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The new strategy of the European Union’s internal market 

Joanna Kuczewska *, Joanna Stefaniak-Kopoboru** 

 

Abstract 

The internal market is the project that has been implemented in the European Union 
member countries since 1992. However, 20 years of its functioning does not mean that it has 
been fully implemented and is functioning without any obstacles and barriers. Furthermore, 
the changing economic, political and social reality raises new challenges to the effectiveness 
of the Single Market. After the first period of high interest put in this project, the following 
years were a period of passivity of the EU member states and the European institutions. 
Since 2010, the internal market project has been again recognized as one of the main 
interest of the European Commission. Innovative new business models based on digital 
technologies, improved production efficiency, increasing the degree of fusion of services and 
production and the emergence of global value chains create new economic reality. As a 
result, there was the need to modernize the internal market and to take actions initiating 
processes leading to the elimination of economic barriers, as well as more effective 
implementation of rules and regulations governing the functioning of the internal market,  
leading to strengthening the competitiveness of the European economy. Therefore in 2015 
the European Commission has presented a new “Strategy for the upgrading the Single 
Market” with a comprehensive approach to create a deeper and more equitable European 
internal market with a strong industrial base. The new strategy shall be implemented in 
years 2016-2018.  

The aim of the paper is to present the evolution of actions undertaken by the European 
Commission since the implementation of a Single Market and the guidelines and priority 
areas  of the new Single Market  strategy in the context of the effectiveness of the internal 
market. 
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Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 

 

Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru 

 

 

Abstrakt 

Podstawy funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, opartego na swobodzie 
przepływu towarów, osób, usług i kapitału, zostały określone Jednolitym Aktem Europejskim 
z 1986 roku, a termin ich realizacji przyjęto na rok 1992. Jednakże 20 lat funkcjonowania 
wspólnego rynku nie oznacza jego pełnej realizacji oraz braku występowania problemów i 
barier. Mimo iż, ocenia się, że jest to jedno z największych osiągnięć wynikających z realizacji 
idei integracyjnej Unii Europejskiej (UE), to zmieniająca się rzeczywistość społeczna i 
gospodarcza stawia coraz to nowe wyzwania, również w zakresie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. W październiku 2015 roku została przedstawiona przez Komisję Europejską 
nowa strategia wzmocnienia jednolitego rynku, która ma prowadzić do usprawnienia jego 
funkcjonowania. Strategia ta oparta jest na czterech obszarach priorytetowych oraz szerokim 
katalogu działań, w ramach tych obszarów, które mają być realizowane w latach 2016-2018.  

Celem artykułu jest przedstawienie założeń i obszarów priorytetowych oraz działań nowej 
strategii rynku wewnętrznego w kontekście skuteczności wdrażania Programu Rynku 
Wewnętrznego w procesie pogłębiania i poszerzania obszaru zintegrowanego. 

 

Słowa kluczowe:   rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, strategia rozwoju rynku  

   wewnętrznego 

Kody JEL:   O52, L51 
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1. Wstęp 

Rynek wewnętrzny UE, z punktu widzenia integracji gospodarczej jest jednym z 

najważniejszych etapów pogłębiania współpracy pomiędzy krajami członkowskimi. Generuje 

on nie tylko efekty dla wszystkich obszarów gospodarki (makro i mikroekonomiczne), ale 

również warunkuje powodzenie dalszych działań pogłębiania integracji europejskiej. 

Integracja rynkowa to z jednej strony proces liberalizacji skoncentrowany na eliminacji barier 

ograniczających wolności gospodarcze, z drugiej strony zaś proces na poziomie 

instytucjonalnym związany z tworzeniem zasad, reguł i narzędzi wspomagających i 

gwarantujących efektywność zintegrowanego, otwartego rynku. Dynamika, ciągłość i 

elastyczność w procesie zarządzania rynkiem wewnętrznym determinują osiąganie 

maksimum korzyści z tego etapu integracji. Jednak na przestrzeni 20 lat funkcjonowania 

wspólnego rynku, skuteczność koordynacji działań liberalizacyjnych i instytucjonalno-

prawnych była bardzo różna i nie zawsze koncentrowała się na zapewnianiu efektywnej 

integracji jednolitego rynku. Pojawiały się problemy na poziomie implementacji prawa 

(zarówno po stronie instytucji wspólnotowych, jak i krajowych), tempie wdrażania narzędzi i 

akcji uzupełniających dostosowanych do zmieniających się warunków gospodarczych, czy 

wreszcie nadmiernej koncentracji na innych obszarach integracji (często o zabarwieniu 

politycznym) tj.: zmiany instytucjonalnie, kolejne rozszerzenia czy niwelowanie skutków 

kryzysu strefy euro. W efekcie w 2010 roku, M. Monti w raporcie o stanie realizacji rynku 

wewnętrznego sformułował znamienite zdanie, iż  „…rynek wewnętrzny jest mniej popularny 

niż kiedykolwiek, ale też bardziej potrzebny niż kiedykolwiek” [Monti M. 2010, s. 6], 

otwierając tym samym nowy proces reform jednolitego rynku Wspólnoty.  

Wobec powyższych wniosków, celem podjętej analizy jest przedstawienie założeń i obszarów 

priorytetowych oraz działań nowej strategii rynku wewnętrznego w kontekście 

zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, rozwoju technologicznego w 

kontekście skuteczności wdrażania Programu Rynku Wewnętrznego w procesie pogłębiania i 

poszerzania obszaru zintegrowanego1.  

                                            
1
 Artykuł przygotowany na konfrencję pt. „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, 

organizowaną przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny 
Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, po 
recenzji opublikowany zostanie w monografii pokonferencyjnej.  
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1. Efekty funkcjonowania Programu Rynku Wewnętrznego na przestrzeni lat 

1992-2015 

Rynek wewnętrzy, jako kolejny etap integracji gospodarczej, został wprowadzony we 

Wspólnocie wraz z wejściem w życie Jednolitego Aktu Europejskiego. Zakładał on realizację 

jednolitego rynku Europy w ciągu pięciu lat od 1987 do 1992 roku. Urzeczywistnienie 

wspólnego rynku mogło dopełnić się wyłącznie w drodze jednoczesnej implementacji prawa 

wspólnotowego i polityk na poziomie instytucjonalnym UE oraz liberalizacji rynku poprzez 

wprowadzenie czterech wolności: towarów, osób, usług i kapitału oraz eliminację barier je 

ograniczających (bariery techniczne, fizyczne i fiskalne). Stąd oficjalnie rynek wewnętrzny 

traktowany był jako wieloletni program implementacji integracji rynkowej tzw. Program 

Rynku Wewnętrznego (PRW) [Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J., 2014, s.115-116].  

Zasadność wdrażania tak zaawansowanego projektu integracji w Europie możliwa była po 

uprzedniej analizie potencjalnych skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 

możliwych do osiągniecia na poziomie całych gospodarek państw członkowskich (efekty 

makroekonomiczne) oraz na poziomie przedsiębiorstw europejskich (efekty 

mikroekonomiczne). Jedną z najbardziej kompleksowych metodologii oceny efektów 

integracji rynkowej zaproponowała grupa ekspertów pod przewodnictwem Paulo 

Cecchiniego w analizie tzw. Costs of non-Europe [Cecchini P., Catinat M., Jacquemin A., 1992; 

European Economy, 1988] (rys. 1). W wyniku licznych horyzontalnych i wertykalnych analiz 

oraz modelowania ekonometrycznego udało się oszacować koszty braku rynku 

wewnętrznego, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym. Przedsiębiorstwa, 

które odnoszą bezpośrednie efekty kosztowe w obliczu eliminacji barier fizycznych 

(eliminacja granic i procedur administracyjnych na granicach), podejmują nowe decyzje 

lokalizacyjne, wzmacniając tym samym efekty unii celnej (efekt kreacji handlu, specjalizacja 

gospodarki). Skutkuje to większą konkurencją na rynku, a tym samym większą presją do 

konkurowania i oferowania coraz to atrakcyjniejszego asortymentu tańszych i lepszych 

jakościowo produktów.  
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Rys. 1. Efekty Programu Rynku Wewnętrznego UE na przestrzeni lat 1992-2015 
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struktury 

gospodarki     
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implementacji 

prawa/luki prawne     

Zmniejszenie 
zaufania obywateli      

Spadek 
innowacyjności i 
konkurencyjności       

12 Dźwigni RW    

Silna konkurencyjna gospodarka  
Innowacyjność i inteligentny rozwój  

Przedsiębiorczość i wzmocnienie efektów dla 
przedsiębiorstw (szczególnie MŚP)      

Nowa strategia 

PRW 2015     

Nowe możliwości dla przedsiębiorstw i konsumentów  
Modernizacja i innowacyjność 

Efektywna implementacja prawa   
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Źródło: Opracowanie własne.  

W dłuższym czasie przedsiębiorcy osiągają korzyści skali, zmieniają strategie działania (wybór 

pomiędzy nową lokalizacją, podjęciem kooperacji czy racjonalizacją procesów), co w efekcie 

przyczynia się do wzrostu ich dochodu i zmiany struktury gospodarki. Pozytywne efekty dla 

przedsiębiorstw oszacowano na poziomie 187 mld ECU, co stanowi  6,4% wzrostu PKB  w 12 

ówczesnych krajach UE  [Kuczewska J., 2013, s. 247-248].  

Potencjalnie większa konkurencyjność przedsiębiorstw stymuluje inwestycje i handel  

przyczyniając się do poprawy bilansu handlowego. Ponadto zwiększa się siła nabywcza 

konsumentów, ze względu na dostęp do szerokiej oferty produktów. W efekcie, zgodnie z 

koncepcją konkurencyjności systemowej gospodarki, wzrasta PKB, poprawia się sytuacja na 

rynku pracy oraz szansa na osiągniecie większej równowagi budżetowej. Ponownie 

pozytywne rezultaty wskazały badania Cecchiniego, wskazując na wzrost PKB Wspólnoty 

średnio o 4,5% (rzeczywisty wzrost po wprowadzeniu programu wynosił od 1,1% do 1,5% w 

latach 1987–1993),  spadek inflacji o mniej więcej 6,1% (rzeczywisty spadek inflacji – od 1,0% 

do 1,5%) oraz wzrost zatrudnienia o 1,8 mln nowych miejsc pracy (rzeczywisty wzrost od 300 

tys. do 900 tys.) [Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J. 2013, s. 219-220]. Pomimo rezultatów 

pozytywnych, późniejsze badania efektywności PRW wskazały na spore przeszacowanie 

wskaźników w reporcie Cechiniego. Przyczyną takiego stanu był fakt niepełnej implementacji 

założeń programu jednolitego rynku oraz brak skutecznych procedur jej egzekwowania w 

krajach członkowskich, czy w końcu  istnienie luk prawnych na poziomie Wspólnoty.  

Kolejne próby naprawy wspólnego rynku podejmowane były w sposób ciągły i systematyczny 

do końca lat 90-tch, kiedy to UE stanęła wobec nowych wyzwań związanych z procesami: 

kolejnego rozszerzenia, zmian instytucjonalnych i kwestii wpływów politycznych. 

Ukoronowaniem tych aktywności było całkowite zaniedbanie rynku wewnętrznego w latach 

ostatniego globalnego kryzysu gospodarczego i koncentracji całej uwagi UE na 

opracowywaniu strategii wyjścia  z sytuacji kryzysowej oraz odnalezienia antidotum i 

strategii ratowania strefy euro (przypadek Grecji, Cypru czy Portugali). W efekcie końcowym 

jak podkreślił były premier Holandii Wim Kok [Kok W. 2004, s.24] „…działanie rynku 

wewnętrznego jest uznawane za wczorajszy biznes i nie posiada odpowiedniego statusu 

ważności, a to poważny błąd polityków”, co potwierdził w swojej strategii Mario Monti w 

2010 roku „…rynek wewnętrzny jest mniej popularny niż kiedykolwiek, ale też bardziej 
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potrzebny niż kiedykolwiek” [Monti M., 2010, s.6]. W obliczu powyższych wydarzeń, wspólny 

rynek charakteryzował się znaczną fragmentaryzacją, trudnościami w implementacji, 

przestrzeganiu i tworzenia zasad prawnych, niską innowacyjnością i konkurencyjnością, a w 

efekcie bardzo niskim zaufaniem ze strony obywateli.   

Na podstawie strategii M. Montiego oraz debaty publicznej w 2011 roku opracowany został 

akt o jednolitym rynku europejskim. Działania na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku 

określono w tzw. dwunastu dźwigniach PRW, na których powinna koncentrować się Komisja 

Europejska w celu wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zaufania do jednolitego 

rynku [Komisja Europejska, 2011]. Wprowadzenie tych dźwigni w ramach szybkiej i 

efektywnej strategii, miało zagwarantować odbudowę silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej 

gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem wiedzy i inteligentnych technologii przy 

wsparciu przedsiębiorczości i zapewnieniu ujawnienia pozytywnych efektów dla 

przedsiębiorstwa, zwłaszcza sektora małych i średnich (MSP). Zaliczono do nich: dostęp MŚP 

do finansowania,  mobilność obywateli, prawo własności intelektualnej, konsumenci jako 

podmioty rynku wewnętrznego, usługi, sieci energetyczne i transportowe, jednolity rynek 

cyfrowy, przedsiębiorczość społeczna,  podatki, oraz spójność społeczna.  

 

2. Nowa strategia rynku wewnętrznego UE 

 

Kryzys gospodarczy lat 2008-2010 w bardzo znacznym stopniu spowolnił gospodarki 

europejskie. Był on bezpośrednim powodem trudności, jakie występowały w funkcjonowaniu 

PRW w latach 2010-2012. Gospodarki państw członkowskich zmagały się z wieloma 

czynnikami hamującymi wzrost gospodarczy na poziomie krajowym, jak i tendencjami 

ogólnoeuropejskimi czy światowymi, co skutkowało brakiem zaangażowania w skuteczną 

realizację programu 12 dźwigni.  

Powołana w listopadzie 2014 roku Komisja Europejska pod przewodnictwem Jean Claude’a 

Junckera przyjęła za cel przewodni swojej kadencji zwiększenie zatrudnienia, wzrost 

gospodarczy i inwestycje poprzez pogłębienie jednolitego rynku (10 priorytetów kadencji KE) 

[Komisja Europejska 2014]. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz i konsultacji 

społecznych, w tym raporcie M. Montiego i Programie 12 dźwigni RW, został 

zaproponowany pakiet działań stanowiących nowy impuls do rozwoju rynku wewnętrznego, 
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który jest jednym z elementów szerszego programu działań na rzecz poprawy 

konkurencyjności europejskiej gospodarki. W grudniu 2014 roku został zainicjowany, a 

następnie wdrożony „Plan inwestycyjny dla Europy”. W kolejnych miesiącach przedstawione 

zostały kolejno: projekt europejskiej unii energetycznej (marzec 2015), strategia jednolitego 

rynku cyfrowego (maj 2015), plan unii kapitałowej (wrzesień 2015) oraz strategia rozwoju 

jednolitego rynku (październik 2015). Strategie te wzajemnie się uzupełniają. Jednakże, aby 

można było zrealizować priorytety dotyczące zniesienia ograniczeń inwestycyjnych, lepszego 

funkcjonowania rynków kapitałowych, rozwoju sektora energetycznego czy też szerszego 

zastosowania nowych technologii, konieczne jest sprawne i efektywne funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego, który stanowi podstawę europejskiej integracji gospodarczej.  

Przyjęta nowa strategia rynku wewnętrznego to pakiet działań mających usprawnić 

funkcjonowanie jednolitego rynku poprzez realizację ukierunkowanych działań w trzech 

kluczowych dziedzinach:  

 tworzenie możliwości dla konsumentów, przedstawicieli wolnych zawodów oraz 

przedsiębiorstw,  

 wspieranie i umożliwianie modernizacji i innowacji,  

 zapewnienie praktycznych rozwiązań przynoszących korzyści konsumentom i 

przedsiębiorcom.  

Do każdego z celów głównych zostały zdefiniowane cele szczegółowe (Rys. 2). Dla celu 

pierwszego jest ich pięć oraz po trzy dla celów drugiego i trzeciego. Jednakże największy 

nacisk ma zostać położony na cele związane z funkcjonowaniem małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (tzw. „start-

upów”), jak również na realizację celu związanego z urzeczywistnianiem jednolitego rynku 

dla usług i pełną implementacją Dyrektywy Usługowej.  
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Rys. 2. Struktura nowej strategii Rynku Wewnętrznego UE  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Komisja Europejska [2015]. 

 

Wytyczone w strategii cele będą realizowane poprzez wdrażanie konkretnych inicjatyw. 

Łącznie zaproponowano 22 działania, jednakże liczba działań prowadzących do realizacji 

poszczególnych celów szczegółowych jest zróżnicowana (Tabela 1). Dla realizacji założeń 

przyjętych w priorytetowych celach szczegółowych dla MŚP i usług przyjęto po cztery 

działania, co świadczy o znaczeniu tych dwóch rodzajów działalności dla wykorzystania 

pełnego potencjału europejskiego rynku jednolitego i wzmocnienia konkurencyjności 

gospodarki UE. Dodatkowo znaczenie sektora usług dla gospodarki europejskiej jest 
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Modernizacja systemu norm 

Bardziej skuteczne, przejrzyste i odpowiedzialne  
zamówienia publiczne 

Konsolidacja ram własności intelektualnej w Europie 

Kultura przestrzegania przepisów i ich inteligentne 
egzekwowanie 

Usprawnianie wdrażania dyrektywy usługowej  

Wzmocnienie jednolitego rynku towarów 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

22 
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wzmocnione poprzez realizację działań dotyczących skuteczności wprowadzania w życie 

zapisów dyrektywy usługowej oraz notyfikacji usług nie objętych tą dyrektywą.  

Tabela 1 Cele szczegółowe a działania w ramach strategii jednolitego rynku 

Cel szczegółowy Działania Rok  

Umożliwienie 
zrównoważonego 
rozwoju „gospodarki 
dzielenia się” 

 Wytyczne dotyczące zastosowania prawa unijnego do modeli 
biznesowych gospodarki dzielenia się 

2016 

Wspomaganie MŚP i 
„start-upów” 

 Plan działania dotyczący podatku VAT  

 Inicjatywa ustawodawcza w sprawie niewypłacalności 
przedsiębiorstw, w tym wczesnej restrukturyzacji i drugiej szansy 

 Inicjatywy mające na celu ułatwienie korzystania przez 
przedsiębiorstwa z rozwiązań cyfrowych przez cały cykl życia oraz 
transgraniczne połączenia i podziały przedsiębiorstw 

 Inicjatywa dotycząca rozpoczynania działalności 

2016 
2016 

 
2017 

 
 

2016 

Urzeczywistnianie 
jednolitego rynku dla 
usług 
 

 Wytyczne dotyczące konieczności reform w państwach 
członkowskich w zakresie regulacji zawodów 

 Ramy analityczne dla państw członkowskich stosowane przy 
przeglądzie obowiązujących regulacji zawodów i proponowaniu 
dodatkowych regulacji 

 Działania legislacyjne w celu zniesienia barier regulacyjnych w 
kluczowych usługach dla przedsiębiorstw i usługach budowlanych 

 Inicjatywa legislacyjna na rzecz wprowadzenia paszportu 
dotyczącego świadczenia usług w kluczowych sektorach gospodarki, 
takich jak budownictwo lub usługi dla przedsiębiorstw 

2016 
 

2016 
 
 

2016 
 
 

2016 
 

Zmniejszenie ograniczeń 
w sektorze handlu 
detalicznego 

 Komunikat określający najlepsze praktyki w celu ułatwienia 
podejmowania działalności handlowej i zmniejszenia ograniczeń 
prowadzenia działalności 

2017 
 

Zapobieganie 
dyskryminacji 
konsumentów i 
przedsiębiorców 

 Działania legislacyjne na rzecz zapobiegania dyskryminacji 
konsumentów ze względu na obywatelstwo lub miejsce 
zamieszkania 

2016 

Modernizacja systemu 
norm 

 Wspólna inicjatywa dotycząca normalizacji 

 Specjalne wytyczne dotyczące normalizacji w sektorze usług 

2016 
 

Bardziej skuteczne, 
przejrzyste i 
odpowiedzialne  
zamówienia publiczne 

 Zamówienia publiczne: dobrowolny mechanizm oceny ex ante 
dużych projektów infrastrukturalnych 

 Inicjatywy na rzecz lepszego zarządzania zamówieniami publicznymi 
poprzez stworzenie rejestrów zamówień, usprawnienie 
gromadzenia danych oraz tworzenie sieci organów odwoławczych 

2017 
 

2017 - 
2018 

Konsolidacja ram 
własności intelektualnej 
w Europie 

 Inicjatywy mające na celu unowocześnienie systemu praw własności 
intelektualnej, w tym przegląd ram UE dotyczących egzekwowania 
praw własności intelektualnej 

2016 - 
2017 

 

Kultura przestrzegania 
przepisów i ich 
inteligentne 
egzekwowanie 

 Narzędzie analizy danych w celu monitorowania prawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku 

 Wniosek w sprawie narzędzia pozyskiwania informacji z rynku, 
umożliwiającego Komisji zbieranie informacji od wybranych 
uczestników rynku 

2017 
 

2016 

Usprawnianie wdrażania 
dyrektywy usługowej 

 Wniosek ustawodawczy wzorowany na dobrych rozwiązaniach 
procedury notyfikacyjnej określonej w dyrektywie (UE) 2015/1535 w 
odniesieniu do usług nieobjętych obecnie tą dyrektywą 

2016 

Wzmocnienie 
jednolitego rynku 

 Plan działania mający na celu zwiększenie wiedzy na temat zasady 
wzajemnego uznawania 

2016 
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towarów  Kompleksowy zestaw działań mający na celu dalsze wzmocnienie 
wysiłków w celu uniemożliwienia wprowadzania do obrotu w UE 
produktów niezgodnych z przepisami (w tym ewentualna inicjatywa 
ustawodawcza) 

 Przegląd rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania 

2016 - 
2017 

 
 
 

2017 
Źródło: [Komisja Europejska 2015]. 

 

3. Podsumowanie  

 

Od początku funkcjonowania jednolity rynek UE przechodzi etapy intensyfikacji działań na 

przemian z okresami stagnacji. Od 2010 roku efektywnie funkcjonujący rynek wewnętrzny 

UE znów znalazł się w centrum zainteresowania instytucji wspólnotowych, a zwłaszcza 

Komisji Europejskiej. Jest to w dużym stopniu wymóg konieczny, aby sprostać wyzwaniom 

utrzymać silną pozycję w globalnej gospodarce światowej.  

Nowe innowacyjne modele biznesowe oparte na technologiach cyfrowych, większa 

efektywność produkcji, coraz większy stopień zespolenia usług i produkcji czy powstawanie 

globalnych łańcuchów wartości tworzą nową rzeczywistość gospodarczą. W konsekwencji 

pojawiła się konieczność modernizacji rynku wewnętrznego i podjęcia działań inicjujących 

procesy prowadzące do likwidacji barier ekonomicznych oraz bardziej skutecznego 

wdrożenia zasad i regulacji dotyczących funkcjonowania rynku wewnętrznego, 

prowadzącego do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki europejskiej.  

Obecna strategia została zainicjowana pod koniec 2015 roku, natomiast wdrażanie 

poszczególnych inicjatyw zostało zaprogramowane na lata 2016-2018. Zaproponowano w 

niej bardzo kompleksowe podejście w celu stworzenia pogłębionego i bardziej 

sprawiedliwego jednolitego rynku ze wzmocnioną bazą  przemysłową. Należy podkreślić, iż 

przedstawione cele są bardzo ambitne, a czas realizacji krótki. Pod koniec 2017 roku 

przeprowadzony zostanie przegląd postępów w jego realizacji i podjęte dalsze działania.  

Należy oczekiwać, że w wyniku realizacji zakładanych działań nastąpi eliminacja luk 

prawnych i dostosowanie przepisów prawnych do bieżących warunków otoczenia 

gospodarczego oraz zapewnienie skutecznej implementacji PRW, co w rezultacie przyniesie 

korzyści zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym. Natomiast największą 

barierą jest konieczność wsparcia i zaangażowania państw członkowskich, które w 

codzienności wyborów gospodarczych i politycznych oraz konfrontacji interesów 
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narodowych i wspólnotowych nie zawsze podejmują działania służące realizacji strategii na 

poziomie wspólnotowym.  
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