). Przy okazji szczytu UE, przed podpisaniem traktatu 
z Amsterdamu, w 1997 roku ustalono plan działania na rzecz jednolitego rynku9. 
Zakładał on działania związane z identyfi kacją istniejących barier, a także podjęcie 
tak zwanych nowych działań, to jest uproszczenie prawa i opracowanie brakują-
cych przepisów oraz działania na rzecz ich aplikacji i wdrażania.

Drugi etap oceny realizacji PRW (lata 2010–2012)

Rynek wewnętrzny w pierwszych latach po jego wdrożeniu dostarczał głównie 
efektów pozytywnych. Nie wymagał wówczas nadzwyczajnej rewizji i rygoru 
kontroli efektywności. Zagrożenia pojawiły się z upływem czasu, szczególnie 
w obliczu światowego kryzysu gospodarczego. Zdaniem Mario Montiego, rynek 

8 European Economy, Economic evaluation of the internal market, no. 4, Brussels 1996.
9 European Commission, Single market action plan, CSE (97)1 fi nal, Brussels 1997.
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wewnętrzny jest dobrym służącym, ale złym szefem10. To odpowiednie warunki 
jednolitego rynku zapewniają osiągnięcie maksymalnej efektywności gospoda-
rek narodowych i całej UE. Jest on miernikiem kondycji całej Wspólnoty, ponie-
waż reprezentuje fundamenty projektu całej zintegrowanej gospodarczo Europy. 

Ostatnie lata wskazują na dwa niezmienne trendy: zmęczenie integracją, 
które obniża „apetyt” na jednolity rynek, oraz zmęczenie rynkiem, które, z kolei, 
ogranicza do niego zaufanie. Politycy i liderzy europejscy skupiają się na nie-
ustannych reformach instytucjonalnych oraz zajmują się stabilizacją strefy euro, 
a działanie rynku wewnętrznego jest uznawane za wczorajszy biznes i nie posiada 
odpowiedniego statusu ważności, a to poważny błąd polityków – stwierdził Wim 
Kok11, były premier Holandii. W obliczu kryzysu gospodarczego José Manuel 
Barroso w Wytycznych polityki dla nowej Komisji w 2009 roku określił rynek 
wewnętrzny jako kluczowy cel strategiczny, obok skoncentrowania działań na 
strefi e euro, dalszego poszerzenia UE oraz reformy instytucjonalnej. Oprócz 
zmian zachodzących w Europie wspólny rynek znalazł się pod wpływem oddzia-
ływania zmieniającego się otoczenia globalnego – od postępującej globalizacji 
i zmiany układu sił gospodarczych, przez rewolucję technologiczną i wzrost 
znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych, aż do wzrostu znaczenia 
usług w gospodarkach krajów świata. Wobec tych zmian i tendencji systema-
tyczny przegląd polityki PRW stał się niezbędny. Wynikiem licznych konsultacji 
społecznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską jest stwierdzenie, że 
spada popularność rynku wewnętrznego. Rynek wewnętrzny jest mniej popularny 
niż kiedykolwiek, ale też bardziej potrzebny niż kiedykolwiek12. Prawie żaden 
z pytanych respondentów w badaniu Eurobarometr na Malcie, w Wielkiej Bry-
tanii czy na Łotwie nie wie, co oznaczają cztery wolności. Aż 62% obywateli 
UE uważa, iż rynek wewnętrzny jest korzystny wyłącznie dla dużych przedsię-
biorstw. Wskaźniki świadczące o negatywnej opinii o wspólnym rynku są naj-
wyższe od wielu lat13. 

10 M. Monti, A new strategy for the single market, Milan 2010, s. 12.
11 W. Kok, Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from 

the High Level Group, Brussels 2004, s. 24.
12 M. Monti, A new strategy..., s. 6.
13 Eurobarometer, Internal market. Awareness, perceptions and impacts, Brussels 2012.
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Tabela 1

„Nowa strategia” PRW według raportu M. Montiego

Inicjatywy Zakres działań Rekomendacje
Inicjatywy 
na rzecz 
budowy sil-
nego rynku 
wewnętrz-
nego

Lepsze funk-
cjonowanie 
PRW dla 
obywateli, 
konsumentów, 
małych i śred-
nich przedsię-
biorstw (MSP)

– swobodny obrót dokumentów i wzajemne uznanie czynności 
urzędowych

– zapewnienie efektywnego procesu ściągania długów
– przyjęcie wspólnej legislacji w sprawie roszczeń zbiorowych
– zwiększenie przejrzystości w zakresie opłat bankowych i porównywal-

ność informacji na temat produktów fi nansowych
– szybsza adaptacja działań na rzecz małego biznesu (Small Business Act)
– przyjęcie statutu Europejskiej Firmy Prywatnej 

Cyfrowy rynek 
wewnętrzny

– usługi telekomunikacyjne i infrastruktura – rewizja regulacji, wprowa-
dzenie licencji paneuropejskich, koordynacja administracji

– e-commerce – eliminacja różnic prawnych, harmonizacja przepisów 
dotyczących zasad dostaw, gwarancji i rozstrzygania sporów

PRW i „zie-
lony” wzrost: 
energia, 
zmiany 
klimatyczne 
i środowiskowe 

– ustanowienie norm regulacyjnych dla rozwoju inwestycji na dużą skalę 
w zakresie: zasobów odnawialnych, inteligentnych systemów pomia-
rowych oraz inteligentnych sieci przejrzystych i hurtowych rynków 
energii

– wspólny wystandaryzowany rynek dla produktów ekologicznych 
– dofi nansowanie rozwoju infrastruktury energetycznej 

PRW dla 
towarów 

– ocena wdrażania pakietu towarowego 2008 – certyfi kacja i standaryza-
cja towarów, promocja nowego podejścia

– usuwanie barier technicznych jednolitego rynku transportu kolejowego 
– stworzenie jednolitego dokumentu transportu multimodalnego 
– przyjęcie patentu UE i sądownictwa patentowego jako sprawy pilnej

PRW dla usług – pełna regulacja prawna obszarów nieobjętych tzw. dyrektywą usługową
– propozycja dyrektywy dotyczącej międzynarodowej ochrony zdro-

wia oraz stworzenie systemu efektywnego benchmarkingu usług 
zdrowotnych 

Pracownicy 
na rynku 
wewnętrznym 

– koordynacja systemu ubezpieczeń społecznych dla pracowników 
wysoko mobilnych (szczególnie naukowców)

– dalsza koordynacja w zakresie uprawnień emerytalnych 
– zwiększenie przejrzystości systemu uznawania kwalifi kacji 

zawodowych
PRW dla 
kapitału i usług 
fi nansowych

– analiza struktury nadzoru fi nansowego 
– zbadanie możliwości wzmocnienia integracji fi nansowej przez wydanie 

e-obligacji
Fizyczna 
infrastruktura 
PRW/klimat 
inwestycyjny 

– większa efektywność PPP z udziałem funduszy strukturalnych 
– rewizja otoczenia regulacyjnego na rzecz zaangażowania inwestorów 

długoterminowych
– zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w zakresie prawa konku-

rencji dla inwestycji infrastrukturalnych 
Inicjatywy zmierzające 
do wprowadzenia konsen-
susu silniejszego rynku 
wewnętrznego

– wykorzystanie zamówień publicznych dla celów polityki UE
– wymiar podatkowy RW – koordynacja podatków z poszanowaniem 

suwerenności podatków krajów członkowskich
– konkurencyjność i kohezja – regionalny wymiar PRW
– efektywna polityka przemysłowa PRW
– zewnętrzne zróżnicowanie PRW – otwarty, ale nie „bezbronny” rynek 

wewnętrzny 
Inicjatywy mające na celu 
dostarczenie silniejszego 
rynku wewnętrznego

– nowe, efektywne regulacje PRW
– wzmacnianie egzekwowania prawa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Monti, A new strategy...
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W UE powstały trzy grupy zwolenników i przeciwników wspólnego rynku: 
 – radykalni krytycy – postrzegający jednolity rynek jako źródło napięć 

i konfl iktów; przeciwnicy ożywienia PRW; popierają mniejszą integrację 
gospodarczą i uznają mniejsze znaczenie sił rynkowych;

 – warunkowi kibice – uznający PRW za ważny czynnik integracji; jed-
nocześnie wskazują oni na konieczność reformy rynku europejskiego, 
pod warunkiem że zostaną przeorientowane pewne zasady i polityka; 
warunkowymi kibicami jest większość krajów członkowskich i grup 
politycznych;

 – niezachwiani zwolennicy – w pełni popierający ożywienie i reorgani-
zację wspólnego rynku; ich ślepe poparcie ogranicza jednak możliwość 
odpowiedniego wychwycenia zagrożeń.

Do grupy warunkowych kibiców PRW zalicza się M. Monti, który 
w 2010 roku przygotował raport na temat dotychczasowych efektów, niedosko-
nałości i luk PRW oraz zaproponował kierunki i zakres działań strategicznych 
na rzecz nieuniknionej reformy wspólnego europejskiego rynku. Założył on, że 
współczesna strategia PRW powinna być przestronna i obejmować koordynację 
działań w ramach wszystkich rodzajów polityki europejskiej, jednocześnie sku-
piając się na trzech kategoriach działań: inicjatywach na rzecz budowy silnego 
rynku wewnętrznego, inicjatywach zmierzających do wprowadzenia konsensusu 
silniejszego rynku wewnętrznego oraz inicjatywach mających na celu dostarcze-
nie silniejszego rynku wewnętrznego. W tabeli 1 zaprezentowano propozycje 
działań w poszczególnych inicjatywach oraz zalecenia związane z eliminacją 
poszczególnych niedoborów jednolitego rynku.

Tak zdefi niowana strategia PRW powinna być realizowana w pakietach 
porozumienia, aby uszanować wolę i pozycję różnych krajów członkowskich. 
Ważny powinien być problem wciąż istniejących wąskich gardeł, to jest bariery 
regulacyjne oraz brak zasad dla sektorów, które wcześniej nie istniały – e-com-
merce, usługi innowacyjne i eco-industries.

Kierunki rozwoju PRW

Na podstawie strategii M. Montiego oraz debaty publicznej na poziomie lokal-
nym, krajowym i narodowym pod tytułem W kierunku aktu o jednolitym rynku, 
w której uzyskano opinie od ponad 800 respondentów, opracowany został akt 
o jednolitym rynku europejskim. 
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Efektywny rynek wewn trzny UE 
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- inteligentny rozwój – gospodarka cyfrowa 
- rozwój umo liwiaj cy  w czenie spo eczne 

(zak adanie MSP) 
- strategia zintegrowana  

Proaktywna i przekrojowa strategia 
zrealizowana szybko  

12 d wigni na rzecz 
PRW  

- eliminacja fragmentaryzacji PRW 
- eliminacja przeszkód i utrudnie   

w zakresie swobodnego przep ywu us ug  
- innowacyjno  i kreatywno  
- zwi kszenie zaufania obywateli  

Rys. 2.  Kierunki rozwoju PRW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Komisja Europejska, Akt o jednolitym rynku. Dwanaście 
dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. Wspólnie 
na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, KOM (2011) 206 fi nal; Bruksela 2011; Europe-
an Commission, Single market plan… 

Działania na rzecz jednolitego rynku w latach 2011 i 2012 o kreśla dwana-
ście bezpośrednich priorytetów – tak zwanych dźwigni PRW, na których powinna 
koncentrować się Komisja Europejska w celu wspierania wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i zaufania do jednolitego rynku14. Wprowadzenie tych dźwigni 
w ramach proaktywnej i przekrojowej, a co najważniejsze – bardzo szybko zre-
alizowanej strategii, ma zagwarantować pełnię wolności rynku wewnętrznego, 
jego innowacyjność i zaufanie obywateli, co ma prowadzić do utworzenia efek-
tywnego rynku europejskiego z silną gospodarką rynkową i cyfrową, gwarantu-
jącego pełne włączenie społeczne (rysunek 2). 

14 Komisja Europejska, Akt o jednolitym rynku...; European Commission, Single market act II...
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Do dwunastu dźwigni na rzecz zagwarantowania efektywnego rynku euro-
pejskiego zaliczono15:

 – Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) do fi nansowania – ela-
styczność dostępu do funduszy pożyczkowych dla inwestycji podwyż-
szonego ryzyka oraz do długoterminowych funduszy inwestycyjnych.

 – Mobilność obywateli – modernizacja przepisów dotyczących uznawa-
nia kwalifi kacji zawodowych (wprowadzenie europejskiej legitymacji 
zawodowej oraz europejskiego paszportu umiejętności); rozwój portalu 
EURES.

 – Prawo własności intelektualnej – jednolity system ochrony patento-
wej i rozstrzygania sporów; usprawnienie ustawodawstwa związanego 
z walką z piractwem.

 – Konsumenci jako podmioty rynku wewnętrznego – regulacje w sprawie 
alternatywnych metod rozstrzygania sporów (handel internetowy, trans-
parentność i porównywalność opłat bankowych).

 – Usługi – rozszerzenie europejskiego systemu normalizacji na usługi 
i zapewnienie skuteczności procedur tego sytemu oraz pełne wdrożenie 
dyrektywy usługowej.

 – Sieci – interoperacyjność i intermodalność infrastruktury energetycznej 
i transportowej; otwarty rynek transportu kolejowego, morskiego i lotni-
czego (Single European Sky).

 – Jednolity rynek cyfrowy – wzajemne uznawanie elektronicznej identy-
fi kacji i uwierzytelniania oraz zmiana przepisów w zakresie podpisów 
elektronicznych; rozwój usług elektronicznych; rozwój infrastruktury 
wysokiej prędkości.

 – Przedsiębiorczość społeczna – unijne normy prawne sprzyjające rozwo-
jowi etycznych funduszy inwestycyjnych.

 – Podatki – wprowadzenie zmian za pomocą dyrektywy dotyczącej opodat-
kowania energii, przyjęcie wspólnej, jednolitej podstawy opodatkowania 
osób prawnych (CCCTB).

 – Spójność społeczna – wzmocnienie transpozycji, stosowania i przestrze-
gania w praktyce dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników oraz 
zagwarantowanie pełni praw socjalnych.

15 Ibidem.
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 – Otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw – uproszczenie zasad dotyczących 
standardów rachunkowości w zakresie obowiązku udzielania informacji 
fi nansowych oraz zmniejszenie obciążenia formalnościami administra-
cyjnymi. Wprowadzenie Small Business Act – zasady think small fi rst – 
pierwszeństwa dla MSP, a także statutu europejskiej fi rmy prywatnej, 
europejskiego instrumentu prawa umów oraz transgranicznej egzekucji 
wierzytelności. Modernizacja przepisów upadłościowych – tak zwane 
prawo drugiej szansy.

 – Rynek zamówień publicznych – zmiana i unowocześnienie przepisów 
dotyczących zamówień publicznych; wprowadzenie elektronicznej fak-
tury jako standardu w rozliczeniach. 

Przedstawione dźwignie mają zagwarantować pożądany skutek pod 
kilkoma warunkami. Po pierwsze, Komisja Europejska powinna prowadzić 
skuteczniejszy dialog ze społeczeństwem przez regularne badanie opinii spo-
łecznej. Po drugie, konieczna jest bliska współpraca z różnymi podmiotami 
tak zwanej potrójnej helisy – z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi 
i naukowymi (system wymiany informacji na rynku wewnętrznym – IMI jest 
już używany przez sześć tysięcy instytucji publicznych). Po trzecie, zagwa-
rantowane powinno być skuteczne udostępnianie informacji na temat PRW 
obywatelom i przedsiębiorstwom (inicjatywa SOLVIT). Po czwarte, niezbędny 
jest sprawniejszy nadzór nad stosowaniem zasad PRW przez obowiązkowe 
zgłaszanie przez kraje członkowskie Komisji Europejskiej i Parlamentowi 
Europejskiemu tabel zgodności prawa krajowego ze wspólnotowym oraz ich 
publikowanie, ustalanie celów liczbowych ograniczających defi cyt transpozy-
cyjny i defi cyt w dostosowaniu prawa krajowego oraz skuteczniejsze zasto-
sowanie postępowań w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego. Obecnie 
średni defi cyt transpozycji prawa wspólnotowego spadł do rekordowo niskiego 
poziomu 0,6% i jest to najlepszy wynik od piętnastu lat, kiedy to po raz pierw-
szy przeprowadzono badanie Internal Market Scoreboard16. 

Podsumowanie

Z przedstawionej analizy wynika oczywiste przesłanie – jednolity rynek kreuje 
wzrost gospodarczy, generuje nowe miejsca pracy oraz oferuje nowe warunki 

16 Internal Market Scoreboard, Internal market scoreboard 26, Brussels 2012.
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dla konsumentów. Jednak nikt nie może zakochać się w jednolitym rynku – jak 
powiedział Jacques Delors17. Kolejne etapy integracji, z kłopotami strefy unii 
walutowej, kolejne rozszerzenia UE to obszary najwyższej aktywności Wspól-
noty. Rynek wewnętrzny, formalnie wprowadzony już w 1993 roku, znalazł się 
w tle kluczowych i strategicznych inicjatyw UE. Jego niedobory, luki prawne 
oraz brak transpozycji prawa wspólnotowego do systemów legislacyjnych kra-
jów członkowskich wpłynęły na systematyczny spadek „zainteresowania” nim. 
Ekonomiczne korzyści zostały osłabione przez coraz bardziej ujawniane straty, 
szczególnie w odniesieniu do pracowników oraz przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność międzynarodową. Złożyły się na nie niedobory i wieloletnie 
luki jednolitego rynku europejskiego, takie jak: zbyt niska elastyczność dostępu 
przedsiębiorstw do funduszy pożyczkowych; osłabiona mobilność obywateli 
związana z kwestiami uznawania kwalifi kacji zawodowych oraz regulacji 
socjalnych; niedoskonałość prawa własności intelektualnej; brak statutu euro-
pejskiej fi rmy prywatnej oraz brak jednolitej podstawy opodatkowania osób 
prawnych działających w skali międzynarodowej; problemy transgranicznej 
egzekucji wierzytelności; brak transparentności i porównywalności opłat ban-
kowych; niepełne wdrożenie dyrektywy usługowej; problem wciąż niepełnej 
liberalizacji usług tradycyjnych/sieciowych, między innymi na rynku trans-
portu kolejowego, morskiego i lotniczego oraz niepełne regulacje gwarantujące 
skuteczny rozwój jednolitego rynku cyfrowego.

Ponadto zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego, znacznie gorsza kon-
dycja ekonomiczna krajów członkowskich, kłopoty strefy euro spowodowane 
skutkami obecnego kryzysu gospodarczego skutecznie osłabiły jakże widoczne 
w 1995 roku pozytywne efekty utworzenia jednolitego rynku europejskiego. 
Konieczne stało się podjęcie działań aktywizujących i przyspieszających poja-
wienie się pozytywnych efektów gospodarczych wspólnego rynku. Rynek jest 
instrumentem i nie można zakończyć prac nad nim, niezależnie od tego, na jak 
bardzo zawansowanym jest poziomie integracji.

17 M. Monti, A new strategy..., s. 12.
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EVALUATION AND DEVELOPMENT TRENDS 
OF THE EUROPEAN INTERNAL MARKET 

SUMMARY 

The aim of the paper is to evaluate the status of current implementation of the Euro-
pean Union Internal Market Programme, with particular emphasis on the implementation 
of the common market gaps at Community and national levels. Moreover, future trends 
of a single European market development – as a tool to ensure the maintenance of high, 



long-term and permanent competitive position of the EU, particularly unstable within 
the current crisis of the monetary union – were indicated.
The fi rst part of the paper is devoted to the analysis and evaluation of the Internal Market 
assumptions and rules and its implementation over the past decade – from the offi cial 
implementation of the Program to the present years determinate by the effects of the 
economic crisis. In the next stage, a strategy for further development of the single market 
were proposed.

Keywords: economic systems reform, The European Union Internal Market, The Euro-
pean Union competitiveness 


