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RYNEK WEWNĘTRZNY USŁUG W UE. 
STAN I SKUTKI WDROŻENIA 
DYREKTYWY USŁUGOWEJ (I)

Alina Szypulewska-Porczyńska*

W	ostatnich	latach	w	UE	zintensyfikowano	prace	nad	
poprawą	funkcjonowania	jednolitego	rynku.	Tylko	w	ciągu	
ostatnich	kilkunastu	miesięcy	 (kwiecień	2011	r.	–	czer-
wiec	 2012	 r.)	 Komisja	 Europejska	 (KE)	 przygotowała	
dwie	 ważne	 propozycje	 dokumentów	 programowych:	
Akt o jednolitym rynku,	opublikowany	w	kwietniu	2011	r.,1 
oraz Akt o jednolitym rynku II2,	 opublikowany	w	paź-
dzierniku	2012	r.	Zanim	zostaną	one	omówione	w	kon-
tekście	nowej	unijnej	 strategii	w	zakresie	usług3,	warto	
najpierw	przyjrzeć	się	bliżej	ich	uwarunkowaniom.	

W	niniejszym	artykule	analizą	objęto	sektor	usługo-
wy,	 który	 jest	 obecnie	 jednym	 z	 głównych	 obszarów	
działań	 na	 rynku	 wewnętrznym.	 Artykuł	 składa	 się	
z	dwóch	części.	W	pierwszej,	na	 tle	wybranych	badań	
makroekonomicznych	 skutków	 wdrożenia	 dyrektywy	
usługowej,	 przedstawiono	 wyniki	 analizy	 przeprowa-
dzonej	 na	 zlecenie	 KE	 w	 2012	 r.	 Te	 ostatnie	 stały	 się	
podstawą	 unijnych	 działań	 na	 rzecz	 rozwoju	 rynku	
wewnętrznego	usług,	podobnie	 jak	wyniki	oceny	stanu	
wdrożenia	 dyrektywy	 usługowej	 w	 państwach	 człon-
kowskich	UE,	przedstawione	w	drugiej	części	artykułu.

Makroekonomiczne skutki wprowadzenia w życie 
dyrektywy usługowej

Wpływ	dyrektywy	usługowej4	na	gospodarkę	UE	sza-
cowany	był	przez	różne	ośrodki	badawcze	już	w	okresie	

negocjacji.	 Najbardziej	 znane	 szacunki	 opublikowały	
CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 
oraz Copenhagen Economics	 (tabela	 1).	 W	 związku	
z	 wprowadzeniem	 do	 projektu	 dyrektywy	 poprawek,	
w	szczególności	zrezygnowania	z	przyjęcia	w	dziedzi-
nie	swobody	świadczenia	usług	zasady	kraju	pochodze-
nia,	analizy	zawierały	z	reguły	szacunki	skutków	dwóch	
wersji	 regulacji:	 uwzględniającej	 zasadę	 kraju	 pocho-
dzenia	i	nieuwzględniającej	jej.	

Nowością	 opublikowanych	 w	 2012	 r.	 analiz	 było	
odniesienie	 się	 w	 modelach	 badawczych	 do	 różnego	
stopnia	 redukcji	 barier	w	 handlu	 usługami	w	 poszcze-
gólnych	państwach	UE5.	 Jednak	 również	 te	analizy	nie	
pokazują	 rzeczywistych	makroekonomicznych	 skutków	
dyrektywy	usługowej.	Powodem	jest	brak	danych	staty-
stycznych,	 uniemożliwiający	 dokładną	 ocenę	 wpływu	
dyrektywy	nawet	w	krótkim	okresie.	Ponadto	skutki,	nie	
tylko	 dynamiczne,	 ale	 również	 statyczne,	 wynikające	
z	poprawy	alokacji	na	rynku	wewnętrznym,	ujawnią	się	
dopiero	w	średnim	i	długim	okresie.	

Możliwość	 porównania	 wyników	 badań	 makroeko-
nomicznych	 skutków	 wdrożenia	 dyrektywy	 usługowej	
jest	dość	ograniczona	ze	względu	na	 istniejące	między	
badaniami	różnice	metodologiczne	(zestawienie	w	tabe-
li	 1)6.	 W	 szczególności,	 nie	 wszyscy	 autorzy	 uważali	
zmniejszenie	poziomu	protekcji	za	główne	źródło	wpły-
wu	 dyrektywy	 usługowej	 na	 przyspieszenie	 wzrostu	
gospodarczego	w	UE.	Niektórzy	za	najważniejszy	czyn-
nik	uznali	zmniejszenie	stopnia	heterogeniczności	regu-
lacji	 między	 państwami	 UE	 (zob.	 R.	 de	 Bruijn	 et	 al.).	
Ponadto,	różnie	kwantyfikowano	poziom	protekcji.	Nie-
jednakowy	był	 też	zakres	geograficzny	 i	przedmiotowy	
badań.

W	rezultacie,	szacunki	różnią	się	do	tego	stopnia,	że	
trudno	na	ich	podstawie	wyrobić	sobie	pogląd,	czy	zasa-
da	kraju	pochodzenia	ma	duże	znaczenie	ekonomiczne.	
Na	przykład,	według	analizy	przeprowadzonej	w	2005	r.	
przez Copenhagen Economics,	niezastosowanie	tej	zasa-
dy	może	pociągnąć	zmniejszenie	spodziewanego	wzro-
stu	PKB	w	UE	o	9%.	Natomiast	według	analizy	opubliko-
wanej w 2006 r. przez CPB Netherlands Bureau for 
Economic Policy Analysis,	 redukcja	 ta	 może	 sięgnąć	
nawet	40%.

Wszystkie	 jednak	 badania	 przewidują	 wzrost	 PKB.	
Jednocześnie,	szacowane	przyspieszenie	wzrostu	gospo-
darczego,	 spowodowane	 wdrożeniem	 dyrektywy	 usłu-
gowej,	nie	przekracza	1%.	Przekroczenie	tego	poziomu	
wymagałoby	w	świetle	analiz	albo	zastosowania	zasady	
kraju	pochodzenia	(zob.	H.	Badinger	et	al.),	albo	zredu-
kowania	 ograniczeń	 w	 handlu	 usługami	 do	 poziomu	
występującego	 w	 najbardziej	 otwartych	 gospodarkach	
UE	(zob.	J.	Monteagudo	et	al.).	

Ponieważ	w	Unii	usługom	przypisuje	się	rolę motoru 
rozwoju	ugrupowania,	szacowany	wzrost	poziomu	PKB	
wywołany	 liberalizacją	 handlu	 usługami	 należy	 uznać	
za	nieduży7.	Wynika	to	przede	wszystkim	z	niewielkiego	
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Tabela 1

Zestawienie szacunków wybranych badań makroekonomicznych skutków dyrektywy usługowej dla rynku 
wewnętrznego 

Autorzy i rok publikacji Metoda badawcza i źródła danych Skutki 

H.	Kox,	A.	Lejour,	R.	Montizaan
CPB	Netherlands	Bureau	for	Economic	
Policy	Analysis
2005

model	grawitacji;	UE14;	UE17;
badanie	skutków	zmniejszenia	hetero-
geniczności	regulacji	w	ramach	rynku	
wewnętrznego;
źródło	danych	nt.	barier:	OECD

30-60%	-	wzrost	handlu	usługami	komercyj-
nymi
20-35%	-	wzrost	wartości	inwestycji	

Copenhagen Economics
Analiza	zlecona	przez	Komisję	
Europejską	
2005

model	równowagi	ogólnej;
UE25;
źródło	danych	nt.	barier:	ankieta

0,6%	-	wzrost	PKB	
0,7-9,4%	-	w	zależności	od	sektora	wzrost	
wymiany	transgranicznej
1,0%-2,7%-	w	zależności	od	sektora	wzrost	
sprzedaży	usług	przez	oddziały	zagraniczne	

Copenhagen Economics
Analiza	zlecona	przez	rząd	brytyjski	
2005

w	odróżnieniu	od	poprzedniej	analizy	
Copenhagen	Economics	uwzględnio-
no	m.in.	nieobowiązywanie	zasady	
kraju	pochodzenia	(dalej	ZKP),	zwięk-
szono	zakres	sektorowy

0,4-0,7%	w	zależności	od	scenariusza	
wzrost PKB
o	7-9%	mniejszy	ze	względu	na	niestosowa-
nie ZKP 

R.	de	Bruijn,	H.	Kox,	A.	Lejour
CPB	Netherlands	Bureau	for	Economic	
Policy	Analysis
2006

model	równowagi	ogólnej;
analiza	wpływu	dyrektywy	na	zróżni-
cowanie	regulacji;
źródło	danych:	OECD

30-60%	wzrost	handlu	usługami	(20-40%	
bez	ZKP);
0,3-0,7%	wzrost	PKB	(0,2-0,4%	j.w.)	

A.	Lejour,	,	H.	Rojas-Romagosa,	 
G.	Verweij
CPB	Netherlands	Bureau	for	Economic	
Policy	Analysis
2007

model	równowagi	ogólnej;
badanie	wpływu	redukcji	barier	na	
bezpośrednie	inwestycje	zagraniczne	
(BIZ);
UE25;

20-35%	wzrost	BIZ;	
0,1-0,4%	wzrost	PKB	(0,8%,	jeśli	kapitał	
zagraniczny	spowoduje	wzrost	wydajności)

J.	Hagemejer,	J.	J.	Michałek,	T.	Michałek
2008

model	równowagi	ogólnej;
źródło	danych	nt.	barier:	ekwiwalenty	
taryfowe	wg	Parka;
UE15 i UE10

w	zależności	od	stopnia	redukcji	barier:	
0,21-0,72%	wzrost	PKB	w	UE15
0,18-0,63%	wzrost	PKB	w	UE10	

H.	Badinger,	F.	Breuss,	P.	Schuster,	 
R. Sellner
2008

model	równowagi	częściowej
wpływ	wzrostu	konkurencji	poprzez	
handel	i	BIZ;
UE25

1,5%	wzrost	PKB,	jeśli	obowiązywałaby	ZKP
1,0%,	jeśli	bez	ZKP

J.	Monteagudo,	A.	Rutkowski,	 
D. Lorenzani
Komisja Europejska 2012

model	równowagi	ogólnej;
UE-27;
źródło	danych	nt.	barier:	
przewidziana	dyrektywą	„wzajemna	
ocena”	i	wiedza	ekspercka
uwzględnienie	bezpośredniego	wpły-
wu	dyrektywy	na	wydajność	krajo-
wych	usługodawców

0,8%	wzrost	PKB	na	skutek	dotychczasowe-
go	zmniejszenia	barier
1,8%	wzrost	PKB,	jeśli	pełna	liberalizacja
0,13%	PKB	na	skutek	wprowadzenia	poje-
dynczych	punktów	kontaktowych;
7%	wzrost	handlu	transgranicznego
4%	wzrost	BIZ	

T.	Hagberg,	H.	Isakson	
(Swedish)	National	Board	of	Trade	2012

model	grawitacyjny;
EOG23	(UE20)
źródło	regulacji:	dane	OECD

przy	całkowitym	zniesieniu	barier:	 
36%	wzrost	handlu	transgranicznego;
78%	wzrost	handlu	poprzez	oddziały	zagra-
niczne;
przy	częściowym	zniesieniu	barier:	 
8-28%	wzrost	handlu	transgranicznego;
19-61%	wzrost	handlu	poprzez	oddziały	
zagraniczne 

Źródło: Opracowanie własne.
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udziału	usług	w	handlu	ogółem	 (20%	handlu	 transgra-
nicznego)8. 

Interpretując	 omawiane	 szacunki,	 należy	 uwzględ-
nić,	 że	 ze	 względu	 na	 dużą	 liczbę	 zarówno	 sektorów	
usługowych,	jak	i	krajowych	przepisów	regulujących	tę	
działalność	oraz	postanowień	 samej	dyrektywy	usługo-
wej,	zakres	analiz	musiał	zostać	ograniczony,	 tak	więc	
wyniki	 są	 niedoszacowane.	 Ponadto,	 należy	 pamiętać	
o	innym	niedostatku	badań	ekonometrycznych	wynika-
jącym	 z	 faktu,	 że	 niektórych	 skutków	 dyrektywy	 nie	
można	w	ogóle	oszacować	metodami	ilościowymi9. 

Jeszcze	 jeden	 aspekt	 makroekonomicznych	 skutków	
dyrektywy	usługowej	zasługuje	na	uwagę.	Chodzi	o	zróż-
nicowany	 wpływ	 dyrektywy	 usługowej	 na	 gospodarki	
poszczególnych	państw	członkowskich.	W	świetle	anali-
zy	Komisji	z	2012	 r.	do	państw,	które	powinny	odnieść	
największe	 korzyści	 makroekonomiczne10 z	 dotychcza-
sowego	 wdrożenia	 dyrektywy	 usługowej	 należą:	 Cypr,	
Hiszpania,	Luksemburg,	Szwecja,	Francja,	Wielka	Bryta-
nia	 i	 Grecja.	 Ostateczna	 skala	 wpływu	 zależeć	 będzie	
między	 innymi	 od:	 znaczenia	 dla	 gospodarki	 sektorów	
objętych	 badaniem	 oraz	 poziomu	 redukcji	 ograniczeń	
wywołanego	wdrożeniem	dyrektywy	usługowej.

Wdrożenie dyrektywy usługowej w państwach UE

Porównanie	 stanu	 wdrożenia	 dyrektywy	 usługowej	
w	 poszczególnych	 państwach	 członkowskich	 wymaga	
zastosowania	jednolitej	miary.	Ze	względu	na	zróżnico-
wanie	istniejących	w	tych	państwach	barier,	miarą,	którą	
wykorzystuje	się	do	tego	celu,	jest	liczba	występujących	
ograniczeń	w	handlu	usługami11.	Wiadomo,	że	w	wyni-
ku	wdrożenia	dyrektywy	usługowej	liczba	stosowanych	
ograniczeń	 zmieniła	 się	 w	 poszczególnych	 państwach	
UE	w	różnym	stopniu12.

Zdecydował	o	tym,	z	jednej	strony	różny	wyjściowy	
poziom	ochrony	rynków	państw	członkowskich,	z	dru-ów	państw	członkowskich,	z	dru-	państw	członkowskich,	z	dru-
giej	 -	 wysoki	 stopień	 uznaniowości	 państw	 członkow-
skich	 przy	 wdrażaniu	 postanowień	 dyrektywy.	 W	 tym	
drugim	przypadku,	dotyczyło	to	w	szczególności	wymo-
gów	 warunkowo	 dopuszczonych	 oraz	 interpretacji	
takich	pojęć,	jak	„niezbędność”	czy	„proporcjonalność”,	
tj.	kategorii,	którym	w	dyrektywie	usługowej	przypisano	
rolę	„testów”	przy	nakazanym	państwom	UE	przeglądzie	
ograniczeń	w	handlu	usługami.

O	 tym,	 w	 jakim	 zakresie	 państwa	 UE	 skorzystały	
z	 otrzymanego	 marginesu	 swobody,	 mógł	 przesądzić	
charakter	prowadzonej	polityki	regulacji	handlu	usługa-
mi	 w	 poszczególnych	 państwach.	 Przemawiać	 za	 tym	
może	fakt,	że	skład	grupy	państw	członkowskich	o	naj-
bardziej	zamkniętych	rynkach	nie	zmienił	się	po	wdro-
żeniu	 dyrektywy	 usługowej	 (por.	 wykresy	 1	 i	 2).	 Poza	
jedną	 zmianą,	 prawidłowość	 ta	 dotyczyła	 też	 grupy	
państw	o	najbardziej	otwartych	w	UE	rynkach.	Najbar-
dziej	 jaskrawym	 przykładem	minimalistycznego	 podej-
ścia	do	wdrożenia	dyrektywy	usługowej	była	Rumunia,	

która	wprowadziła	(po	Wielkiej	Brytanii)	najmniej	zmian	
do	istniejących	ograniczeń,	co	przy	jednocześnie	dużym	
poziomie	 protekcji,	 spowodowało	 przesunięcie	 tego	
państwa	prawie	na	czoło	listy	państw	UE	o	najwyższym	
stopniu	protekcji	w	usługach.

Z	analizy	wykresów	wynika,	 że	brak	zmian	w	 skła-
dzie	obu	wyróżnionych	grup	państw	spowodowany	był	
z	pewnością	wyjściowym	poziomem	protekcji,	a	dokład-ścią	wyjściowym	poziomem	protekcji,	a	dokład-	wyjściowym	poziomem	protekcji,	a	dokład-
niej	rzecz	ujmując,	relatywnie	wysokim	w	UE	stopniem	
dyspersji	 liczby	 ograniczeń	 w	 handlu	 usługami.	 Po	
wdrożeniu	dyrektywy	stopień	zróżnicowania	zmalał,	co	
świadczy	jednak	o	pozytywnej	korelacji	między	liberali-o	pozytywnej	korelacji	między	liberali-
zacją	a	wyjściowym	stopniem	protekcji13.	Był	to	bezpo-
średni	 skutek	 szerszej	 eliminacji	 barier	 w	 państwach	
o	wyższym	stopniu	protekcji.

Liderem	 liberalizacji	handlu	usługami	 jest	Słowacja,	
która	zniosła	ponad	50%	ograniczeń	i	przesunęła	się	do	
grupy	 państw	 UE	 o	 najbardziej	 otwartym	 rynku.	 Do	
państw,	 które	 wyeliminowały	 ponad	 1/3	 ograniczeń	
w	handlu	usługami	należały	ponadto:	Szwecja,	Hiszpa-
nia,	Grecja,	Włochy	i	Luksemburg14.	W	grupie	10	państw	
UE	o	największej	obecnie	 liczbie	ograniczeń	w	handlu	
usługami,	poza	Bułgarią	i	Rumunią,	które	zajmują	w	tej	
grupie	 dwa	 pierwsze	 miejsca,	 znalazły	 się	 wyłącznie	
„stare”	państwa	UE,	w	tym	najwięksi	dostawcy	usług	na	
rynek	 unijny:	 Niemcy,	 Włochy	 i	 Francja.	 Na	 drugim	
końcu	zestawienia	jest	Wielka	Brytania,	która	(po	Rumu-
nii)	zniosła	najmniej	ograniczeń.	Było	to	jednak	związa-ń.	Było	to	jednak	związa-	Było	to	jednak	związa-
ne	z	niskim	wyjściowym	poziomem	ochrony.	

Ciekawe	są	wyniki	oceny	wdrożenia	dyrektywy	usłu-
gowej dokonanej przez Business Europe,	unijną	organi-ą	organi- organi-
zację	łączącą	krajowe	federacje	przedsiębiorstw	i	praco-
dawców15.	Przedsiębiorcy	z	17	państw	członkowskich:	
Belgii,	Bułgarii,	Cypru,	Czech,	Danii,	Estonii,	Finlandii,	
Francji,	Niemiec,	Węgier,	Włoch,	Łotwy,	Litwy,	Holan-
dii,	Hiszpanii,	Szwecji	i	Wielkiej	Brytanii	uznali	bowiem	
za	bardzo	satysfakcjonujące	lub	satysfakcjonujące	rezul-
taty	przeglądu	ustawodawstwa	dokonane	przez	krajową	
administrację	pod	kątem	zgodności	z	wymogami	dyrek-
tywy	 usługowej.	 Może	 zastanawiać,	 że	 w	 grupie	 tej	
znalazły	się	państwa	o	najwyższej	obecnie	w	UE	liczbie	
ograniczeń	w	handlu	usługami,	nawet	jeśli	część	restryk-
cji	odnosi	się	do	handlu	transgranicznego,	a	więc	doty-
czy	 potencjalnych	 konkurentów	 ankietowanych	 przed-
siębiorstw.	Okazuje	się	zresztą,	że	w	niektórych	z	 tych	
państw	 zmiany	 w	 ustawodawstwie	 dotyczyły	 właśnie	
przede	wszystkim	handlu	 transgranicznego16.	Taki	 stan	
tłumaczyć	można	jeszcze	efektem	niedostatecznej	infor-
macji,	jaką	dysponują	przedsiębiorcy.	Za	brakiem	infor-
macji	przemawia	również	dokonana	przez	przedsiębior-
ców	z	państw	UE	ocena	wpływu	wdrożenia	dyrektywy	
na	 poziom	 barier	 administracyjnych17.	 Ostatecznie	
o	prawdziwości	 tego	argumentu	przesądza	rekomenda-
cja	Business	Europe,	zalecająca	poprawę	informowania	
przedsiębiorców	o	zniesionych	 i	uproszczonych	proce-
durach18.
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Wykres 1

Wpływ wdrożenia dyrektywy usługowej na ograniczenia w handlu usługami w państwach członkowskich (ilość)

Wykres 2

Wpływ wdrożenia dyrektywy usługowej na ograniczenia w handlu usługami w państwach członkowskich (ilość)

Uwagi: Analizą objęto 20 typów zezwoleń i wymogów w 15 sektorach usługowych. Szerzej na ten temat zob. J. Monteagudo et al., 
op. cit. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Monteagudo et al., The economic impact of the Services Directive: A first assessment 
following implementation, European Commission, “Economic Papers”, no 456, June 2012.

Uwagi: Analizą objęto 20 typów zezwoleń i wymogów w 15 sektorach usługowych. Szerzej na ten temat zob. J. Monteagudo et al., 
op. cit. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Monteagudo et al., The economic impact of the Services Directive: A first assessment 
following implementation, European Commission, “Economic Papers”, no 456, June 2012.
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Wdrożenie	dyrektywy	usługowej	wiązało	się	również	
z	ustanowieniem	w	państwach	UE	„pojedynczych	punk-
tów	 kontaktowych”	 (dalej	 PPK).	 Również	 ich	 działanie	
było	 przedmiotem	 ocen	 KE19	 i	 przedsiębiorców20. 
Oceny	 te	są	zbieżne	 i	wskazują	na	niedostatki	w	 funk-
cjonowaniu	 punktów	 w	 wielu	 państwach	 UE.	 PPK	
powinny	 umożliwić	 usługodawcy	 załatwienie	 wszyst-
kich	 formalności	niezbędnych	do	prowadzenia	działal-
ności	na	rynku	wewnętrznym	usług	drogą	elektroniczną.	
Wyniki	badania	Deloitte	ukazują,	że	jeszcze	w	połowie	
2011	 r.	 brakowało	 w	 PPK	 średnio	 19%	 niezbędnych	
usługodawcom	 informacji,	 a	 w	 takich	 państwach,	 jak:	
Słowenia,	Bułgaria	 i	Rumunia	 -	ponad	70%21.	Najwię-
cej,	 bo	50%,	brakującej	 informacji	 dotyczyło	procedur	
związanych	 z	 działalnością transgraniczną.	 A	 przecież	
to	 właśnie	 w	 przypadku	 działalności	 transgranicznej,	
krajowe	procedury	bywają	bardziej	skomplikowane	niż	
odnoszące	się	do	działalności	krajowej22. 

Nie	 lepiej	 sprawa	 wygląda,	 jeśli	 chodzi	 o	 wieloję-
zyczność	 PPK23,	 możliwość	 spełnienia	 formalności	
drogą	 elektroniczną24	 czy	 rzetelność	 informacji.	 Cho-
ciaż	podobnie	jak	wielojęzyczność,	również	zrozumiałe	
przedstawienie	 informacji	 na	 stronie,	 nie	 należy	 do	
wymogów	przewidzianych	dla	PPK	prawem	unijnym,	to	
jednak	 ma	 ono	 kluczowe	 znaczenie	 dla	 efektywnego	
funkcjonowania	 tego	narzędzia.	Według	przytaczanego	
tu	badania	Deloitte,	40%	istniejących	punktów	nie	speł-
nia	 tego	 kryterium25.	Według	 całości	 kryteriów	 przyję-
tych	 przez	 autorów	 analizy,	 PPK	 najlepiej	 działają	
w	Estonii,	Liechtensteinie	(należącym	do	EOG),	Szwecji,	
Luksemburgu,	Włoszech,	Słowacji,	Danii,	Wielkiej	Bry-
tanii i Portugalii26.

W	kwestii	podstawowych	mankamentów	w	funkcjo-
nowaniu	 w	 UE	 PPK	 analizy	 ekspertów	 i	 praktyków	 są	
bardzo	 zbieżne27.	 Warto	 zwrócić	 uwagę	 na	 jeszcze	
jeden	 aspekt	 działania	 PPK	 podniesiony	 w	 badaniu	
Deloitte,	 który	 znajduje	 potwierdzenie	 również	w	 opi-
niach	 unijnych	 usługodawców.	 Warunkiem	 dobrego	
spełniania	przypisanych	PPK	funkcji	są	proste	i	przejrzy-
ste	 procedury	 administracyjne.	 Tylko	 wtedy	 punkty	 te	
mogą	 pracować	 efektywnie	 i	 być	 w	 pełni	 użyteczne.	
Dzisiaj	 przedsiębiorcy	 korzystają	 z	 nich	 głównie	 na	
wstępnym	 etapie	 poszukiwania28.	 Wprawdzie	 punkty	
kontaktowe	same	stanowią	element	uproszczenia	tychże	
procedur,	jednak	przy	istnieniu	niejasnych	i	uciążliwych	
wymogów	 prawnych,	 proces	 ten	 może	 zakończyć	 się	
jedynie	częściowym	sukcesem29.

O O O
Przewidywany	w	 prezentowanych	 analizach	wzrost	

poziomu	 PKB	wywołany	 liberalizacją	 handlu	 usługami	
w	UE	jest	relatywnie	nieduży.	Istnieją	jednak	przesłanki,	
aby	uznać	go	za	niedoszacowany.	

W	analizie	Komisji	z	2012	r.	poświęconej	gospodar-
czym	skutkom	wdrożenia	dyrektywy	usługowej	 jednym	
z	 przyjętych	 wariantów	 jest	 redukcja	 barier	 w	 handlu	
usługami	do	poziomu	 istniejącego	w	państwach	o	naj-
bardziej	 liberalnych	przepisach.	Ma	do	tego	prowadzić	

eliminacja	 regulacji	niezgodnych	z	przepisami	dyrekty-
wy	usługowej	oraz	dobrowolna	harmonizacja.

Główny	problem	w	dostosowywaniu	przepisów	kra-
jowych	do	prawa	unijnego	wynika	z	trudności	egzekwo-
wania	 trzech	 zasad:	 niedyskryminacji,	 niezbędności	
i	proporcjonalności.	W	sytuacji	niedoskonałych	rynków	
usługowych,	 w	 warunkach	 zróżnicowanych	 regulacji	
krajowych,	trudno	wyobrazić	sobie	istotne	ograniczenie	
pozostawionej	 państwom	 swobody.	 Jeszcze	mniej	 sku-
teczne	 okazać	 się	 mogą	 w	 tych	 warunkach	 działania	
oparte	na	dobrowolności.

Na	istniejące	w	Unii	relatywnie	duże	pole	do	otwarcia	
rynków	 usługowych	 państw	 członkowskich	 wskazują	
również	 trudności	 w	 funkcjonowaniu	 „pojedynczych	
punktów	kontaktowych”	w	zakresie,	w	jakim	ich	źródłem	
są	niejasne	i	uciążliwe	wymogi	prawne,	zwłaszcza	w	sfe-
rze	transgranicznej	działalności	unijnych	usługodawców.

Literatura:

Badinger	H.,	Breuss	 F.,	 Schuster	 Ph.,	 Sellner	R.,	Macroeconomic 
Effects of the Services Directive,	 [w],	 F.	 Breuss,	 G.	 Fink,	 
St.	Griller	(eds.),	Services Liberalisation in the Internal Market, 
ECSA	 Austria	 Publication	 Series,	 Vol.	 6,	 Springer:	 Vienna	 –	
New	York,	2008.

Bruijn	R.	de,	Kox	H.,	 Lejour	A.,	The trade-induced effects of the 
Services Directive and the country of origin principle,	Doku-
ment	No	108,	CPB	Netherlands	Bureau	 for	 Economic	 Policy	
Analysis,	2006.

Brujin	R.	de,	Kox	H.,	Lejour	A.,	Economic	benefits	of	an	Integrated	
European	 Market	 for	 Services,	 Journal	 of	 Policy	 Modeling,	 
vol.	30,	iss.2,	March–April	2008.

Business	 Europe,	 Are the points of single contact truly making 
things easier for European companies? Services Directive 
Implementation	Report,	November	2011,	
http://www.businesseurope.eu.

Copenhagen	 Economics,	 Economic assessment of the barriers to 
the internal market for services,	Final	report,	2005.

Copenhagen	Economics,	The Economic importance of the country 
of origin principle in the proposed Services Directive: Report 
for	the	UK	Department	of	Trade	and	Industry,	2005.

Deloitte,	The functioning and usability of the Points of Single Con-
tact under the Services Directive – State of Play and Way For-
ward,	Final	report,	21-01-2012.

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym,	
Dz.	Urz.	UE	L	376/36,	27.12.2006.

Gelauf	G.,	Lejour	A.,	The new Lisbon Strategy: An estimation of the 
impact of reaching 5 Lisbon targets,	 European	 Commission,	
Enterprise	 and	 Industry	 Directorate-General,	 January	 2006,	
MPRA	Paper	No.	16168,	posted	10/07/2009.

Hagberg	T.,	Isakson	H.,	National	Board	of	Trade, Possible Effects of 
the Services Directive,	June	2012.

Hagemejer	 J.,	 Michałek	 J.J.,	 Michałek	 T.,	 Pogłębienie rynku 
wewnętrznego UE: skutki liberalizacji w sektorze usług,	 
Warszawa,	2008

Komisja	Europejska,	Commission	Staff	Working	Paper:	On the pro-
cess of mutual evaluation of the Services Directive,	Accompa-
nying	document	to	the	Communication	from	the	Commission	



47Unia	Europejska.pl	Nr	5	(216)	2012

to	 the	 European	 Parliament,	 the	 Council,	 the	 European	 Eco-
nomic	 and	 Social	 Committee	 and	 the	 Committee	 of	 the	
Regions:	 Towards	 a	 better	 functioning	 Single	Market	 for	 ser-
vices	–	building	on	the	results	of	the	mutual	evaluation	process	
of	the	Services	Directive,	27.1.2011,	SEC(2011)	102	final.

Komisja	Europejska,	Komunikat	Komisji	Europejskiej	do	Parlamen-
tu	Europejskiego,	Rady,	Europejskiego	Komitetu	Ekonomiczno-
-Społecznego	 i	 Komitetu	 Regionów,	Akt o jednolitym rynku. 
Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodar-
czego i wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego 
wzrostu gospodarczego,	 KOM(2011)	 206	 wersja	 ostateczna,	
Bruksela,	13.4.2011	r.

Komisja	 Europejska,	 Komunikat	 Komisji	 do	 Parlamentu	 Europej-
skiego,	 Rady,	 Europejskiego	 Komitetu	 Ekonomiczno-Społecz-
nego	i	Komitetu	Regionów,	Akt o jednolitym rynku II: Razem 
na rzecz nowego wzrostu gospodarczego,	 Bruksela,	 dnia	
3.10.2012	r.,	COM(2012)	573	final.

Kox	H.,	 Lejour	A.,	Montizaan	R.,	The free movement of services 
within the EU,	Document	No	69,	CPB	Netherlands	Bureau	for	
Economic	Policy	Analysis	2005.

Lejour	A.,	Rojas	-Romagosa	H.,	Verweij	G.:	Opening services mar-
kets within Europe: modelling foreign establishments in a CGE 
framework,	CPB	Discussion	Paper	No	80,	2007.

Monteagudo	J.,	Rutkowski	A.,	Lorenzani	D.,	The economic impact of 
the Services Directive: A first	assessment	following	implementation,	
European	Commission,	Economic	Papers	456,	June	2012.

                    
* Dr	Alina	Szypulewska-Porczyńska	– Katedra Integracji Euro-

pejskiej	im.	J.	Monneta	Szkoły	Głównej	Handlowej	w	Warszawie.	

1	Komisja	Europejska,	Komunikat	Komisji	Europejskiej	do	Par-
lamentu	Europejskiego,	Rady,	Europejskiego	Komitetu	Ekonomicz-
no-Społecznego	 i	 Komitetu	 Regionów,	 Akt o jednolitym rynku. 
Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego wzrostu 
gospodarczego,	KOM(2011)	206	wersja	ostateczna,	13.04.2011	r.

2	Komisja	Europejska,	Komunikat	Komisji	do	Parlamentu	Euro-
pejskiego,	Rady,	Europejskiego	Komitetu	Ekonomiczno-Społeczne-
go	i	Komitetu	Regionów,	Akt o jednolitym rynku II: Razem na rzecz 
nowego wzrostu gospodarczego,	KOM(2012)	573	wersja	ostatecz-
na,	3.10.2012	r.

3	Autorka	omówi	 to	w	kolejnym	numerze	w	artykule	Unijna 
strategia rozwoju rynku wewnętrznego usług do 2020 r.,	 „Unia	
Europejska.pl”, nr	6(217)	2012.

4 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym,	
DzUrz	UE	L	376,	27.12.2006.

5	Wcześniejsze	analizy	zakładały	jednolite	ograniczenie	przez	
państwa	członkowskie	UE	barier.	Przeprowadzona	w	2010	r.	tzw.	
wzajemna ocena	(mowa	o	niej	będzie	dalej)	ukazała	jednak	istnie-
jące	w	UE	zróżnicowanie	w	implementacji	tego	aktu	prawnego.

6	Zamieszczone	porównanie	zawiera	tylko	wybrane	badania.

7	 Również	 część	 cytowanych	 autorów	 badań	 prezentuje	
pogląd,	że	szacowany	wzrost	PKB	na	skutek	przyjęcia	dyrektywy	
usługowej	 jest	niewielki.	Najbardziej	optymistyczna	 interpretacja	
spodziewanych	wyników	znajduje	się	w	analizach	przeprowadzonych	
na zlecenie Komisji Europejskiej.

8	 Zob.	 np.	 G.	 Gelauf,	 A.	 Lejour,	 The new Lisbon Strategy:  
An estimation of the impact of reaching 5 Lisbon targets,	European	
Commission,	Enterprise	and	Industry	Directorate-General,	January	
2006,	MPRA	Paper,	no.	16168,	10.07.2009.

9	Na	wiele	ograniczeń	związanych	z	przeprowadzanymi	sza-
cunkami	wskazują	także	autorzy	omawianych	publikacji.	W	szcze-
gólności	chodzi	o	brak	danych,	o	którym	świadczyć	mogą	różne	
scenariusze	rozwoju	sytuacji.

10	Są	to	korzyści	w	postaci	wzrostu	gospodarczego	przekraczającego	
spodziewany	wzrost	dla	UE	ogółem.

11	Liczba	ograniczeń	jest	ułomnym	wskaźnikiem	rzeczywiste-
go	 stopnia	 protekcji,	 co	 trzeba	 uwzględnić,	 interpretując	 dalsze	
wyniki	analizy.

12	 Szczegóły	 patrz:	 European	Commission,	Commission	 Staff	
Working Paper: On the process of mutual evaluation of the Servi-
ces Directive,	 Accompanying	 document	 to	 the	 Communication	
from	the	Commission	to	the	European	Parliament,	the	Council,	the	
European	Economic	and	Social	Committee	and	the	Committee	of	
the Regions: Towards a better functioning Single Market for servi-
ces – building on the results of the mutual evaluation process of the 
Services Directive,	SEC(2011)	102	final	,	27.01.2011.

13	Świadczy	o	tym	również	załączony	do	zleconej	przez	Komi-
sję	analizy	z	2012	r.	skutków	dyrektywy	wykres	ilustrujący	struktu-
rę	ograniczeń	w	państwach	UE	w	świetle	zmian	spowodowanych	
wdrożeniem	dyrektywy	usługowej	(wykres	2,	zał.	1,	s.	58).	Zawar-
ty	w	dokumencie	opis	(s.	18),	zapewne	na	skutek	błędu,	nie	odpo-
wiada	jednoznacznie	wynikom	badań.	Szczegóły	patrz.	J.	Monte-
agudo	et	al.,	The economic impact of the Services Directive: A first	
assessment	 following	 implementation,	 European	 Commission,	
“Economic	Papers”,	no	456,	June	2012.

14	 Inna	 lista	 państw,	 które	 wprowadziły	 najwięcej	 zmian,	
została	 podana	w	 analizie	 Komisji.	Według	 niej	 są	 to:	 Bułgaria,	
Cypr,	Francja,	Niemcy,	Grecja,	Włochy,	Luksemburg,	Portugalia,	
Rumunia,	Hiszpania	 i	 Szwecja.	Nawet	 jeśli	 za	 kryterium	przyjąć	
absolutną	liczbę	zmian	dokonanych	przez	państwa	UE,	to	na	pod-
stawie	 informacji	 zawartych	 w	 J.	 Monteagudo	 et	 al.,	 lista	 taka	
powinna	wyglądać	następująco:	Szwecja,	Grecja,	Portugalia,	Wło-
chy,	 Cypr,	 Francja,	 Niemcy,	 Luksemburg,	 Hiszpania,	 Bułgaria	
i	Polska.	Pomijając	kolejność	państw,	na	liście	tej	nie	powinna	się	
zatem	 znaleźć	 Rumunia.	 Państwo	 to	 powinno	 zostać	 zaliczone,	
obok	Wielkiej	 Brytanii,	Malty,	 Austrii,	 Danii	 i	 Irlandii,	 do	 grupy	
państw,	 które	 charakteryzuje	mała	 liczba	 zmienionych	 i	 zniesio-
nych	regulacji.

15 Business Europe,	Are the points of single contact truly making 
things easier for European companies? Services Directive Imple-
mentation	Report,	November	2011,	http://www.businesseurope.eu

16	W	świetle	analizy	Komisji	z	2012	r.	do	takich	państw,	w	któ-
rych	udział	zmian	w	regulacjach	dotyczących	swobody	świadcze-
nia	 usług	 przewyższał	 udział	 zmian	 w	 regulacjach	 dotyczących	
swobody	przedsiębiorczości,	należały	przede	wszystkim:	Czechy,	
Niemcy,	Holandia,	Hiszpania,	Szwecja	i	Wielka	Brytania.

17	Na	przykład	Francuzi	i	Grecy	ocenili	ten	wpływ	jako	niedu-
ży,	 a	Niemcy	 jako	duży,	mimo	 innego	 stanu	 sytuacji	 ustalonego	
w	procesie	tzw.	wzajemnej	oceny.	Szczegóły	patrz	Business	Euro-
pe,	Are the points of single contact…,	op.	cit.,	s.	7.

18	Ibid.

19	Zob.	np.	przygotowany	na	zamówienie	Komisji	raport	Delo-
itte The functioning and usability of the Points of Single Contact 
under the Services Directive – State of Play and Way Forward,	Final	
report,	21.01.2012.

20	 Business	 Europe,	 Are the points of single contact truly 
making things easier for European companies,	op.	cit.

21	 Z	 kolei	 państwa,	 w	 których	 100%	 testowanych	 procedur	
było	dostępnych	w	punktach	kontaktowych,	to:	Portugalia,	Hiszpa-
nia,	Holandia	i	Wielka	Brytania	oraz	należąca	do	EOG	Norwegia.	
Zob.	Deloitte	The functioning and usability of the Points of Single 
Contact…, op. cit.

22	Przykładem	jest	wymóg	dodatkowych	zaświadczeń,	orygi-
nalnych	 dokumentów,	 czy	 uwiarygodnionych	 tłumaczeń.	 Zob.	
Business	Europe,	Are the points of single contact …,	op.	cit.



48 Unia	Europejska.pl	Nr	5	(216)	2012

CO NOWEGO W PRAWIE UNII  
I DOKUMENTACH KE?

BADANIA I INNOWACJE

1)	 Komunikat	Komisji	do	PE,	Rady,	EKE-S	i	KR.	Rozwój	i	kon-
centracja	 unijnej	 współpracy	 międzynarodowej	 w	 dzie-
dzinie	 badań	 naukowych	 i	 innowacji:	 podejście	 strate-
giczne.	KOM(2012)	497,	14.09.2012	r.

2)	 Komunikat	Komisji	 do	PE,	Rady	 i	 EKE-S.	Drugi	 przegląd	
regulacyjny	poświęcony	nanomateriałom.	KOM(2012)	572,	
3.10.2012 r.

3)	 Wniosek.	Decyzja	Rady	w	sprawie	stanowiska,	 jakie	ma	
zająć	 Unia	 Europejska	 w	 Międzynarodowej	 Grupie	
Badawczej	do	spraw	Juty	w	odniesieniu	do	rokowań	doty-
czących	 nowego	 zakresu	 uprawnień	 po	 2014	 r.	
KOM(2012)	575,	5.10.2012	r.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

4)	 Rozporządzenie	wykonawcze	 Komisji	 (UE)	 nr	 788/2012	
z	31	sierpnia	2012	r.	dotyczące	wieloletniego	skoordyno-
wanego	 unijnego	 programu	 kontroli	 na	 lata	 2013,	 2014	
i	2015,	mającego	na	celu	zapewnienie	zgodności	z	naj-
wyższymi	 dopuszczalnymi	 poziomami	 pozostałości	
pestycydów	w	żywności	pochodzenia	roślinnego	i	zwie-
rzęcego	 oraz	 na	 jej	 powierzchni,	 a	 także	 mającego	 na	
celu	 ocenę	 narażenia	 konsumenta	 na	 te	 pozostało-
ści.	DzUrz	UE	L	235,	1.09.2012	r.

5)	 Komunikat	Komisji	do	PE	i	Rady.	Podejście	UE	do	kwestii	
odporności:	Wyciąganie	wniosków	z	kryzysu	bezpieczeń-
stwa	żywnościowego.	KOM(2012)	586,	3.10.2012	r.

BUDŻET 

6)	 Komunikat	 Komisji	 do	 PE,	 Rady,	 EKE-S	 i	 KR.	 Pierwsza	
tablica	wyników	w	dziedzinie	uproszczenia	w	odniesie-

niu	do	wieloletnich	ram	finansowych	na	lata	2014-2020.	
KOM(2012)	531,	20.09.2012	r.

7)	 Rozporządzenie	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE,	
Euratom)	nr	966/2012	z	25	października	2012	r.	w	spra-
wie	zasad	finansowych	mających	zastosowanie	do	budże-
tu	 ogólnego	 Unii	 oraz	 uchylające	 rozporządzenie	 Rady	
(WE,	Euratom)	nr	1605/2002.	DzUrz	UE	L	298,	26.10.2012	r.

CŁA 

8)	 Rozporządzenie	wykonawcze	 Komisji	 (UE)	 nr	 927/2012	
z	9	października	2012	r.	zmieniające	załącznik	I	do	roz-
porządzenia	Rady	 (EWG)	nr	2658/87	w	sprawie	nomen-
klatury	taryfowej	i	statystycznej	oraz	w	sprawie	Wspólnej	
Taryfy	Celnej.	DzUrz	UE	L	304,	31.10.2012	r.

EDUKACJA, KSZTAŁCENIE, MŁODZIEŻ 

9)	 Sprawozdanie	Komisji	dla	PE,	Rady,	EKE-S	i	KR.	Sprawoz-
danie	 z	 oceny	 okresowej	 programu	 Erasmus	 Mundus	 II	
(2009-2013).	KOM(2012)	515,	19.09.2012	r.

ENERGIA 

10)	 Wniosek.	 Dyrektywa	 PE	 i	 Rady	 zmieniająca	 dyrektywę	
98/70/WE	 odnoszącą	 się	 do	 jakości	 benzyny	 i	 olejów	
napędowych	 oraz	 zmieniająca	 dyrektywę	 2009/28/WE	
w	 sprawie	 promowania	 stosowania	 energii	 ze	 źródeł	
odnawialnych.	KOM(2012)	595,	17.10.2012	r.

HANDEL ZEWNĘTRZNY 

11)	 Rozporządzenie	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	
nr	765/2012	z	13	czerwca	2012	r.	zmieniające	rozporzą-
dzenie	Rady	(WE)	nr	1225/2009	w	sprawie	ochrony	przed	
przywozem	produktów	po	cenach	dumpingowych	z	kra-
jów	 niebędących	 członkami	 Wspólnoty	 Europejskiej.	
DzUrz	UE	L	237,	3.09.2012	r.

23	 Jeśli	 chodzi	 o	 wielojęzyczność,	 to	 21%	 punktów	 było	
dostępnych	tylko	w	językach	krajowych.	Dotyczyło	to	w	szczegól-
ności	 drugiego	 największego	 pod	względem	 udziału	 w	 unijnym	
sektorze	usługowym	państwa	-	Francji.	 Inne	państwa,	 to:	Austria,	
Bułgaria,	Węgry,	 Irlandia	 i	 Litwa.	 Zob.	 Deloitte	 The functioning 
and usability of the Points of Single Contact…, op.	cit.	Co	więcej,	
nawet	wobec	istniejących	na	stronach	internetowych	punków	tłu-
maczeń	usługodawcy	 formułują	zastrzeżenia.	 Ich	zdaniem,	 język	
jest	zbyt	ogólny,	aby	móc	polegać	na	zamieszczonej	informacji.	

24	W	przypadku	możliwości	elektronicznego	wypełnienia	pro-
cedur,	ponad	40%	istniejących	punktów	nie	spełnia	tego	wymogu,	
a	w	53%	pozostałych	punktów	wiąże	się	to	z	pewnymi	problema-
mi	 technicznymi.	 Głównym	 problemem	 jest	 niekompatybilność	
krajowych	systemów	w	zakresie	podpisów	elektronicznych.	Zob.	
Business	Europe,	Are the points of single contact…, op. cit.

25	Chodzi	w	szczególności	o	jasne	rozróżnienie	między	krajo-
wymi	procedurami	odnoszącymi	 się	 do	poszczególnych	 swobód	
rynku	wewnętrznego	 usług,	 co	 pozwala	 usługodawcom	 uzyskać	

informację	na	 temat	 istniejących	procedur	w	zależności	od	 tego,	
z	jakiej	swobody	zdecydują	się	korzystać:	czy	usługi	będą	świad-
czyć	 na	 rynku	 wewnętrznym	 tymczasowo	 w	 ramach	 swobody	
świadczenia	usług,	czy	ich	działalność	zagraniczna	będzie	miała	
trwały	 charakter,	 a	 zatem	 podlegać	 będzie	 swobodzie	 przedsię-
biorczości.

26	Zob.	Deloitte	The functioning and usability of the Points of 
Single Contact…, op. cit.

27 Por. Deloitte The functioning and usability of the Points of 
Single Contact…, op.	cit.	i	Business	Europe,	Are the points of single 
contact…, op. cit.

28	Por.	Business	Europe,	Are the points of single contact…, op. cit.

29 Por. Deloitte The functioning and usability of the Points of 
Single Contact…, op. cit.

n

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


