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JEDNOLITY RYNEK GOSPODARCZY UNII EUROPEJSKIEJ: SWOBODY, ZASADY 

KONKURENCYJNOŚCI, PODSTAWY BIZNESU, PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWE UE,  

UNIJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

  

Aktualnie Jednolity Rynek Gospodarczy Unii Europejskiej stoi przed szeregiem wyzwań  

i problemów, wywołanych kryzysem gospodarczym, postępem globalizacji, rozwojem silnych  

i konkurencyjnych gospodarek światowych. Sprawne funkcjonowanie europejskiego rynku wciąż 

ogranicza szereg barier administracyjnych i regulacyjnych. Rok 2011 przyniósł pozytywne 

przedsięwzięcia, których efektem ma być złagodzenie skutków kryzysu odczuwalnego przez 

obywateli i unijnych przedsiębiorców oraz wprowadzenie usprawnień dla sprawnego działania na 

jednolitym rynku małych i średnich przedsiębiorstw
1
. 

 Definicja rynku wewnętrznego zapisana jest  w art. 26 TFUE (Traktat  

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli Traktat Lizboński), który stanowi, że „rynek 

wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w których jest zapewniony swobodny 

przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów”
2
.  

W odniesieniu do czterech swobód jednolitego rynku obowiązuje fundamentalna zasada 

niedyskryminacji ze względu na przynależność narodową. Ograniczenie tych swobód dozwolone 

jest tylko w konkretnych, sprecyzowanych przez prawo wspólnotowe przypadkach. Istotą 

jednolitego rynku jest dążenie do niezakłóconej konkurencji, likwidacja barier w podejmowaniu 

działalności gospodarczej oraz pracy na obszarze UE, eliminacja ceł i ograniczeń ilościowych  

w obrocie towarowym między państwami członkowskimi, swobodny przepływ kapitału. 

Jednolity rynek to przestrzeń ekonomiczna zbliżona funkcjami do terytorium jednolitego 

państwa. Celem działań nad utworzeniem jednolitego rynku było obniżenie cen produkcji 

towarów i obrotu nimi, zwiększenie dostępności konkurencyjności usług, umożliwienie 

swobodnego przemieszczania się obywateli, tak aby wzmocnić więzy łączące państwa 

                                                 
1
 Szerzej na temat „Aktu o jednolitym rynku” w dalszej części artykułu. 

2Traktat Lizboński [Online] dostępne:  http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_pl.htm , 05.11.2011r. 



członkowskie i obywateli UE oraz przyczynić się do podniesienia poziomu życia obywateli 

państw członkowskich.
3
 

  

Swoboda przepływu towarów 

 Swoboda przepływu towarów oznacza, że na danym obszarze zniesione zostały bariery  

w obrocie towarami, istnieje swobodny obrót towarami pomiędzy państwami członkowskimi  

a także ujednolicone są zasady obrotu towarowego z krajami trzecimi. Wolność przepływu 

towarów przejawia się w zakazie stosowania w jej obrębie ceł a także opłat  

o równoważnym do ceł skutku oraz w obrębie ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie 

towarów w UE. Towar, który został legalnie wprowadzony na teren któregoś z państw 

członkowskich może być sprzedawany na terytorium każdego innego państwa członkowskiego
4
. 

Zasada swobodnego przepływu towarów dotyczy wyrobów przemysłowych oraz  

produktów rolnych i spożywczych. Wewnętrzny rynek towarów pozostaje jednym  

z głównych katalizatorów wzrostu gospodarczego w UE. Utworzenie wspólnego rynku 

poprzedził wieloletni proces znoszenia ograniczeń w handlu między krajami członkowskimi, 

utworzenie unii celnej, wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zniesienie kontroli granicznych, 

eliminacja barier fizycznych i fiskalnych. Podstawy prawne dla jednolitego rynku wewnętrznego 

zawierają dwa kluczowe dokumenty: Biała Księga Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia 

Wspólnego Rynku i Jednolity Akt Europejski. Swobodny przepływ towarów funkcjonuje od 

01.01.1993 r. Obecnie realizacja unii celnej przebiega dwupłaszczyznowo, tj.  wymiarze 

wewnętrznym i zewnętrznym. Wymiar wewnętrzny polega na zakazie wprowadzania  

w stosunkach między państwami członkowskimi ceł i opłat o równoważnym do nich skutku. Jako 

przykłady typowych środków o równoważnym skutku do ograniczeń ilościowych wymienić 

można: regulacje dotyczące norm technicznych, licencjonowanie importu towarów, regulacje 

dotyczące składu produktu czy rodzaju opakowania, kontrole sanitarne i fitosanitarne stosowane 

jednostronnie przez państwa członkowskie, ograniczenie dostępu do rynku zamówień 

publicznych przez władze państwa członkowskiego przedsiębiorstwom z innych państw 

członkowskich.  

                                                 
3 Jednolity Rynek dla każdego? Akt o jednolitym rynku na rzecz społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 

konkurencyjności; opracowanie Komisji Europejskiej 2010, [Online]  dostępne:  

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/brochure-web_pl.pdf,  05.11.2011r. 

4 Szerzej w: Unia Europejska (podr. akademicki), Ciamaga L., Latoszek E., i inni; PWN, Warszawa 2000. 

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/brochure-web_pl.pdf


Z kolei wymiar zewnętrzny realizacji unii celnej polega na ustanowieniu wspólnej taryfy celnej 

oraz ujednoliconej polityki handlowej wobec państw trzecich.
5
 

  

Swoboda przepływu usług 

 Usługami są świadczenia wykonywane odpłatnie, które obejmują działalność  

o charakterze przemysłowym, handlowym, działalność rzemieślniczą a także wykonywanie 

wolnych zawodów, które mają charakter czasowy i transgraniczny i nie są objęte jednocześnie 

regulacjami dotyczącymi  swobodnego przepływu towarów, kapitału i osób. Do obszaru usług nie 

są zaliczane usługi transportowe, gdyż wchodzą w zakres polityki transportowej oraz usługi 

bankowe i ubezpieczeniowe, które wchodzą w obszar przepływu kapitału. Usługi w kraju 

członkowskim świadczone są na tych samych warunkach jakie ten kraj stosuje wobec swoich 

obywateli (art. 50 TWE). Świadczenie usług w innym państwie członkowski może odbywać się 

w następujący sposób: 

 aktywna swoboda świadczenia usług, tj. usługodawca udaje się do drugiego państwa i tam 

świadczy usługę konsumentowi; 

 pasywna swoboda usług, tj. odbiorca usługi jedzie do kraju usługodawcy, by tam zakupić 

usługę, przyjąć jego świadczenia; 

 swoboda przepływu usługi, gdy usługodawca i konsument przebywają w swoich krajach  

a usługa wykonywana jest transgranicznie (tylko produkt/usługa przekracza granicę)
6
. 

 

Swoboda przepływu kapitału 

     Swobodny przepływ kapitału regulują art. 56-60 TWE. Polega ona na możliwości 

transferu zysków z jednego kraju członkowskiego do drugiego oraz prawo inwestowania  

i nabywania wszelkich walorów rzeczowych i finansowych za granicą bez żadnych przeszkód, 

np. prawo do zakupu i sprzedaży papierów wartościowych unijnych przedsiębiorstw, do 

posiadania konta osobistego w bankach państw członkowskich. Obywatele UE mają prawo do 

dokonywania wszelkich operacji bankowych i finansowych we wszystkich państwach 

                                                 
5 Swobodny przepływ towarów. Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ 

towarów, opracowanie Komisji Europejskiej 2010, [Online] dostępne: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/spt_2010.pdf ; 05.11.2011 r. 

6 K. Tomaszewski, Rynek wewnętrzny UE – szansą i wyzwaniem dla obywateli [w:] Studia Europejskie Nr 2 (26) 

2003. 

 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/spt_2010.pdf


członkowskich. Swobodny przepływ kapitału stanowi bowiem niezbędny warunek korzystania  

z pozostałych swobód, w tym ze swobody przedsiębiorczości, która jest uważana za główny 

czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego oraz kluczowy warunek osiągnięcia 

konkurencyjności gospodarki. Art. 43 TWE dotyczy swobody prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego UE, która to swoboda obejmuje 

zarówno prawo do podjęcia działalności gospodarczej na zasadach samozatrudnienia, jak  

i prawo do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw na takich samych warunkach i zasadach, 

jakie obowiązują obywateli państwa przyjmującego. Zakładanie przedsiębiorstwa odbywa się 

zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, na terenie którego działalność będzie 

prowadzona (tzw. zasada prawa kraju działania).  

        

Swoboda przepływu osób 

          Zgodnie z tą zasadą wszyscy obywatele UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się 

bez konieczności posiadania wiz i zezwoleń, prawo do osiedlania się, podejmowania 

działalności gospodarczej i pracy w dowolnym kraju UE. Obywatele jednego państwa 

podejmujący pracę czy inną działalność ekonomiczną w innym państwie UE muszą być 

traktowani na równi z obywatelami danego państwa, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Art. 39 

TWE stanowi, że każdy pracownik będący obywatelem państwa członkowskiego nie może być 

ze względu na swoją przynależność państwową traktowany odmiennie niż pracownicy krajowi 

pod względem zatrudnienia i warunków pracy, szczególnie w zakresie dostępu do pracy, 

wynagrodzenia, zwalniania, powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia. Obywatelowi 

państwa członkowskiego  poszukującemu pracy na terytorium innego państwa przysługuje taka 

sama pomoc, jakiej biura pracy/publiczne służby zatrudnienia w tym państwie udzielają swoim 

obywatelom poszukującym zatrudnienia. Pracownikowi z innego państwa członkowskiego 

przysługują te same przywileje socjalne i podatkowej jak pracownikom krajowym, a swoboda 

przepływu pracowników obejmuje również ich rodziny, co oznacza m.in. zagwarantowanie 

członkom rodziny pracownika prawa pobytu oraz zatrudnienia, a dzieciom zagwarantowanie 

dostępu do powszechnego systemu kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego
7
.  

                                                 
7Swoboda przepływu osób – praktyczny przewodnik po rozszerzonej Unii Europejskiej; opracowanie Komisji 

Europejskiej [Online]; dostępne 

http://www.rcie.koszalin.pl/pliki/swoboda%20przeplywu%20osob_material%20ke.pdf dostęp: 27.11.2011r. 

http://www.rcie.koszalin.pl/pliki/swoboda%20przeplywu%20osob_material%20ke.pdf


  Jednolity rynek jest siłą napędową unijnej gospodarki – tak Wicepremier Waldemar 

Pawlak powiedział w czasie spotkania przedstawicieli unijnej administracji i biznesu – Forum 

Jednolitego Rynku (Single Market Forum SIMFO), które odbyło się w dniach 2 - 4 października 

2011 r. w Krakowie.
8
  Forum Jednolitego Rynku to pierwsze tego typu wydarzenie łączące świat 

biznesu z organizacjami pozarządowymi, obywatelami i władzami publicznymi na różnych 

poziomach (centralnym, lokalnym, regionalnym).
9
 

 W związku ze zmianami jakie nastąpiły w ciągu 20 lat od wprowadzenia jednolitego 

rynku, tj. postęp globalizacji, postęp techniczny, światowy kryzys gospodarczy oraz rozwój 

konkurencyjnych gospodarek światowych, w kwietniu 2011 r. przyjęty został przez Komisję 

Europejską „Akt o jednolitym rynku”
10

. Celem Aktu jest uruchomienie 12 projektów, tzw. 

dźwigni, które mają ożywić jednolity rynek do 2012 r., kiedy to przypada rocznica jego 

wprowadzenia, tak by gospodarka europejska nadążyła za światową.  W efekcie ich 

wprowadzenia ma nastąpić ułatwienie i podwyższenie poziomu życia wszystkich podmiotów 

działających na jednolitym rynku: przedsiębiorstw, obywateli, konsumentów i pracowników, 

szczególnie w trudnych czasach spowolnienia i kryzysu gospodarczego. Celem ma być także 

przeciwdziałanie dalszym skutkom kryzysu i wzmocnienie unijnej gospodarki na tle konkurencji 

zewnętrznej.
11

 Wśród 12 dźwigni Aktu o jednolitym rynku, mającym kluczowe znaczenie dla 

gospodarki są rozwiązania mające pomóc MŚP w sprawnym funkcjonowaniu na rynku
12

: 

 dostęp MŚP do finansowania poprzez stworzenie wspólnego statusu funduszu kapitału 

podwyższonego ryzyka, który umożliwiłby funduszom mającym siedzibę w jednym 

państwie członkowskim inwestować w jakimkolwiek innym państwie członkowskim, 

dostarczając innowacyjnym MŚP finansowania i niezbędnej ekspertyzy w korzystnej 

cenie; ułatwienie MŚP dostępu do pożyczek i mikrokredytów by ułatwić ich rozwój 

i podnieść poziom zatrudniania; 

                                                 
8 Wypowiedź wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z dnia 3.10.2011r; 

http://mg.gov.pl/node/14611; dostęp 05.11.2011r. 

9 Komisja Europejska.eu, [online], dostępne: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_pl.htm; 12.11.2011 r. 

10 Szerzej na temat Aktu o jednolitym rynku:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:PL:NOT, dostęp: 28.11.2011r. 
11 Europa. Portal Unii Europejskiej, [online], dostępne: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLa

nguage=pl; 12.11.2011 r. 

12 Tamże. 

http://mg.gov.pl/node/14611
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:PL:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=pl


 zwiększenie mobilności pracowników, poprzez wprowadzenie europejskiej legitymacji 

zawodowej, aktualizację zasad uznawania kwalifikacji zawodowych i uproszczenie 

procedur administracyjnych z tym związanych, gdyż mobilność siły roboczej wpłynie 

pozytywnie na konkurencyjność europejskiej gospodarki; 

 podniesienie ochrony własności intelektualnej, poprzez ustanowienie ochrony 

wynalazków jednolitym patentem, gdyż ochrona własności intelektualnej ma ogromne 

znaczenie dla konkurencyjności europejskiej; 

 wzmocnienie praw konsumentów jako podmiotów jednolitego rynku, m.in. poprzez 

alternatywne rozstrzyganie sporów oraz wprowadzanie innych, nowych środków 

odwoływania się niż skomplikowane i długotrwałe postępowanie sądowe, celem 

zwiększenia zaufania konsumentów do jednolitego rynku, szczególnie do 

transgranicznego handlu elektronicznego; 

 wzmocnienie normalizacji usług, poprzez usunięcie niepotrzebnych i obciążających 

przedsiębiorstwa barier handlu usługami, które są siłą napędową gospodarki. Usługi 

odpowiadają za 2/3 PKB i zatrudnienia, ale jednocześnie  stanowią jedynie ok 20% 

wartości handlu wewnątrzunijnego i tylko 8% unijnych MŚP prowadzi działalność  

w innych państwach członkowskich wspólnoty
13

; 

 wzmocnienie infrastruktury: sieci transportowych, energetycznych, sieci łączności 

elektronicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarek; 

 rozwój wewnętrznego jednolitego rynku cyfrowego, w tym w szczególności zwiększenie 

bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, wzajemne uznawanie elektronicznego 

uwierzytelniania i podpisów elektronicznych; 

 wspieranie przedsiębiorczości społecznej, która również generuje miejsca zatrudnienia  

i wzrost gospodarczy, m.in. poprzez rozwój etycznych funduszy inwestycyjnych; 

 zmiana dyrektywy w zakresie opodatkowania energii w celu równego traktowania 

różnych źródeł energii, tak aby lepiej uwzględniać zawartość energii produktów oraz ich 

emisji dwutlenku węgla, celem dostosowania jednolitego rynku do wyzwań związanych  

z zrównoważonym rozwojem; 

                                                 
13 UE chce pogłębić jednolity rynek usług, [Online]; dostępne: http://euroactiv.pl/gospodarka/artykul/ue-chce-pogbi-

jednolity-rynek-uslug-002390 05.11.2011r. 

http://euroactiv.pl/gospodarka/artykul/ue-chce-pogbi-jednolity-rynek-uslug-002390
http://euroactiv.pl/gospodarka/artykul/ue-chce-pogbi-jednolity-rynek-uslug-002390


 wzrost spójności społecznej w ramach jednolitego rynku, poprzez wzmocnienie 

dyrektywy o delegowaniu pracowników, by zapobiegać nadużyciom w tym zakresie; 

 zmiana otoczenia regulacyjnego przedsiębiorstw w zakresie uproszczenia procedur 

regulacyjnych i administracyjnych, z którymi borykają się MŚP, w tym w szczególności 

zmiana dyrektyw w sprawie standardów rachunkowości, głównie w zakresie obowiązku 

prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zmniejszenie obciążeń administracyjnych 

związanych z obowiązkami księgowymi; 

 uaktualnienie i modernizacja ram prawnych rynku zamówień publicznych w celu 

wprowadzenia prostszych i elastyczniejszych procedur instytucjom zamawiającym, jak 

również ułatwienie do tego rynku dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom.
14

 

 Wprowadzenie powyższych 12 dźwigni w życie niewątpliwie przyczyni się do 

usprawnienia funkcjonowania MŚP na europejskim rynku oraz wpłynie na wzrost 

konkurencyjności i poprawę unijnej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem 

europejskiej gospodarki, dlatego ograniczenie biurokracji poprzez znoszenie krępujących 

przedsiębiorców przepisów, poprawa dostępu do finansowania poprzez łatwiejszy dostęp do 

pożyczek, mikrokredytów, promowanie przedsiębiorczości, poprawę dostępu do rynków zarówno 

w poszczególnych państwach członkowskich jak i w państwach trzecich  przy jednoczesnym 

uwzględnieniu i promowaniu ochrony własności intelektualnej i innowacyjności to kluczowe 

zagadnienia z którymi należy się zmierzyć. Ważnym dokumentem dla europejskiej polityki MŚP 

jest także przyjęty w 2008 r. i poddany rewizji w 2011 roku „Small Business Act” który zakreślił 

ramy i kierunki działania w zakresie sprawnego funkcjonowania MŚP na jednolitym rynku.
15

     

 Istotne znaczenie dla przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach jednolitego rynku ma 

system rozwiązywania problemów na rynku wewnętrznym, tzw. system SOLVIT. Jest to pomoc 

nieodpłatna i formalna udzielana osobom oraz podmiotom gospodarczym w zakresie m.in.  

problemów z interpretacją prawa, otrzymania zezwolenia na pobyt, odmowy uznania kwalifikacji 

                                                 
14 Komunikat Komisji Europejskiej: Akt o jednolitym rynku – Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 

gospodarczego i zwiększenia zaufania, [Online]; dostępne: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_pl.htm, 

12.11.2011r. 
15 Ministerstwo Gospodarki, Small Business Act [Online] dostępne: 

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Polityka+prze

dsiebiorczosci+w+UE/Small+Business+Act ; 05.11.2011r. 

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_pl.htm
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Polityka+przedsiebiorczosci+w+UE/Small+Business+Act
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czy dyplomu, praw pracowniczych, przeszkód natury administracyjnej np. problemów  

z otrzymaniem zwrotu podatku VAT
16

.  

 Ważnym narzędziem wspomagającym funkcjonowanie jednolitego rynku jest zasada 

konkurencyjności. Celem polityki konkurencji UE jest powstrzymywanie skutecznej konkurencji 

i zapobieganie temu, aby posiadające znaczącą siłę i przewagę rynkową przedsiębiorstwa 

wykorzystywały swoją dominującą pozycję. Celem polityki konkurencji jest dobro i interes 

konsumentów, a poprzez wprowadzanie warunków skutecznego funkcjonowania wolnej 

konkurencji ma ona wpływać na wzrost konkurencyjności unijnych firm na rynku globalnym
17

.  

Za wdrażanie oraz egzekwowanie unijnych przepisów w zakresie konkurencji odpowiada 

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, a jej podstawy prawne zawarte są w art. 81-89 TWE. Do 

głównych obszarów polityki konkurencji należą: zakaz porozumień ograniczających konkurencję 

(zakaz karteli), zakaz nadużywania pozycji dominującej, regulacja kontroli fuzji przedsiębiorstw, 

uregulowania dotyczące sytuacji prawnej monopoli publicznych oraz monitorowanie pomocy 

państwa poza określonymi przypadkami.
18

  

 Zakaz porozumień ograniczających konkurencję, zwany zakazem karteli zawarty jest  

w art. 81 TWE i odnosi się on do porozumień horyzontalnych, tj. między przedsiębiorstwami 

działającymi na tym samym szczeblu produkcji, przetwarzania i dystrybucji, jak również do 

porozumień wertykalnych tzn. porozumień między przedsiębiorstwami na różnych szczeblach, 

które bezpośrednio ze sobą nie konkurują.
19

 Zakazane są: porozumienia cenowe w odniesieniu do 

ceny zakupu lub zbytu towarów i usług, porozumienia kontyngentowe, które ograniczają lub 

wprowadzają kontrolę nad wielkością produkcji, zbytu, inwestycji a także nad postępem 

technicznym; porozumienia o podziale rynku czy źródeł zaopatrzenia, jak również porozumienia 

dyskryminacyjne, które dotyczą nierównego traktowania partnerów handlowych przy zawieraniu 

równorzędnych umów; porozumienia wiązane polegające, tj. takie, które polegają na 

wymuszaniu na partnerach dodatkowych zobowiązań, nie mających bezpośredniego związku  

z głównym przedmiotem umowy.  

                                                 
16 Więcej informacji na temat systemu SOLVIT dostępnych jest na stronie: 

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm, dostęp 12.12.2011r. 

17Polityka konkurencji UE a konsument, opracowanie Komisji Europejskiej [Online], dostępne: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/consumer_pl.pdf 05.11.2011r. 

18Tamże.  
19 E. Radomska, Polityka konkurencji a funkcjonowanie rynku UE [w:] Zarządzanie Zmianami, Biuletyn Polish 

Open University, maj 2010, nr 5 (39).  
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 Bezwarunkowy zakaz nadużywania przez jeden podmiot gospodarczy lub grupę 

podmiotów pozycji dominującej na rynku zawiera art. 82 TWE. Wśród form nadużywania 

pozycji dominującej  znajdują się: narzucanie w sposób pośredni lub bezpośredni uciążliwych 

cen i dyskryminacyjnych warunków transakcji; ponadto ograniczanie zbytu, produkcji, postępu 

technicznego które są niekorzystne dla konsumentów; stosowanie różnych warunków przy 

podobnych transakcjach z różnymi partnerami; uwarunkowanie kontraktów od dodatkowych 

zobowiązań, nie będących przedmiotem transakcji.
20

  

  Do istotnych działań w zakresie polityki konkurencji UE należy kontrola fuzji 

przedsiębiorstw, która składa się z dwóch etapów – badania wstępnego tj. ewaluacji zgłoszeń, 

oraz badania zasadniczego czyli ewaluacji fuzji. 
21

 Kontrola fuzji dotyczy połączeń wymiaru 

wspólnotowego, który zależy z kolei od całkowitej wartości obrotu światowego wszystkich 

przedsiębiorstw uczestniczących w połączeniu (min. 5 mld euro), całkowitego obrotu na 

jednolitym rynku (min. 250 mln euro) przynajmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących  

w fuzji, a także od udziału obrotu każdego z tych przedsiębiorstw na rynku krajowym. Połączenie 

przedsiębiorstw lub koncentracja zachodzi wówczas, gdy jedna firma przejmuje całkowicie 

kontrolę nad drugą, gdy firma jest kontrolowana wspólnie z drugą firmą lub gdy kilka firm łączy 

się, przejmując wspólnie kontrolę nad daną firmą lub tworzy nową.
22

   

 W związku z istnieniem do niedawna monopoli państwowych w niektórych krajach 

członkowskich Unia Europejska sprawuje też kontrolę nad liberalizacją zmonopolizowanych 

sektorów gospodarki, do których należą przede wszystkim: transport kolejowy, usługi pocztowe, 

telekomunikacja, wodociągi, energia elektryczna. Demonopolizacja tego rodzaju sektorów 

(przynajmniej częściowa) wywiera pozytywne skutki dla konsumentów i jednocześnie 

przyczynia się do zwiększenia efektywności gospodarki europejskiej.
23

  

 W zakresie polityki konkurencji Unii Europejskiej znajduje się również monitorowanie 

pomocy państwa, gdyż wszelka pomoc państwa, bądź pochodząca  

z państwowych źródeł jest niedopuszczalna, jeżeli prowadzi do naruszania konkurencji  

w handlu między krajami członkowskimi w wyniku uprzywilejowania niektórych 

                                                 
20 Tamże.  

21 Szerzej w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2006.  
22 E. Radomska, Polityka konkurencji a funkcjonowanie rynku UE [w:] Zarządzanie Zmianami, Biuletyn Polish 

Open University, maj 2010, nr 5 (39). 

23 Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, [Online],dostępne: http://www.pfsl.gov.pl; 05.11.2011r. 

http://www.pfsl.gov.pl/


przedsiębiorstw lub dziedzin produkcji. Pomoc państwa jest dopuszczona jedynie  

w sytuacji gdy ma charakter socjalny lub ma na celu naprawienie szkód spowodowanych 

klęskami żywiołowymi. Do wyjątków zaliczają się również takie przypadki jak: wsparcie 

rozwoju ekonomicznego obszarów z wysokim poziomem bezrobocia lub gdzie standard życia 

jest bardzo niski; promowanie realizacji projektów ważnych z punktu widzenia wspólnego 

interesu europejskiego; promowanie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego; ułatwianie 

rozwoju pewnych rodzajów działalności gospodarczej lub pewnych obszarów, jeśli nie wpływa to 

negatywnie na warunki handlu między krajami członkowskimi
24

. Pomoc państwa może mieć 

charakter sektorowy, co dotyczy udzielania wsparcia sektorom o największych trudnościach 

strukturalnych (przemysł stoczniowy, stalowy, górnictwo, tekstylny, motoryzacyjny). Z kolei 

pomoc o charakterze horyzontalnym jest adresowana do wszystkich przedsiębiorstw 

spełniających określone warunki lub kryteria, dotyczy to szczególnie programów pomocowych 

dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla firm podejmujących inwestycje mające na celu 

zwiększenie ochrony środowiska naturalnego, dla przedsiębiorstw inwestujących  

w badania i rozwój, przekwalifikowania pracowników
25

.  

 Polityka konkurencji ma zasadnicze znaczenie dla jednolitego rynku europejskiego, 

gwarantuje jego porządek ekonomiczny, wpływa na polepszenie konkurencyjności małego  

i dużego biznesu, daje gwarancje, że bariery zniesione w handlu wewnętrznym w ramach 

wspólnego rynku nie zostaną zastąpione innymi działaniami ze strony przedsiębiorstw lub 

rządów, prowadzącymi do zniekształcenia konkurencji.  

 Niezwykle istotne dla funkcjonowania MŚP na jednolitym rynku jest również 

unowocześnienie przepisów dotyczących zamówień publicznych, tak aby zapewnić MŚP 

łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych, które mają znaczny udział w rynku UE – stanowią 

ok. 16% PKB. Zamówienia publiczne są procesem, w którym organy publiczne wszystkich 

szczebli nabywają towary lub usługi lub zlecają ich wykonanie
26

. Przedsiębiorstwa posiadające 

siedzibę w jednym kraju UE mogą stawać do przetargów publicznych w innych krajach 

członkowskich, jednak przepisy te należy zaktualizować tak, by mniejsze przedsiębiorstwa miały 

                                                 
24 Tamże. 
25 E. Radomska, dz.cyt. 

26 Więcej na stronie Urząd Zamówień Publicznych [Online] dostępne: 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;459;zamowienia_publiczne_w_ue.html  05.11.2011r. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;459;zamowienia_publiczne_w_ue.html


również szansę zaistnienia na rynku
27

. Propozycje dalszych działań w tym zakresie zawarte 

zostały w Programie „Small Business Act” dla Europy. Zamówienia publiczne regulują dwie 

unijne dyrektywy: umowy na roboty publiczne, dostawy i usługi oraz dyrektywa procedur 

zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych. Wyeliminowanie barier uniemożliwiających MŚP dostęp do rynku 

zamówień publicznych, w szczególności uproszczenie wymogów stawianym MŚP w przetargach 

ogłaszanych przez instytucje zamawiające wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności.   

 Ponad 20 milionów małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym 

rynku stanowią kluczowy element w strukturze europejskiej gospodarki. To właśnie MŚP są 

podstawowym źródłem tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego. Tylko zdecydowane 

działania Unii Europejskiej, tj. wprowadzenie usprawnień i ułatwień regulacyjnych  

i administracyjnych dla funkcjonowania MŚP, dostosowanie do wyzwań XXI wieku, w tym 

gospodarki cyfrowej, ma szansę pomóc europejskiej gospodarce w zwalczaniu kryzysu 

ekonomicznego oraz pobudzić wzrost gospodarczy, podnieść wskaźnik zatrudnienia w państwach 

Wspólnoty. Wprowadzenie w życie 12 dźwigni Aktu o jednolitym rynku oraz stosowanie zasady 

„najpierw myśl na małą skalę” zawartej w Karcie Małych Przedsiębiorstw (Small Business Act) 

jest szansą do pełnego wykorzystania potencjału wspólnego rynku i wzmocnienia gospodarki 

europejskiej na tle światowym, na czym skorzystają zarówno przedsiębiorstwa, pracownicy, jak  

i konsumenci. Wszystkie reformy muszą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju opartego  

o silnie konkurencyjną społeczną gospodarkę rynkową, a także muszą doprowadzić do postępu 

społecznego, zwiększenia zatrudnienia i poprawy sytuacji w ochronie środowiska.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Informacje na temat przetargów na zamówienia publiczne w UE zawiera Portal SIMAP. Zapewnia on również 
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europejskich zamówień publicznych o dużej wartości publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE [Online] 
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