
Polityka handlowa



Agenda wykładu

1. Cło – pojęcie i rodzaje cła, mechanizmy działania cła

➢ Ekonomiczne skutki cła

➢ Model małego kraju

➢ Model dużego kraju

➢ Stopień protekcji celnej

2. Bariery pozataryfowe

➢ Mechanizm ograniczeń ilościowych i ich skutki

➢ Dobrowolne ograniczenie eksportu i jego mechanizmy

➢ Inne bariery pozataryfowe

➢ Mechanizmy subsydiów produkcji krajowej i subsydiów eksportowych oraz ich skutki

➢ Dumping 

3. Wolny handel a protekcjonizm

4. Międzynarodowa polityka handlowa

➢ Kartele międzynarodowe

➢ Integracja Ekonomiczna



POLITYKA HANDLOWA  

 część polityki ekonomicznej państwa  

 

 

polityka wolnego handlu   polityka interwencjonizmu  



Polityka Handlowa

 Pojęcie polityki handlowej wykształciło się już w 
początkach rozwoju gospodarki światowej, czyli w 
okresie, kiedy międzynarodowe stosunki 
ekonomiczne sprowadzały się głownie do 
wymiany towarowej, czyli do handlu. Dopiero 
później zaczęły wykształcać się międzynarodowe 
obroty usługami, obroty kapitałowe i, zwłaszcza w 
ostatnich dziesięcioleciach, transfer technologii w 
skali międzynarodowej. W związku z tym pojęcie 
„polityka handlowa” przestało być precyzyjne i 
dla określenia oddziaływania państwa na obroty 
gospodarcze z zagranicą coraz częściej zaczęto 
używać pojęcia „zagraniczna polityka 
ekonomiczna”.



Środki 

taryfowe



Wspólna Taryfa Celna (WTC)

 ustala identyczne bariery celne na zewnętrznych 
granicach państw członkowskich stanowiących 
granicę celną Unii Europejskiej

 dzięki niej cła na towary przywożone z państw 
trzecich do wszystkich państw członkowskich 
oraz nomenklatura celna są jednolite

 ustalana jest przez Radę kwalifikowaną 
większością głosów, na wniosek Komisji 
Europejskiej i obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii



KONTYNGENTY TARYFOWE 

 ilość towarów, wobec której stosuje się niższe niż 

normalnie określone lub zerowe stawki celne

 Unijne kontyngenty taryfowe mogą być 

rozdysponowywane za pomocą :

◦ systemu licencyjnego (pozwoleń na przywóz) lub 

◦ bezpośrednio na granicy zgodnie z zasadą "kto 

pierwszy, ten lepszy" (w tym przypadku kontyngenty 

takie będą obsługiwane bezpośrednio przez organy 

celne na granicy)



PLAFON TARYFOWY

 elastyczna forma kontyngentu taryfowego;

 jego elastyczność polega na tym, że przekroczenie 
wielkości na jaką ten środek preferencyjny jest 
ustanawiany nie oznacza automatycznego 
zamknięcia możliwości importu po stawkach 
celnych preferencyjnych jakie tym plafonem 
taryfowym zostały ustanowione;

 Plafony taryfowe są administrowane bezpośrednio 
na granicy;



ZAWIESZENIE POBORU CEŁ

 Jest to środek taryfowy, który nie wymaga 

administrowania, ani za pomocą licencji, ani za 

pomocą systemu elektronicznego;

 w jego ramach nie jest ustanawiana określona 

ilość lub wartość towarów, która może być 

przywieziona z zastosowaniem stawek celnych 

preferencyjnych.



Środki pozataryfowe



NADZÓR IMPORTU LUB EKSPORTU

 forma monitoringu, sposób zbierania 

informacji dotyczących wielkości obrotu 

towarowego;

 Istnieją dwie formy:

◦ Pierwsza– polega na rejestracji obrotu przez 

organy celne 

◦ Druga– polega na obowiązku uzyskania pozwolenia 

na przywóz lub wywóz towarów. 



Kontyngent ilościowy

 ograniczenie importu na obszar Wspólnoty 

lub eksportu z obszaru Wspólnoty danych 

towarów do z góry określonego poziomu;

 kontyngenty ograniczające są 

administrowanych obowiązek uzyskania 

pozwolenia;



ZAKAZY EKSPORTU LUB IMPORTU

 stosowane są przez Unię Europejską 

sporadycznie i wiążą się głównie z 

wykonywaniem rezolucji ONZ lub w 

przypadkach zaistnienia niebezpieczeństwa dla 

życia ludzi i zwierząt, ochrony dóbr kultury 

itp.



HANDEL Z KRAJAMI TRZECIMI

 regulowany jest wieloma unijnymi i krajowymi przepisami 
celnymi;

 W handlu międzynarodowym UE stosuje różne środki 
regulujące obrót towarowy z krajami trzecimi. Są to przede 
wszystkim: 
◦ wspólnotowa taryfa celna,

◦ zwolnienia celne i środki taryfowe, których istota sprowadza się 
do możliwości importu po preferencyjnych stawkach celnych 
oraz 

◦ różnego rodzaju środki reglamentujące obrót towarowy z krajami 
trzecimi, np. środki wynikające z postępowań ochronnych, czy tzw. 
środki pozataryfowe (niewiążące się z modyfikacją należności 
celnych).



PRZEWÓZ TOWARÓW

 W przypadku produktów przeznaczonych do 

użytku prywatnego ograniczenia, co do tego, 

co można ze sobą przewozić podczas podróży 

między państwami Unii Europejskiej 

praktycznie nie istnieją;

 zakupów bez cła nie mogą robić osoby 

podróżujące z jednego państwa UE do 

drugiego.



Zagraniczna polityka 

ekonomiczna

- to oddziaływanie państwa na stosunki

gospodarcze z zagranicą.

Zagraniczna polityka ekonomiczna ma do

odegrania ważną rolę, gdy występują

rozbieżności między państwami jako całości, a

preferencjami poszczególnych podmiotów

gospodarczych.



Korzyści z integracji ekonomicznej

Integracja ekonomiczna to proces scalania
gospodarek narodowych poszczególnych
krajów i budowanie jednego organizmu
gospodarczego przez usuwanie ograniczeń w
przepływie towarów i czynników produkcji
oraz tworzenie podobnych warunków
konkurencji.

Przybiera to postać porozumień handlowych i
ekonomicznych, pogłębiających proces scalania
gospodarek, będących jednocześnie rodzajami
(formami, stadiami) porozumień integracyjnych.



Integracja ekonomiczna

Wyróżnia się:

- strefę wolnego handlu

- unię celną (zwane też preferencyjnymi

porozumieniami handlowymi),

- wspólny rynek,

- unię ekonomiczną (w ewentualnym

połączeniu z unią walutową) oraz

- unię polityczną



Efekt kreacji handlu

Zniesienie barier celnych w obrocie

towarowym powoduje powstanie na

obszarze unii celnej nowych strumieni

handlu – tzw. efekt kreacji handlu.

Towarzyszą dwa inne efekty bezpośrednio

oddziałujące na zwiększenie handlu

(wolumenu importu):

- efekt produkcyjny

- efekt konsumpcyjny.



Efekt przesunięcia

Efekt przesunięcia/odwrócenia handlu

polega na zastępowaniu tańszego importu z

krajów pozostających poza obszarem unii

celnej przez droższy import z krajów

członkowskich unii. Inaczej mówiąc,

następuje przesuniecie handlu (strumienia

handlu) z rynku światowego na mniej

efektywne kraje tworzące unię celną.



Skutki efektu przesunięcia handlu

• pogorszenia efektywności alokacyjnej w
gospodarce światowej w wyniku zmiany
struktury geograficznej handlu:

• straty możliwości eksportowych przez kraje
o wysokiej efektywności, związanej z
przewagami komparatywnymi i
konkurencyjnymi;

• wzrostu kosztów importu ponoszonych
przez konsumentów, którzy za importowane
towary musza płacić ceny wyższe od cen
rynku światowego.



Wpływ na strumienie handlu

Do czynników sprzyjających ujawnieniu się przewagi
efektu kreacji nad przesunięciem należą:

• wysoki poziom rozwoju gospodarczego oraz duże
podobieństwo struktury produkcji integrujących
się państw

• wysoki wyjściowy poziom stawek celnych, które
są eliminowane

• koszty transportu: powstaniu efektu kreacji po
zniesieniu ceł sprzyjają wysokie koszty transportu
między państwami przystępującymi do UC

• liczba integrujących się państw i ich wielkość
mierzona poziomem zamożności na jednego
mieszkańca



Wpływ na strumienie handlu c.d.

• wzajemne znaczenie ekonomiczne 
partnerów: im jest ono większe, tym efekty 
integracji będą silniejsze

• rozwinięta infrastruktura gospodarcza, 
zwłaszcza transportowa, ale też bankowa, 
telekomunikacyjna itd.

• polityka gospodarcza członków ugrupowania: 
może ona w istotny sposób ułatwić 
integrację i zminimalizować jej negatywne 
efekty uboczne.



Dynamiczne skutki unii celnej

Główne efekty dynamiczne unii celnej, to:

- wzrost efektywności produkcji (wymiana

między – i wewnątrzgałęziowa)

- korzyści skali oraz 

- wzrost inwestycji



Wpływ unii celnej na terms of trade

Według kryterium wpływu na ceny

światowe ugrupowanie takie jak Unia

Europejska, jest „krajem dużym” i może

poszukiwać tzw. optymalnej stawki celnej.

Wspólny poziom taryfy celnej i wspólne

reguły handlu wobec krajów trzecich oraz

znaczący udział w handlu światowym

pozwalają jej wpływać na relacje cen

eksportowych do cen importowych.



Unia celna - korzyści

• w krótkim okresie ekonomiczne efekty
przystąpienia danego kraju do unii celnej
zależeć będą od tego, czy przeważą korzyści
związane z efektem kreacji handlu, czy też
ewentualne straty związane z efektem
przesunięcia.

• szanse odniesienia krótkookresowych
korzyści z wprowadzenia unii celnej są duże
wówczas, gdy kraje tworzące unię celną są
państwami uprzemysłowionymi o podobnej
strukturze produkcji.



Unia celna - straty

• zróżnicowanie poziomu rozwoju krajów
tworzących unię celną stwarza
niebezpieczeństwo przewagi strat
wynikających z efektu przesunięcia nad
korzyściami związanymi z efektem kreacji.
W warunkach takiego zróżnicowania
istnieje większe ryzyko, że wewnątrz
ugrupowania znajdzie się kraj o
strukturze produkcji odmiennej od
pozostałych.



Wspólny rynek

Jednolity Rynek Europejski:

„ … obszar bez granic wewnętrznych, w

którym jest zapewniony swobodny

przepływ towarów, osób, usług i kapitału,

zgodnie z postanowieniami Traktatów”

(art.26 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu

Unii Europejskiej –TFUE)



Biała Księga – identyfikacja i eliminacja 

istniejących barier w handlu.

BARIERY:

• fizyczne – utrudnienia, powodujące fizyczne 
opóźnienia w przepływie towarów, np. 
procedury graniczne, kontrole, zróżnicowane 
dokumenty, formularze. 

• techniczne - odmienne standardy, normy i 
wymogi techniczne – dotyczące między 
innymi  bezpieczeństwa, składu, oznakowania, 
opakowania, zabezpieczenia towarów. 

• fiskalne – zróżnicowane systemy podatkowe 
(podatki pośrednie) oraz dyskryminacyjne 
opodatkowanie towarów zagranicznych.



Kompetencje UE w zakresie czterech 

swobód

Swoboda Zakres przedmiotowy uprawnień instytucji Unii
Art. 

TFUE

Przepływu towarów Określenie ceł wspólnej taryfy celnej 31

Wzmocniona współpraca celna między państwami 

członkowskimi i między nimi a Komisją
33

Przepływu pracowników Wprowadzenie w życie swobodnego przepływu pracowników 46

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 48

Przepływu usług Urzeczywistnienie swobody przedsiębiorczości 50

Wyłączenie niektórych rodzajów działalności związanych z 

wykonywaniem władzy publicznej ze stosowania traktatów
51

Koordynacja przepisów dotyczących szczególnego traktowania 

cudzoziemców, uzasadnione względami porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego

52

Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych 53

Rozszerzenie korzyści ze swobodnego świadczenia usług na 

obywateli państwa trzeciego świadczących usługi i mających 

swe przedsiębiorstwo wewnątrz Unii

56

Zapewnienie liberalizacji określonej usługi 59

Przepływu kapitału i płatności Ograniczenia dotyczące przepływu inwestycji bezpośrednich do 

lub z państw trzecich, związane z przedsiębiorczością, 

świadczeniem usług finansowych lub dopuszczeniem papierów 

wartościowych na rynki kapitałowe 

64

Stwierdzenie zgodności z traktatami ograniczających środków 

podatkowych przez państwo członkowskie
65

Podjęcie środków ochronnych, gdy przepływ kapitału do lub z 

państw trzecich powoduje lub może powodować poważne 

trudności w funkcjonowaniu UGiW

66



Swoboda przepływu towarów

• „Unia obejmuje unię celną, która rozciąga się 
na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz 
ceł przywozowych i wywozowych między 
Państwami Członkowskimi oraz wszelkich 
opłat o skutku równoważnym, jak również 
przyjęcie wspólnej taryfy celnej w 
stosunkach z państwami trzecimi.” (art. 28 
ust. 1 TFUE)

• zapewniony jest nieograniczony przepływ 
towarów pomiędzy państwami Unii



Swoboda przepływu towarów

WYJĄTKI UZSADNIONE WZGLĘDAMI:

• moralności publicznej,

• porządku publicznego,

• bezpieczeństwa publicznego,

• ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub 
ochrony roślin,

• ochrony narodowych dóbr kultury o 
wartości artystycznej, historycznej lub 
archeologicznej,

• ochrony własności przemysłowej i 
handlowej.



Swoboda przepływu osób

PRAWO DO:

• podejmowania pracy,

• pobytu,

• korzystania i transferowania zabezpieczenia

socjalnego,

• przez obywateli UE w dowolnym państwie 
UE, 

przy gwarancji praw przysługujących 

obywatelom tego państwa.



Swoboda przepływu osób

WYJĄTKI UZASADNIONE WZGLĘDAMI:

• porządku publicznego,

• bezpieczeństwa publicznego, 

• zdrowia publicznego,

• zatrudnienia w administracji publicznej. 



Swoboda przepływu kapitału

Najczęściej realizowana przez: 

• bezpośrednie inwestycje zagraniczne; 

• zakup i sprzedaż nieruchomości; 

• zakup i sprzedaż papierów wartościowych (m.in. akcji, 
obligacji, świadectw udziałowych w funduszach 
inwestycyjnych);

• operacje na rachunkach bankowych (bieżących i 
terminowych);

• zaciąganie kredytów i pożyczek;

• poręczenia, gwarancje i prawa zastawu;

• fizyczny przewóz kapitału pomiędzy krajami;

Są to tylko najważniejsze aspekty tej swobody. W praktyce nie 
istnieje zamknięty katalog działań, będących jej realizacją. 



Swoboda przepływu kapitału

Wyjątki - swoboda przepływu kapitału i płatności nie narusza prawa 
państw członkowskich do:

• stosowania odpowiednich przepisów prawa podatkowego 
traktujących odmiennie podatników ze względu na różne miejsce 
zamieszkania lub inwestowania kapitału; 

• podejmowania wszelkich środków niezbędnych do zapobiegania 
naruszeniom ich ustaw i aktów wykonawczych, zwłaszcza w sferze 
podatkowej i w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami finansowymi lub ustanowienia procedur deklarowania 
przepływu kapitału do celów informacji administracyjnej bądź 
statystycznej;

• podejmowania środków uzasadnionych względami porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, przy czym wyjątki te 
nie mogą stanowić „arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego 
ograniczenia w swobodzie przepływu kapitału i płatności.



Swoboda przepływu usług

Usługi realizowane w oparciu o unijną 

swobodę świadczenia usług są 

świadczeniem:

• wykonywanym odpłatnie,

• transgranicznie;

• czasowo;

• o charakterze niematerialnym. 



Swoboda przepływu usług

PRAWO DO:

• zakupu usług zagranicznych

• sprzedaży usług

• w kraju własnym i innym członkowskim

FORMY:

• konsumenci mogą swobodnie przemieszczać się do innych krajów 
w celu skorzystania z usług;

• producenci usług mogą swobodnie przemieszczać się do innego 
kraju i tam oferować swe usługi;

• gdy zbędny jest ruch konsumentów lub producentów, usługobiorca 
w kraju A może swobodnie skorzystać z usługi oferowanej w kraju 
B;

• usługodawca i usługobiorca mogą wspólnie przemieścić się do kraju 
trzeciego.



Unia ekonomiczna

Unia ekonomiczna – „najwyższy etap

integracji gospodarczej, w którym następuje

unifikacja polityki monetarnej, fiskalnej i

socjalnej oraz powoływane są władze o

charakterze ponadnarodowym, wydające

decyzje wiążące dla krajów członkowskich.



Unia polityczna

Wspólna polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa (WPZiB, ang. Common
Foreign and Security Policy, CFSP) stanowi
jeden z obszarów działalności Unii
Europejskiej, który obejmuje wszelkie
dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii
dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym
stopniowe określanie wspólnej polityki
obronnej, która może prowadzić do
wspólnej obrony.



Unia polityczna c.d.

Są dwa warianty przenoszenia uprawnień na
szczebel UE:

• wariant minimalny - kraje członkowskie
ograniczają się do przekazania UE kompetencji
niezbędnych do przezwyciężania kryzysu i
zapobieżeniu załamaniu się unii walutowej.

• wariant „wielkiego skoku” ku ekonomicznemu
federalizmowi, który domknie unię monetarną
powołując do życia pełną unię bankowo-fiskalno-
gospodarczą, kierowaną przez nowe, wzmocnione
i scentralizowane struktury zarządzania.



Geneza GATT

 Idea utworzenia organizacji międzynarodowej do spraw
handlu powstała już w okresie międzywojennym, a szczególne
poparcie znalazła po II wojnie światowej w USA.

 W lutym 1946 r. Rada Gospodarczo-Społeczna przy ONZ
podjęła uchwałę o zwołaniu wielostronnej konferencji w
sprawie handlu i zatrudnienia oraz utworzyła jej Komitet
Przygotowawczy.

 Rząd USA zaproponował spotkanie w sprawie redukcji stawek
celnych. Postanowiono nie rezygnować z uzgodnionych już
obniżek ceł i zawrzeć tymczasowy Układ Ogólny w Sprawie
Taryf Celnych i Handlu (GATT), który miał przestać
obowiązywać z chwilą powstania Międzynarodowej
Organizacji Handlu.Wszedł w życie dopiero 1 stycznia 1948r.



Cele GATT

 liberalizacja handlu międzynarodowego,

 przyczynianie się do rozwoju handlu 

międzynarodowego przez obniżanie stawek celnych i 

znoszenie innych barier,

 eliminowanie dyskryminacji, 

 ochronę rynku wewnętrznego przez taryfę celną, 

 ustabilizowanie zasad, na których odbywa się 

wymiana.



Zasady handlowe GATT

1. Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania

2. Klauzula Narodowa

3. Zasada wzajemności (zasada korzyści, koncesji)

4. Podstawowym narzędziem interwencyjnym w

handlu przed ujemnymi skutkami rosnącego

importu lub zapewnienia rozwoju nowo

powstających gałęzi przemysłu powinny być cła, a nie

inne instrumenty polityki handlowej.



Rodzaje członkostwa w GATT

 Członkostwo zwyczajne – po przeprowadzeniu negocjacji

taryfowych i dokonaniu koncesji celnych

 Członkostwo tymczasowe – członkowie byli przyjmowani

decyzją Konferencji na 3 lata lub dłużej bez możliwości

korzystania z KNU

 Członkostwo de facto – dla byłych kolonii, automatyczne

traktowanie jako członków GATT przez 3 lata

 Członkostwo stowarzyszone – na mocy decyzji Konferencji

GATT oraz deklaracji państwa uczestniczenie w pracach

GATT bez prawa do głosowania.



Geneza powstania WTO

W wyniku kolejnej rundy liberalizacyjnej GATT, w 1995
roku (Runda Urugwajska) zadecydowano o powstaniu Światowej
Organizacji Handlu.

WTO należy rozumieć samą Umowę powołująca tę
organizację, jak też dołączone do niej wszystkie inne
porozumienia Rundy urugwajskiej, wielostronne rokowania
handlowe, wysiłki liberalizacyjne oraz zasady GATT.

WTO tworzy jednolite ramy dla instytucjonalne dla
szeroko rozumianej wymiany handlowej między jej członkami.



Różnice między GATT a WTO

GATT WTO

Zbiór reguł w postaci porozumienia

wielostronnego – charakter tymczasowy

Organizacja międzynarodowa

Brak struktury instytucjonalnej Obejmuje handel artykułami rolnymi,

tekstyliami, usługami, inwestycje oraz

ochronę własności intelektualnej

Reguły dotyczyły handlu Porozumienia WTO są w większości

obowiązkowe dla wszystkich członków

Zawierano porozumienia nie mających

charakteru prawnie wiążącego

WTO posiada osobowość prawną, może być

stroną w sporze, zawierać umowy

międzynarodowe, nabywać i zbywać majątek

ruchomy i nieruchomy



Cele i funkcje WTO

Do głównych celów WTO należy:

• stanowić forum negocjacji dotyczących wielostronnych stosunków
handlowych jej członków w dziedzinach objętych porozumieniami
wymienionymi w aneksach,

• stanowić forum do dalszych negocjacji miedzy członkami na temat
wielostronnych stosunków handlowych

• stanowić ramy do wdrażania rokowań

• administrować Uzgodnieniem w Sprawie Reguł i Procedur Dotyczących
Rozstrzygania Sporów

• zarządzać Mechanizmem Przeglądu Polityki Handlowej

• współpracować z MFW I Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i 
Rozwoju oraz grupą Banku Światowego w celu zapewnienia większej 
spójności w formułowaniu globalnej polityki gospodarczej. 



Członkostwo w WTO

 „tell us about your self”, 

 „work out with us individually what you 

have to offer”,

 „let`s draf membeship terms”,

 „the decision” 



WTO a UE

 Wspólna polityka handlowa UE jest jednym z tych obszarów,

w których Unia posiada pełne i bezpośrednie kompetencje.

Innymi słowy, działając w WTO, UE występuje w charakterze

jednolitego podmiotu reprezentowanego przez Komisję, a nie

państwa członkowskie. W imieniu wszystkich 27 państw

członkowskich Komisja negocjuje warunki umów handlowych

i broni interesów UE przed Organem Rozstrzygania Sporów

WTO. Komisja składa Radzie i Parlamentowi Europejskiemu

regularne sprawozdania i zasięga ich opinii.



Znaczenie porozumień 

preferencyjnych w handlu
• Wg danych WTO, nieco ponad połowa

handlu światowego odbywa się w ramach
porozumień preferencyjnych

• W handlu realizowanym na warunkach
preferencyjnych dominują wyroby
przemysłowe

• Skala handlu częściami i komponentami
wewnątrz poszczególnych porozumień jest
różna znacząco, co odzwierciedla odmienną
skalę specjalizacji wewnątrzgałęziowej stron
porozumień



Jak preferencyjny jest handel w 

ramach porozumień preferencyjnych
Trzy główne czynniki :

• połowa handlu światowego już podlega zerowym stawkom
celnym stosowanym na warunkach KNU (a więc w imporcie
ze wszystkich państw członkowskich WTO), co nastąpiło w
wyniku negocjacji wielostronnych na forum GATT/WTO;
tym samym nie ma tu już miejsca na dodatkowe preferencje;

• nie wszystkie preferencje zapisane w umowach są faktycznie
wykorzystywane (z uwagi na przykład na niską marżę
preferencji z jednej strony, a z drugiej uciążliwe wymogi
administracyjne i koszty przygotowania dokumentacji,
niezbędnej do skorzystania z preferencji – por. dalej).

• PTAs często wyłączają z traktowania preferencyjnego te
towary, na które stawki KNU są najwyższe (tj. na towary
najbardziej wrażliwe).



Eksport korzystający z preferencji
Główne kraje rozwinięte, które są dla siebie ważnymi partnerami handlowymi,
a jednocześnie zwykle nie mają umów o wzajemnych preferencjach
handlowych, mają relatywnie dużą część handlu realizowanego na warunkach
KNU.

• w UE (bez handlu wewnętrznego) około 53% zewnętrznego eksportu jest
realizowane według stawek 0% wynikających z KNU

• Spośród pozostałej części eksportu, ponad 30% nie korzysta z żadnych
preferencji (głównie eksport do USA, Kanady, Japonii, Australii, Nowej
Zelandii, z którymi UE nie ma umów preferencyjnych), a tylko około 17%
jest sprzedawane na rynkach zagranicznych po preferencyjnej stawce
celnej.

• W USA, prawie 50% eksportu odbywa się na warunkach bezcłowych na
podstawie KNU, 22% korzysta z preferencji, a pawie 30% eksportu - nie
korzysta.

• W Australii zaledwie 3% eksportu korzysta z preferencji, 77% - jest objęte
stawką 0% KNU, a pozostałe 20%, to eksport bez preferencji.

• Prawie żadnych preferencji na rynkach odbiorców nie mają też
eksporterzy japońscy (tylko ok. 1% eksportu, a 42% odbywa się na
warunkach 0% KNU).



Warunki preferencyjne i 

niepreferencyjne po stronie importu
Z preferencji nie korzystają głównie dostawcy i odbiorcy z 
państw wysoko rozwiniętych.

• Na pierwszym miejscu jest jednak Tajwan, którego
importerzy nie korzystają z żadnych preferencji (26%
importu odbywa się odbywa wg stawek KNU powyżej 0%),
podczas gdy 74% importu korzysta z 0% KNU

• W imporcie zewnętrznym UE z preferencji nie korzysta ok.
22%, 48% jest realizowane wg stawki 0% KNU, a pozostałe
30% - dokonywane jest na warunkach preferencyjnych.

• W USA analogiczne wskaźniki wynoszą: 35%, 43% i 22%.

• Niski jest udział importu nie korzystającego z preferencji w
Japonii – 13%, na warunkach preferencyjnych jest
realizowane 6% importu, a pozostałe 81% importu odbywa
się na warunkach bezcłowych KNU.



Czynniki rozwoju porozumień 

preferencyjnych
• wzrost wynika po części z faktu, że istniejące już porozumienia

preferencyjne przyciągają nowych członków

• wszyscy członkowie WTO (z wyjątkiem Mongolii) należą
przynajmniej do jednego porozumienia regionalnego. Średnio
biorąc, każdy członek WTO uczestniczy w nieco ponad 2
porozumieniach preferencyjnych, które faktycznie obowiązują

• motywem zawierania porozumień dla wielu krajów są spodziewane
korzyści ekonomiczne, w tym zwłaszcza poszerzenie rynku zbytu,
osiągniecie korzyści skali, przyciągnięcie inwestorów zagranicznych
(dzięki większej atrakcyjności całego ugrupowania niż pojedynczych
państw).

• chęć uniknięcia dyskryminacji na rynkach trzecich, wynikającej z
porozumień zawartych przez liczących się partnerów handlowych.

• w celu wzmocnienia pozycji w negocjacjach z innymi partnerami.



Nowe elementy porozumień 

preferencyjnych zawieranych w 

ostatnich latach
W porównaniu z porozumieniami zawieranymi do połowy lat 90.
XX w, późniejsze porozumienia regionalne są bardziej
kompleksowe, tak w sensie zakresu współpracy (obszarów
współpracy), jak i jej głębokości (stopnia liberalizacji dostępu do
rynku) – „WTO plus”.

Umowy takie przewidują, w szerszym stopniu niż uzgodnienia
WTO wynikające z Rundy Urugwajskiej, eliminację barier w
innych dziedzinach, niż w handlu dobrami. W większym lub
mniejszym stopniu mają one na celu otwarcie rynków również
w takich dziedzinach, jak handel usługami, zakupy rządowe,
ochrona własności intelektualnej, ochrona inwestycji.



Wpływ porozumień na zasady 

handlu międzynarodowego
Negatywne:

- naruszenie podstawowej zasady, na której opierał się
powojenny system handlu międzynarodowego, jaką
jest zasada niedyskryminacji (klauzula największego
uprzywilejowania - KNU) w ramach porozumień ma
miejsce dyskryminacyjne traktowanie partnerów,
którzy pozostają poza danym uzgodnieniem

- dyskryminacyjne skutki porozumień ujawniają się
bowiem obecnie nie tyle w wyniku redukcji stawek
celnych w obrocie wzajemnym partnerów, co w
następstwie zróżnicowanych reguł pochodzenia, jakie
strony ustalają w poszczególnych porozumieniach



Wpływ porozumień na zasady 

handlu międzynarodowego
Pozytywne:

- pośrednio stanowią wsparcie dla rozwoju współpracy
międzynarodowej, ponieważ znoszą więcej barier niż
przewiduje to system współpracy wielostronnej

- stwarzają one warunki dla intensyfikacji kontaktów
regionalnych

- nie regionalne ugrupowania preferencyjne i nie liberalizacja
wielostronna handlu na forum GATT przyczyniły się do
znaczącej liberalizacji handlu wielu krajów rozwijających się
w latach 80. Czynnikiem takim były autonomiczne
(jednostronne) obniżki ceł importowych w tych krajach

- mogą one być wykorzystywane jako instrumenty reform
wewnętrznych (w krajach rozwijających się i
transformujących się), przyspieszając wprowadzenie reguł
gospodarki rynkowej i dostosowując wewnętrzne systemy
polityki handlowej do zasad systemu WTO



Wolny handel a protekcjonizm. 

Międzynarodowa współpraca w 

dziedzinie liberalizacji obrotów 

handlowych



Protekcjonizm

 protekcjonizm powinien chronić

gospodarkę na zewnątrz

 gospodarka wolnorynkowa nie jest w

stanie samorzutnie zapewnić pełnego

zatrudnienia i całkowitego wykorzystania

urządzeń produkcyjnych



Kiedy może być wprowadzony 

protekcjonizm?
 gdy poziom rozwoju partnerów w handlu

zagranicznym jest zróżnicowany,

 gdy partnerzy są niedopasowani pod

względem wielkości, a zwłaszcza gdy jeden

z nich jest monopolistą, a drugi usiłuje

wejść na rynek

 w długookresowej strategii

opanowywania rynku



Środki protekcjonistyczne

Najbardziej znane środki protekcjonistyczne
to:

• strategiczna polityka handlowa- u podstaw
tego podejścia leży zasada konkurencji
niedoskonałej na rynku międzynarodowym,
czego wyrazem jest pozycja
monopolistyczna i realizacja zysków z nią
związanych

• polityka przemysłowa - polityka państwa
zmierzająca do rozwoju gałęzi i branż
przemysłu uznawanych za nowoczesne.



Protekcjonizm wychowawczy

Kraje rozwijające się mają potencjalną
przewagę komparatywną w produkcji dóbr
przemysłowych, lecz tam powstające gałęzie
przemysłu nie mogą konkurować z krajami
rozwiniętymi, w których przemysł jest dojrzały
i rentowny.

Użycie ceł i kwot importowych jest pomocnym
narzędziem w rozpoczęciu procesu
uprzemysłowienia.



Protekcjonizm wychowawczy c.d.

Zwolennicy protekcjonizmu wskazują na

dwa rodzaje zawodności rynku, które mogą

uzasadniać stosowanie tej formy

protekcjonizmu:

- niedoskonałość rynków kapitałowych

- problem przywłaszczania



Protekcjonizm wychowawczy c.d.

Wiele z krajów rozwijających się wykorzystuje
argumenty na rzecz protekcjonizmu jako
uzasadnienie dla wspierania rozwoju gałęzi
przemysłu.

Uprzemysłowienie antyimportowe -
strategia pobudzania krajowego przemysłu
przez ograniczenie importu (np. dopłaty do
produkcji przemysłowej lub subsydia
eksportowe , cła i kwoty importowe)



Protekcjonizm - wady

Stosowanie protekcjonizmu przez jakiś czas nie
doprowadzi do stworzenia konkurencyjnego
sektora przemysłowego, jeżeli są zasadnicze
powody, dla których kraj nie ma przewagi
komparatywnej w przemyśle.

Powody niepowodzeń:

- brak wykwalifikowanej siły roboczej,

- brak przedsiębiorców

- brak doświadczenia w zarządzaniu,

- problemy z organizacją społeczeństwa



Gospodarka krajów 

wschodnioazjatyckich

Większość ekonomistów sceptycznie ocenia skuteczność
polityki interwencyjnej z co najmniej trzech powodów:

- gospodarki wschodnioazjatyckie stosowały bardzo
różnorodne narzędzia polityki gospodarczej zaczynając
od szczegółowego kierowania gospodarką w
Singapurze do całkowitego leseferyzmu w Hongkongu.

- mimo pewnej popularności polityki przemysłowej, jej
faktyczny wpływ na strukturę przemysłu mógł nie być
bardzo duży.

- zdarzały się spektakularne porażki polityki
przemysłowej nawet w krajach, które odnosiły sukcesy



Aktywna polityka rządu 

Dopuszcza się aktywna politykę rządu przy
realizowaniu polityki handlowej.

Istnieją dwa rodzaje zawodności, które mają
szczególne znaczenie dla krajów
uprzemysłowionych.

- pierwszym są efekty zewnętrzne związane z
dyfuzja wiedzy o przemysłach o wysokiej
technologii.

- drugim istnienie nadzwyczajnych zysków w
wysoce skoncentrowanych gałęziach o
strukturze oligopolistycznej



Strategiczna polityka handlowa

Strategiczna polityka handlowa jest polityką
zubożania sąsiada polegająca na zwiększaniu
dobrobytu krajowego kosztem dobrobytu reszty
świata.

Rodzajem zawodności rynku uzasadniającym
interwencję rządu jest brak doskonałej konkurencji.

Może pojawić się konkurencja międzynarodowa o
przechwycenie zysków.

Rząd może zmieniać „reguły gry”, aby przesunąć
nadzwyczajne zyski od firm zagranicznych do firm
krajowych.



Globalizacja i warunki pracy

Problemy:

• robotnicy produkujący towary eksportowane przez kraje
rozwijające się są opłacani bardzo nisko, jak na standardy
krajów wysoko rozwiniętych

• w wielu wypadkach warunki pracy też wiele wymagają do
życzenia

Sposoby rozwiązania problemu:

• międzynarodowe porozumienia handlowe powinny
uwzględniać postulaty dotyczące podniesienia poziomu płac i
poprawy warunków pracy w krajach biednych

Obawy:

• normy w porozumieniach handlowych zostaną wykorzystane
jako narzędzia polityki protekcjonistycznej



Poprawa bilansu płatniczego

Dbałość o równowagę bilansu płatniczego

wymaga utrzymywania odpowiednich

rezerw dewizowych.

Jeżeli powstaje groźba wyczerpania rezerw

dewizowych, to może zaistnieć konieczność

ograniczenia importu, a wspierania eksportu,

czyli poprawy salda handlu zagranicznego za

pomocą różnych sposobów, w tym

zwiększonej ochrony rynku wewnętrznego.



Środki ochrony środowiska 

naturalnego
Środki dotyczące ochrony środowiska
naturalnego dzielą się na dwie grupy.

• Po pierwsze – jest to budowa urządzeń
oczyszczających, tworzenie nowych
materiałów i źródeł energii, opracowanie
nowej technologii procesów produkcyjnych.

• Po drugie – ustawowe reglamentowanie,
ograniczanie i zabranianie kontynuacji
procesów produkcyjnych, a także importu
wyrobów przemysłowych powodujących
zanieczyszczenie środowiska naturalnego.



Argumenty za wolnym handlem

 interwencjonizm utrudnia działanie

wolnego rynku i zakłóca samoczynny

proces likwidowania nierównowagi

gospodarczej w poszczególnych krajach i

w świecie jako całości

 opiekuńcze funkcje państwa w postaci

finansowania celów społecznych wywołują

potrzebę nakładania wysokich podatków,

co ogranicza możliwość rozwoju

gospodarki



Argumenty za wolnym handlem c.d.

 rosnące przychody skali

 stwarza dla przedsiębiorców bodźce do

szukania nowych kierunków eksportu i

sposobów konkurowania z importem

 stwarza więcej okazji do uczenia się i

wdrażania innowacji w porównaniu do

handlu „zarządzanego”



Wyjątki uzasadniające 

protekcjonizm
 zapobieganie nieprawidłowościom

mechanizmu wolnego rynku i handlu,

będącym konsekwencją niedopasowania

do wymogów tego mechanizmu

warunków istniejących na rynku danego

kraju

 ochrona nowo powstających gałęzi

przemysłu

 przeciwdziałanie nierzetelnej konkurencji

 poprawa terms of trade w kraju

importującym



Nieuzasadnione argumenty na rzecz 

protekcjonizmu
Zwolennicy polityki wolnego handlu widzą w
protekcjonizmie same wady.

Zaliczają do nich: osłabienie zainteresowania
przedsiębiorstw postępem technicznym,
utrzymywanie nieefektywnych struktur
produkcji, a w rezultacie pogłębianie deficytu
bilansu płatniczego.

Powinna być stosowana zasada: tyle wolnego
handlu, ile możliwe i tyle
protekcjonizmu, ile konieczne



Wolny handel dziś – rozważania

- mówi się o hipokryzji krajów bogatych, które składają
piękne i medialne deklaracje o pomocy krajom
ubogim, a faktycznie utrzymują tak wysokie bariery
handlowe, że kraje rozwijające się nie mają szans na
wzrost gospodarczy oparty na możliwościach
eksportowych

- mitem jest twierdzenie, że liberalizacja handlu
światowego jest korzystna dla krajów rozwiniętych, a
nie przynosi żadnych korzyści krajom ubogim, co
więcej, prowadzi często do upadku nowo tworzącego
się przemysłu kraju rozwijającego się

- mówi się, że subsydia rolne w bogatych krajach nie
pozwalają na wyjście z biedy krajów rozwijających się



Co powoduje, że kraje rozwijające się i najsłabiej
rozwinięte nie potrafią się wspólnie porozumieć i zająć
się po pierwsze likwidacją barier pomiędzy nimi samymi,
po drugie wywrzeć nacisk na – korzystną przecież dla
nich – ogólnoświatową liberalizację handlu?

Przyczyny:

- Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania, która zwykle
oznaczała bardzo dobre relacje polityczne i
ekonomiczne pomiędzy dwoma państwami, nie jest już
zasadą, jest raczej wyjątkiem.

- pomimo kolejnych rund negocjacyjnych nad
liberalizacją światowego handlu, odnotowano
dramatyczny rozwój ilości Preferencyjnych Porozumień
Handlowych



Doha a nowe horyzonty WTO

Założenia Rundy z Doha są bardzo ambitne. Dotyczą nie
tylko obniżania barier handlowych w sektorach
gospodarczych mocno chronionych, jak rolnictwo i
usługi, de facto bardzo trudnych do negocjacji, ale
próbują uregulować również obszary takie jak
inwestycje, polityka konkurencji, standardy pracy. Sprawy
negocjacyjne podzielono na 5 obszarów:

• Rolnictwo

• Dostęp do rynków nierolniczych

• Sprawy rozwoju

• Tzw. „Sprawy Singapurskie”

• Inne sprawy (w tym m.in. kontrowersyjne TRIPS,
rejestracja geograficznych wskaźników dla win i
alkoholi).



Runada z Doha - problemy

• bardzo szeroka ilość spraw dotyczących nie tylko handlu, ale 
przede wszystkim procesu globalizacji i warunków działania 
globalnych rynków

• sprawy objęte Rundą z Doha wymagały znacznie większych 
dostosowań na rynkach krajowych niż do tej pory

• kompleksowość spraw powodowała strukturalną zmianę w 
prowadzenia negocjacji

• nastąpiło wyraźne – w porównaniu do poprzednich rund 
negocjacyjnych – przesunięcie w rozkładzie sił pomiędzy 
krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się na korzyść tych 
ostatnich

• najwięksi gracze – Unia Europejska i Stany Zjednoczone –
mają bardzo wąskie pole kompromisu

• pojawienie się – pod wpływem krajów rozwijających się –
znacznego nacisku na tzw. „uczciwy handel”. 



Antykonkurencyjne praktyki 

biznesowe w handlu 

międzynarodowym

Kartel – porozumienie lub praktyki uzgodnione
przez co najmniej dwóch konkurentów, mające na
celu koordynację ich zachowań konkurencyjnych na
rynku lub wpłynięcie na istotne czynniki konkurencji
poprzez praktyki takie jak: ustalanie lub koordynacja
cen nabycia lub sprzedaży bądź innych warunków
transakcji, podział poziomu produkcji lub sprzedaży,
podział rynków i klientów (w tym zmowa
przetargowa), ograniczenia związane z przywozem
lub wywozem lub działania antykonkurencyjne
skierowane przeciwko innym konkurentom.
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Sam kartel jest bowiem w ujęciu
mikroekonomicznym działaniem racjonalnym,
co wynika z faktu, iż przedsiębiorstwa, które go
utworzyły, dążą do osiągniecia poziomu nie-
zerowych zysków, które zapewniłyby im w
pierwszej kolejności przetrwanie na rynku oraz
– rozpatrując te kwestie w długim okresie –
dałyby możliwość finansowania ekspansji i
zwiększania potencjału w koalicji z partnerami,
która uprawdopodabniałaby spodziewany
wynik.
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• funkcjonowanie karteli eksportowych wynika z

niekompletności i niespójności procesów
liberalizacyjnych we współczesnej gospodarce
światowej

• skala transakcji zawieranych na międzynarodowych
rynkach pogłębia ich nieprzejrzystość (niemożność
pozyskania kompletnej informacji), co z kolei generuje
nowe koszty transakcyjne (niepewność)

• dynamiczny rozwój technologiczny i idąca z nim w
parze specjalizacja umożliwiają podjęcie działań
oportunistycznych wobec innych uczestników procesu
rynkowego (nielegalnych z perspektywy prawa ochrony
konkurencji)
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• w odniesieniu do problemu karteli pojawia się pytanie,

czy istnieje określone zapotrzebowania na regulacje
prawne, które wyposażałyby wybrane instytucje w
odpowiednie kompetencje działające przeciwko
tworzeniu karteli

• kartel jest instrumentem osiągania strategicznych
korzyści politycznych (ochrona branży przed
nadmierną restrykcyjnością prawa, co przekłada się na
poparcie wyborcze) oraz maksymalizacji interesu
narodowego (eksport po cenach wyższych w
porównaniu z wolnorynkowymi oznacza większe
przychody i możliwość poprawy salda bilansu
handlowego)



Dziękuję za uwagę


