
Rynek zamówień publicznych UE jest jednym z największych i najbardziej dostępnych na świecie.

Firmy z innych krajów mogą startować w publicznych przetargach w Europie na takich samych warunkach, jak 
przedsiębiorstwa europejskie.

Wielu głównych partnerów handlowych UE nie odwzajemnia jednak tej otwartości i stosuje na swoich rynkach 
restrykcyjne praktyki, dyskryminując przedsiębiorstwa z UE.

Ograniczenia te mają wpływ na konkurencyjne sektory UE, takie jak budownictwo, transport publiczny, wyroby 
medyczne, wytwarzanie energii i produkty farmaceutyczne.

zamówienia publiczne – 
nowy instrument UE

Międzynarodowe 

Zamówienia publiczne to procedury nabywania towarów i usług przez władze za 
publiczne pieniądze. Dotyczy to zarówno np. zakupu komputerów, jak i budowy 
dróg czy zarządzania siecią transportową. Zamówienia publiczne stanowią 
istotną część gospodarek krajowych.

8 BLN €
Światowy rynek zamówień 
publicznych – ponad 
połowa tego rynku jest 
niedostępna dla firm 
europejskich

2,4 BLN €
Rynek zamówień 
publicznych UE – otwarty 
dla oferentów z całego 
świata

10 MLD €
Tylko drobną część 
zamówień publicznych 
na świecie zdobywają 
rocznie firmy z UE



„KUPUJ KRAJOWE”
Niektóre kraje wymagają, aby znaczna część 
wartości oferty miała pochodzenie lokalne, na 
przykład:
• Indie – 50%
• Indonezja – 30%
Podobny wymóg obowiązuje w Chinach – 
w postaci ogólnej polityki „kupuj chińskie”

PREFERENCJE CENOWE
W niektórych krajach oferta lokalnej firmy 
może wygrać przetarg, nawet jeśli jest droższa 
o 15% (w Rosji i w Turcji) od oferty z zagranicy.Oto niektóre powody, dla których firmy z UE uzyskują 

mniej niż 1% wszystkich zamówień publicznych 
w Indonezji (gdzie 98% zamówień przyznaje się firmom 
krajowym) i tylko około 1% w Turcji (gdzie firmy 
krajowe uzyskują około 97% zamówień).

BRAK PRZEJRZYSTOŚCI
Np. brak publikacji ogłoszeń lub niepełne 
informacje o procedurach udzielania zamówień

PROGI
Wysokie progi udziału zagranicznych firm 
w przetargach. W Indonezji dla firm zagranicznych 
otwarte są tylko prace budowlane o wartości 
ponad 66 mln €.

WYMÓG DZIAŁALNOŚCI W DANYM KRAJU
Aby móc startować w przetargu publicznym, firma 
musi utworzyć spółkę joint venture z lokalnym 
przedsiębiorstwem (w Chinach, w Indonezji) lub nawet 
spółkę z siedzibą w danym kraju (np. w Brazylii lub 
Indonezji).

Europejskie prawo zamówień publicznych jest przejrzyste, 
niedyskryminujące i nie rozróżnia między podmiotami 
gospodarczymi z UE i spoza UE. Jednak dostęp do rynków 
zamówień publicznych w innych krajach to dla firm z UE często 
bieg z przeszkodami:

WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH 
PROJEKTÓW Z PROCEDUR 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Tama Trzech Przełomów z największą 

elektrownią wodną na świecie (37,3 
mld USD)

• Stadion „Ptasie Gniazdo” i inne obiekty 
igrzysk olimpijskich 2008 r. (480 mln 
USD)

• Chińska sieć szybkich kolei (planowane 
przekroczenie 10 000 km w 2012 r.)

Wszystkie te projekty zrealizowały 
firmy chińskie



Choć rynek zamówień publicznych UE jest dostępny dla firm 
zagranicznych...

CHINY
Budowa mostu 
drogowego w Chorwacji
345 000 000 €

Budowa infrastruktury 
wodnej w Polsce
53 000 000 €

TURCJA
Gazociągi w Rumunii
127 000 000 €

NORWEGIA
Linia wysokiego napięcia 
w Grecji
111 000 000 €

SZWAJCARIA
Lokomotywy i tabor kolejowy 
i tramwajowy we Włoszech
115 000 000 €
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... to kraje UE należą do najbardziej dyskryminowanych na 
świecie w dziedzinie zamówień publicznych

Liczba środków dyskryminacyjnych dotykających państwa członkowskie UE starające się o dostęp do rynków 
zamówień publicznych w państwach spoza UE

ŹRÓDŁO: baza danych GTA 2017

Przypadek CHIN
O rynku zamówień publicznych w Chinach brak przejrzystych i wyczerpujących informacji. Jego całkowitą wartość 
szacuje się w przybliżeniu na 1,4 bln € (2013 r.). Chiny nie są związane żadnymi zobowiązaniami międzynarodowymi 
przy udzielaniu zamówień publicznych. Większość zamówień w Chinach realizują przedsiębiorstwa państwowe.
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Uwolnienie możliwości zamówień publicznych
UE od dawna zdecydowanie opowiada się za ambitnym otwarciem międzynarodowych rynków zamówień publicznych.

■ Na poziomie globalnym UE jest uczestnikiem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych, zawartego 
w ramach Światowej Organizacji Handlu. Umożliwia ono firmom z UE ubieganie się o niektóre zamówienia publiczne 
w 18 innych krajach – partnerach w ramach WTO. Do porozumienia nie przystąpiły jednak takie kraje jak Chiny 
i Indie – jedne z największych na świecie rynków zamówień publicznych.

■ W stosunkach dwustronnych UE zawarła porozumienia z różnymi krajami świata, aby zapewnić firmom 
europejskim lepsze warunki w zakresie zamówień publicznych. Przykładem są niedawne umowy handlowe 
z Kanadą i Japonią: firmy z UE mogą obecnie startować w przetargach nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także 
w prowincjach i na szczeblu lokalnym w Kanadzie oraz w 54 głównych miastach Japonii. Postanowienia 
w obszarze zamówień publicznych figurują również w innych negocjowanych obecnie umowach handlowych, na 
przykład z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem).

Zapewnienie większej wzajemności – instrument 
dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym
UE musi przejść do ofensywy, aby zapewnić wzajemność i zwalczać protekcjonizm w dostępie do rynków 
zamówień publicznych w państwach trzecich.

Jest to możliwe, o ile Parlament Europejski i Rada zatwierdzą zmieniony wniosek w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym, przedstawiony przez Komisję w 2016 r. Komisja 
wzywa obie instytucje do wznowienia dyskusji i przyjęcia tego wniosku przed końcem 2019 r.

Jak działałby instrument?

Komisja wszczyna 
dochodzenie w przypadku 
podejrzeń, że na rynkach 
zamówień publicznych 
w krajach nienależących do UE 
stosuje się środki ograniczające 
lub dyskryminujące wobec firm 
z UE.

Komisja wzywa dane 
państwo do rozpoczęcia 
konsultacji w celu 
rozwiązania problemu, 
jeśli w toku dochodzenia 
potwierdzono stosowanie 
ograniczających lub 
dyskryminujących środków lub 
praktyk.

W ostateczności, po konsultacji 
z państwami członkowskimi UE, 
Komisja mogłaby zastosować 
środki ograniczające dostęp
- przedsiębiorstw,
- towarów i
- usług

z danego państwa trzeciego 
do europejskiego rynku 
zamówień publicznych.

Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym:
- zapewniłby UE silniejszą pozycję w negocjacjach zmierzających do otwarcia rynków państw trzecich;
- umożliwiłby realizację zasady zrównoważonego wzajemnego dostępu firm z UE do rynków zamówień 

publicznych państw trzecich;
- zapewniłby bardziej wyrównane warunki działania.
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