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WARUNKI DOSTĘPU POLSKICH TOWARÓW DO RYNKU STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH W KONTEKŚCIE TRANSATLANTYCKIEGO 

PARTNERSTWA HANDLOWO-INWESTYCYJNEGO  
 

 

Wprowadzenie  

W połowie 2013 r. rozpoczęły się negocjacje warunków Transatlantyckiego Partnerstwa 

Handlowo-Inwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP), które 

mają doprowadzić do utworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu. Celem 

porozumienia jest stworzenie nowych miejsc pracy i pobudzenie wzrostu gospodarczego 

w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Usunięcie barier występujących 

w wymianie handlowej towarami i usługami oraz w przepływie kapitału pomiędzy stronami 

ma przyczynić się do pogłębienia relacji gospodarczych pomiędzy tymi stronami i pobudzenia 

ich gospodarek.  

Celem artykułu jest przedstawienie warunków dostępu polskich towarów do rynku 

Stanów Zjednoczonych, w świetle negocjowanego porozumienia TTIP. W artykule 

scharakteryzowano najważniejsze założenia, cele i zakres przedmiotowy umowy. Wskazano na 

zmiany zachodzące w strukturze towarowej polskiego eksportu w relacji ze Stanami 

Zjednoczonymi w latach 2010-2014, czyli w okresie bezpośrednio poprzedzającym decyzję 

o potrzebie pogłębienia współpracy gospodarczej i w trakcie trwania negocjacji. W ostatniej 

części artykułu podjęto próbę przedstawienia znaczenia instrumentów polityki handlowej, 

głównie taryfowych, ograniczających dostęp polskich towarów do rynku USA.    

 

 

1. Założenia, cele i zakres przedmiotowy TTIP  

W 2013 r. Unia Europejska i Stany Zjednoczone rozpoczynając negocjacje 

Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) po raz kolejny podjęły 

próbę zacieśnienia relacji gospodarczych i utworzenia pogłębionej strefy wolnego handlu1. 

                                                           
1 Wcześniej projekty prowadzące do pogłębienia wymiany handlowej i współpracy gospodarczej pomiędzy UE a 

USA były podejmowane w latach 90. XX w. Zakładały one m.in. utworzenie Nowego Transatlantyckiego Rynku 

(NTM), jak również Transatlantyckiej Strefy Wolnego Handlu (TAFTA). Szerzej m.in.: T. Paszewski, 
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Umowa ta może doprowadzić do stworzenia największego w gospodarce światowej obszaru, 

na którym wymiana handlowa zostanie zliberalizowana. Ponadto może ona także stać się 

instrumentem równoważącym pogłębiający się rozwój współpracy USA z regionem Pacyfiku 

i przeciwdziałającym malejącemu udziałowi tego kraju w Unii Europejskiej2. Jednocześnie 

dokument ten ma być wzorcowym i  kompleksowym porozumieniem, obejmującym swoim 

zasięgiem wiele płaszczyzn współpracy, wykraczających poza liberalizację obrotu 

towarowego. W negocjowanej umowie zasadniczo można wyróżnić trzy podstawowe obszary: 

 wprowadzenie ułatwień i zniesienie ograniczeń w dostępie do rynku (usuwanie ceł 

i barier oraz innych środków ochrony handlu towarami, reguły pochodzenia, 

eliminowanie restrykcji ograniczających przepływ usług, równe traktowanie, 

uznawanie kwalifikacji zawodowych, niwelowanie barier inwestycyjnych na rynkach 

wewnętrznych obu partnerów), 

 kwestie regulacyjne prowadzące do ograniczenia barier pozataryfowych m.in.: dążenie 

do  harmonizacji uregulowań w zakresie standardów obowiązujących w UE i USA, 

w tym regulacje fitosanitarne, standardy i oceny techniczne, spójność regulacji, 

specyfika sektorowa, niwelowanie barier inwestycyjnych, usuwanie przeszkód 

o charakterze administracyjnym i związanych z biurokracją, 

 zacieśnienie istniejących i powstanie nowych płaszczyzn współpracy np.: 

zrównoważony rozwój, w tym standardy i prawo pracy, ochrona środowiska, rynek 

zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw, handel i konkurencja, aspekty handlowe związane z surowcami, 

przepływ kapitału, handel elektroniczny i przepływ danych, rozstrzyganie sporów. 

 

Właściwe pertraktacje porozumienia zostały poprzedzone powołaniem w 2011 r. Grupy 

Wysokiego Szczebla ds. Wzrostu i Zatrudnienia, która opracowała rekomendacje na temat 

                                                           
Perspektywy transatlantyckiej strefy wolnego handlu, [w:] J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorski, A. Podraza 

(red.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, ISP PAN, Fundacja im. K. 

Adenauera, Warszawa 2014, s. 135-136; M. Grącik-Zajaczkowski, Unia Europejska i Stany Zjednoczone w 

Światowej Organizacji Handlu, SGH, Warszawa 2010, s. 124-160; B. Baran, Znaczenie porozumienia 

transatlantyckiego dla konkurencyjności UE, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy i wyzwania integracji 

europejskiej, UW WNE, Warszawa 2014, s. 182-183;  M. Smith, The EU and the United States, [w:] J. Gower 

(red.), The European Union. Handbook, Fritzroy Dearborn Publishers, Chicago-London, 2002, Second Ed., s. 

321,.   
2 E. Czarny, J. Menkes, K. Śledziewska, Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami 

Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej, „ International 

Business and Global Economy”, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, nr 33, 

s. 204 
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sposobów poprawy gospodarczych stosunków między UE i USA. W lutym 2013 r. ogłoszono 

zamiar zawarcia porozumienia o pogłębionej strefie wolnego handlu i rozpoczęto trwające do 

końca czerwca tego samego roku wewnętrzne procedury umożliwiające podjęcie negocjacji. 

W przypadku Unii Europejskiej podjęto prace nad wypracowaniem mandatu negocjacyjnego 

dla Komisji Europejskiej3. Rozpoczynając negocjacje w lipcu 2013 r. planowano je zakończyć 

w październiku 2014 r. Termin ten jednak nie został dotrzymany. Do września odbyło się 10 

rund negocjacyjnych, kolejna ma rozpocząć się w październiku 2015 r. Obydwie strony są 

zainteresowane przyspieszeniem postępów we wszystkich otwartych obszarach 

negocjacyjnych, dlatego też planują one zintensyfikowanie kontaktów pomiędzy 

prowadzącymi je zespołami, rozwiązywanie problemów i uzgadnianie technicznych 

szczegółów między kolejnymi sesjami. 

 
Tabela 1. Zakres przedmiotowy negocjacji TTIP w kolejnych rundach 
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Handel towarami  X X X   X X X 

Handel usługami, zakładanie 

przedsiębiorstw i handel 

elektroniczny 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

P 

Zamówienia publiczne  X X  X  X X  

Reguły pochodzenia    X   X  X 

Współpraca regulacyjna  

Spójność regulacyjna X  X X X X X P X 

Bariery techniczne w handlu 

(TBT) 
 

X 

 

X 

 

P 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Środki sanitarne i fitosanitarne 

(SPS) 
  

X 

 

X 

  

X 

 

P 

 

X 

 

X 

 

X 

Regulacje w sektorach:          

chemicznym X  X X X X X X X 

kosmetyków X  X X  X X X X 

inżynieryjnym  X   X X X X X 

wyrobów/urządzeń medycznych  X X X X  X X X X 

środków ochrony roślin X  X X  X X X X 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

farmaceutycznym X X X X X X X X X 

odzieżowym   X X  X X X X 

motoryzacyjnym X  X X X X X X X 

Zasady wymiany handlowej  

Zrównoważony rozwój  X X P X  X   

Energia i surowce X X X  X X X X X 

                                                           
3 Wytyczne w zakresie negocjacji dotyczących Transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji 

między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 9 października 

2014 r. (po zniesieniu klauzuli tajności), http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-

1/pl/pdf, dostęp: wrzesień 2015 r. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/pl/pdf
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Ułatwienia celne i handlowe  X P P X X X X X 

Małe i średnie przedsiębiorstwa   X P X X X  X 

Ochrona inwestycji X X        

Konkurencja  X P  P    X 

Prawa własności intelektualnej 

(IP) i oznaczeń geograficznych 
    

X 

  

X 

 

X 

 

P 

 

X 

Rozstrzyganie sporów (GGDS)   P  X  X X X 

 
X – otwarte negocjacje; P – pisemna propozycja stanowiąca przedmiot negocjacji; pochyłą czcionką w tabeli 

zaznaczono rozdziały, dla których UE przedstawiła i podała do wiadomości ogólne założenia negocjowanych 

kwestii 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów prasowych i raportów Komisji Europejskiej z kolejnych 

rund negocjacyjnych,  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230, dostęp: wrzesień 2015 r. 

 

Wszystkie wydzielone 24 obszary negocjacyjne zostały zaliczone do 3 podstawowych 

filarów. W każdej rundzie negocjacyjnej otwartych i poruszonych jest wiele kwestii, 

wchodzących w skład poszczególnych rozdziałów TTIP.  Komisja Europejska opracowała 

i podała do publicznej wiadomości pisemne propozycje warunków umowy, jak również 

określiła swoje stanowisko w zakresie poszczególnych jej rozdziałów będących przedmiotem 

negocjacji w temacie współpracy regulacyjnej4 i zasad wymiany handlowej (tab.1).  

Podjęte działania mają na celu przyspieszenie negocjacji, informowanie 

o oczekiwaniach Unii Europejskiej w zakresie opracowanych zagadnień i propozycje 

wstępnego uregulowania niektórych warunków współpracy. Poszczególne części umowy są 

opracowywane przez tworzone w tym celu zespoły ekspertów Unii Europejskiej i USA. Mając 

na względzie zapewnienie przejrzystości porozumienia Komisja Europejska na bieżąco 

informuje również o przebiegu negocjacji i konsultuje pojawiające się problemy ze 

stowarzyszeniami handlowymi, organizacjami konsumenckimi i przedstawicielami biznesu.   

  Zakres przedmiotowy TTIP, z punktu widzenia prowadzonych negocjacji, wykroczy 

poza obszary regulowane w ramach kodeksów Światowej Organizacji Handlu, a struktura tego 

porozumienia ma być zbliżona do umowy, która została zawarta pomiędzy Unią Europejską 

a Koreą Południową obowiązującej od połowy 2011 r.5, jak również wynegocjowaną z Kanadą 

znajdującą się w trakcie przeglądu legislacyjnego6. TTIP będzie więc miała charakter umowy 

                                                           
4 W tym celu Komisja Europejska opracowała także dokument zawierający przegląd stanowisk Unii 

Europejskiej w tym zakresie. Por. Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne (TTIP) a regulacje. 

Przegląd, Komisja Europejska, 10.02.2015, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153249.pdf, dostęp: wrzesień 2015 
5 Umowa o wolnym handle między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 

Korei, z drugiej strony, Dz. Urz. UE L127,  z 14.05.2011, t.54 
6 Consolidated CETA Text, published on 26 September, 2014, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf, dostęp: wrzesień 2015 r.  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153249.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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mieszanej, wychodzącej poza kwestie wolnego handlu, w których Unia Europejska ma 

przyznane wyłączne kompetencje. Jej wejście w życie będzie wymagało ratyfikacji przez 

wszystkie państwa członkowskie, poza zwykłą procedurą obowiązującą w przypadku 

zawierania umów handlowych7.   

W toku trwających negocjacji pojawiają się problemy w kwestii uregulowania  

warunków dostępu do rynku, głównie artykułów rolnych8, jak również zamówień publicznych. 

Nie oznacza to jednak braku kwestii spornych w zakresie liberalizowanego obrotu towarami 

przemysłowymi. Przedstawienie występujących barier taryfowych pozataryfowych zostanie 

poprzedzone krótką analizą polskiego eksportu do USA.      

 

 

2. Struktura towarowa polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych w latach 

2010-2014 

Badanie struktury towarowej eksportu pozwoli na wskazanie najważniejszych grup 

towarowych w obrotach handlowych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.  

Przeprowadzono je wykorzystując w tym celu wyróżnione sekcje towarów wg Standardowej 

Klasyfikacji Handlu Zagranicznego (Standard International Trade Classiffication) i stosowaną 

również w badaniu międzynarodowego handlu nomenklaturą BEC (Broad Economic 

Categories) pozwalającą zgrupować produkty wg ich przeznaczenia i wydzielić dobra 

podstawowe, półprodukty oraz dobra finalne. 

 

Tabela 2. Struktura eksportu z Polski do Stanów Zjednoczonych wg sekcji SITC w latach 2010-2014 (w %) 

 
Sekcje SITC 2010 2011 2012 2013 2014 

Żywność i zwierzęta żywe (sekcja 0) 7,52 5,33 6,41 4,79 6,44 

Napoje i tytoń (sekcja 1) 1,60 1,41 1,62 1,23 1,11 

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 

(sekcja 2) 0,38 0,34 0,61 0,62 0,61 

Paliwa mineralne, smary i materiały 

pochodne (sekcja 3) 3,37 8,64 4,37 11,51 8,22 

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne 

(sekcja 4) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Chemikalia i produkty pokrewne (sekcja 5) 6,01 5,29 5,77 4,26 3,84 

Towary przemysłowe sklasyfikowane wg 

surowca (sekcja 6) 15,67 18,17 11,73 9,75 11,91 

                                                           
7 Umowy handlowe zawierane przez Unię Europejską są negocjowane przez Komisję Europejską, współpracującą 

z Radą UE i Parlamentem Europejskim, który ostatecznie akceptuje treść porozumienia. Decyzja o podpisaniu 

umowy jest poddawana głosowaniu w Radzie UE.    
8 Szerzej A. Hajdukiewicz, Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w 

dziedzinie Handlu i Inwestycji, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”, Instytut Handlu 

Zagranicznego UG, Gdańsk 2014, nr 33, s. 288-295 
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Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 

(sekcja 7) 47,96 43,82 52,84 52,04 49,71 

Różne wyroby przemysłowe (sekcja 8) 17,49 16,96 16,62 15,79 18,15 

Towary i transakcje niesklasyfikowane w 

SITC (sekcja 9) 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 

Ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, 

dostęp: wrzesień 2015 r. 

 

W eksporcie z Polski do Stanów Zjednoczonych dominującą rolę odgrywały maszyny, 

urządzenia i sprzęt transportowy (sekcja 7) oraz pozostałe wyroby przemysłowe (sekcja 6 i 8), 

podobnie jak w wewnątrzunijnej wymianie handlowej naszego kraju oraz z państwami 

niebędącymi członkami Unii Europejskiej. Łącznie te trzy grupy stanowiły około 80% 

polskiego eksportu na rynek USA. Pozostałe grupy towarowe miały znacznie niższe udziały. 

W 2014 r. w stosunku do 2010 r. zmniejszyło się nieznacznie znaczenie sprzedaży artykułów 

rolnych (o ok. 1 p.p.) i chemikaliów (o ok. 2 p.p.) dostarczanych na amerykański rynek. Wzrosła 

natomiast rola eksportu paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o ok. 5 p.p.) 

Najmniejszy udział w dostawach polskich towarów do Stanów Zjednoczonych (poniżej 

jednoprocentowego udziału) miały surowce (tab. 2).       

 Korzystne kształtowanie się sytuacji w handlu pomiędzy Polską a Stanami 

Zjednoczonymi potwierdza również wysokość salda bilansu handlowego.     

 
Tabela 3. Saldo wymiany handlowej Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2010-2014 (w mln EUR) 

 
Sekcje SITC 2010 2011 2012 2013 2014 

Żywność i zwierzęta żywe (sekcja 0) 31,114 56,323 70,809 -41,068 147,880 

Napoje i tytoń (sekcja 1) 22,172 19,083 16,509 12,324 1,156 

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 

(sekcja 2) -92,758 -101,610 -126,955 -106,404 -109,616 

Paliwa mineralne, smary i materiały 

pochodne (sekcja 3) -232,514 -36,447 -7,531 344,603 252,837 

Oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne 

(sekcja 4) -1,307 -0,692 -0,374 -0,189 -0,097 

Chemikalia i produkty pokrewne (sekcja 5) -107,873 -122,061 -97,615 -103,314 -167,219 

Towary przemysłowe sklasyfikowane wg 

surowca (sekcja 6) 124,927 231,164 42,321 73,255 139,678 

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 

(sekcja 7) 50,316 166,086 -14,407 258,009 218,082 

Różne wyroby przemysłowe (sekcja 8) 160,273 241,140 244,028 360,564 420,545 

Towary i transakcje niesklasyfikowane w 

SITC (sekcja 9) -0,089 -12,237 -20,226 -16,672 -17,115 

Ogółem -45,740 440,686 106,560 781,109 886,131 

 
Źródło: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, dostęp: wrzesień 2015 r. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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W grupach towarowych odgrywających istotną rolę w handlu zagranicznym Polski ze 

Stanami Zjednoczonymi w badanym okresie odnotowano nadwyżkę eksportu nad importem 

(sekcje: 6 i 8 oraz 7 (z wyjątkiem 2012 r.)), ponadto artykuły rolno-spożywcze (z wyjątkiem 

2013 r.). Deficyt handlowy wystąpił w latach 2010-2014 jedynie w przypadku surowców, 

w tym również paliw oraz surowców energetycznych (w tej ostatniej sekcji w 2013 r. i 2014 r. 

wartość eksportu z Polski do USA przewyższyła jej import, a więc odnotowano nadwyżkę 

handlową). Grupą towarową, w której często występował deficyt w wymianie handlowej były 

także produkty chemiczne (tab.3). Zmiany, zachodzące w strukturze eksportu i importu 

towarów do/z USA wskazują, że pomimo istniejących barier w handlu zagranicznym wyroby 

pochodzące z naszego kraju znajdują na tym rynku nabywców. Ponadto występująca w bilansie 

handlowym nadwyżka eksportu nad importem potwierdza poprawiającą się sytuację polskich 

towarów i świadczy o ich konkurencyjności na rynku Stanów Zjednoczonych.  

      W dalszej części opracowania przeprowadzono badanie struktury eksportu wg ich 

przeznaczenia gospodarczego.   

 
Tabela 4. Struktura towarowa eksportu z Polski do Stanów Zjednoczonych wg klasyfikacji BEC w latach 

2010-2014 (w %)    

 

Grupy towarowe 2010 2011 2012 2013 2014 

Dobra podstawowe 0,37 0,28 0,62 0,69 0,81 

111.  Nieprzetworzona żywność i napoje 

głównie  dla przemysłu 0,01 0,01 0,07 0,06 0,34 

210. Nieprzetworzone towary zaopatrzeniowe 

dla przemysłu nieuwzględnione w innych 

działach  0,36 0,27 0,55 0,63 0,47 

310. Nieprzetworzone paliwa  

i smary  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dobra pośrednie 51,56 57,77 53,29 60,97 56,29 

Półprodukty 21,72 29,87 19,71 24,24 22,63 

121. Przetworzona żywność i napoje głównie dla 

przemysłu 1,51 0,98 0,79 0,71 0,21 

220. Przetworzone towary zaopatrzeniowe dla 

przemysłu nieuwzględniane w innych działach  16,86 20,24 14,52 12,00 14,19 

321. Przetworzone paliwa i smary, benzyna 

silnikowa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

322.Pozostałe przetworzone paliwa i smary 3,35 8,65 4,40 11,53 8,23 

Części i akcesoria 29,84 27,90 33,58 36,73 33,66 

420. Dobra inwestycyjne, części i akcesoria (z 

wyłączeniem części do środków transportu) 9,33 9,65 10,48 8,86 10,91 

530. Części i akcesoria do środków transportu   20,51 18,25 23,10 27,87 22,75 

Dobra finalne 47,93 41,67 45,94 38,18 42,76 

Konsumpcyjne 27,77 23,61 23,74 19,54 22,57 

112. Nieprzetworzona żywność i napoje głównie 

dla gospodarstw domowych  0,17 0,27 1,06 0,27 0,31 

122. Przetworzona żywność i napoje głównie dla 

gospodarstw domowych  8,80 6,31 6,70 5,52 6,67 
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510. Środki transportu i części do nich, 

samochody osobowe 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

522. Środki transportu do celów 

nieprzemysłowych  0,04 0,02 0,15 0,02 0,10 

610. Dobra konsumpcyjne trwałego użytku  9,14 8,12 6,93 6,63 7,93 

620. Dobra konsumpcyjne półtrwałego użytku  5,25 5,07 4,46 3,83 4,09 

630. Dobra konsumpcyjne  nietrwałego użytku  4,35 3,80 4,42 3,25 3,46 

Inwestycyjne 20,16 18,06 22,2 18,64 20,19 

410.Dobra inwestycyjne (z wyłączeniem 

środków transportu)  11,94 10,60 14,26 11,60 12,61 

521. Pozostałe środki transportu do celów 

przemysłowych  8,22 7,46 7,94 7,04 7,58 

Dobra niesklasyfikowane 0,14 0,28 0,15 0,16 0,14 

700. Dobra gdzie indziej niesklasyfikowane 0,14 0,28 0,15 0,16 0,14 

Ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Źródło: Klasyfikacja wg BEC, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, dostęp: wrzesień 2015 r. 

 

W eksporcie, podobnie zresztą jak w imporcie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi 

dominowały dobra pośrednie, do których zalicza się półprodukty, części i akcesoria. W 2010 r. 

ich udział wynosił ok. 51,5% wartości eksportu ogółem i do 2014 r. wzrósł o blisko 5 p.p. 

Natomiast w porównaniu do 2013 r. wystąpił niewielki spadek wielkości dostaw tej grupy 

towarów. Części i akcesoria do środków transportu stanowiły około 40% dóbr pośrednich  

sprzedawanych do USA. Ta sama grupa towarowa odgrywa również znaczącą rolę w imporcie. 

Jej wysokie udziały w dostawach i zakupach potwierdzają nie tylko istnienie znacznych 

powiązań w branży motoryzacyjnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Świadczą one 

także o wysokim stopniu koncentracji i internacjonalizacji produkcji, uwzględniając 

dodatkowo relatywnie niskie udziały środków transportu w wymianie handlowej. W przypadku 

półproduktów Polska sprzedawała przede wszystkim przetworzone towary zaopatrzeniowe dla 

przemysłu, natomiast w mniejszym zakresie paliwa i smary. Udział dóbr finalnych stanowił 

ponad 40% polskiego eksportu, z wyjątkiem 2013 r. W początkowym okresie w tej grupie 

przeważały towary konsumpcyjne nad inwestycyjnymi (o ok. 7,5% w 2010 r.), by w ostatnim 

roku zmniejszyć się do ok. 2%. Trzecia główna grupa towarów - dobra podstawowe miały 

bardzo niski udział w eksporcie z Polski do USA (tab. 4).    

Z jednej strony struktura towarowa sprzedaży Polski do Stanów Zjednoczonych 

wskazuje na o wiele bardziej znaczące powiązania kooperacyjne procesu produkcji, istniejące 

pomiędzy polskimi i amerykańskimi podmiotami (przeważający udział dóbr pośrednich), 

z drugiej jednak wydaje się ona być mniej zaawansowaną w stosunku do pozaunijnych krajów 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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ogółem. Wskazuje to na istniejące znaczne różnice w rozwoju gospodarczym pomiędzy Polską 

a Stanami Zjednoczonymi9.  

 

3. Ochrona rynku Stanów Zjednoczonych w okresie negocjowania warunków 

TTIP  

 

 Dostęp do amerykańskiego rynku dla zagranicznych  towarów jest ograniczony przez 

cła i instrumenty pozataryfowe. Szczególnie ta ostatnia grupa narzędzi jest uciążliwa 

w wymianie handlowej pomiędzy krajami. W 2013 r. średnia stawka celna, obowiązują na 

towary importowane do USA wynosiła 3,4%, przy czym dla towarów rolnych jej przeciętny 

poziom był wyższy  - 5,3% a dla nierolnych niższy - 3,1%10.  

Mając na względzie ochronę rynku Stanów Zjednoczonych na wstępie wyróżniono dwie 

główne grupy towarowe - produkty rolne i nierolne (obejmujące ryby, produkty rybołówstwa 

oraz wyroby przemysłowe) i przypisano im obowiązujące stawki celne. 

 
Tabela 5. Stawki celne dla towarów przywożonych do USA i pochodzących z krajów objętych KNU (stan 

na 2013 r.)   

 

Rodzaje towarów 

Wysokość stawki celnej (w %) Stawki 

celne inne 

niż od 

wartości 

 0 (0; 5> (5; 10> (10; 15> (15; 25> (25; 50> (50; 100> >100 

Linie taryfowe i wartość importu (w %) 

Towary rolne 

 Stawka celna stosowana KNU 30,8 45,8 12,4 4,6 3,0 1,5 0,4 0,8 41,4 

Import* 41,0 36,2 12,5 7,0 1,7 0,7 0,6 0,2 4,0 

Towary nierolne (rybołówstwo i wyroby przemysłowe) 

Stawka celna stosowana KNU 50,6 24,9 16,3 4,7 1,7 0,4 0,0 0,0 3,1 

Import* 48,9 40,2 6,2 0,9 3,1 0,7 0,0 0,0 0,0 
* - dane określające udział importu w wartości zagranicznych zakupów ogółem odnoszą się do 2012 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Tariff Profiles 2014, WTO ITC UNCTAD, Geneva  2014, s.  

169,  https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles14_e.htm, dostęp: wrzesień 2015 r. 

 

                                                           
9 Udział dóbr pośrednich i finalnych w strukturze towarowej dostaw na rynki pozaunijne znacznie różnił od 

odnotowanego dla eksportu do Stanów Zjednoczonych. W strukturze eksportu ogółem do wszystkich krajów 

niebędących członkami UE przeważały dobra finalne (stanowiące ponad 50%) nad dobrami pośrednimi. Szerzej 

na ten temat: B. Pera, Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla struktury polskiego handlu zagranicznego, [w:] 

S. Wydymus, A. Hajdukiewicz (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm. Korzyści i zagrożenia dla wymiany 

handlowej Polski, Difin, Warszawa 2015, s. 212.-215      

 
10 World Tariff Profiles 2014, WTO ITC UNCTAD, Geneva  2014, s. s. 169 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles14_e.htm 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles14_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles14_e.htm
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Wraz ze wzrostem stawek celnych malała liczba linii taryfowych11, jak również wartość 

importu związana z nimi. Największe znaczenie odnotowano w przypadku towarów, których 

wysokość stawki celnej nie przekraczała 5%, drugą grupę stanowiły linie taryfowe z zerową 

opłatą. W sumie dla blisko 90% linii taryfowych stawki celne nie przekroczyły 10%. W grupie 

towarów przemysłowych i rybołówstwa ponad 50% stanowiły linie taryfowe, do których 

przypisana była zerowa stawka celna, jedynie w przypadku 6,8% produktów klasyfikowanych 

wg systemu HS cło kształtowało się powyżej 10%. Należy mieć na uwadze, że w grupie 

towarów rolnych w stosunku do ponad 40% linii taryfowanych stosowano stawki celne 

specyficzne i mieszane (tab. 5).         

 W dalszej części opracowania uwzględniono przeciętne stawki celne obowiązujące 

w grupach towarowych w ramach produktów rolnych i przemysłowych.  

   

Tabela 6. Wysokość średnich i maksymalnych stawek celnych  i ich znaczenie w imporcie do USA wg grup 

towarowych12 (w %; stan na 2013 r.)   

 

Grupy towarowe 
 

Średnia 

stawka 

celna 

Udział linii 

taryfowych 

bez cła 

Maksymaln

a 

stawka 

celna  

Towary rolno-spożywcze 

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia 

zwierzęcego 2,3 30,8 

 

26 

Produkty mleczarskie 20,5 0,3 93 

Owoce, warzywa, rośliny 4,7 21,1 132 

Kawa, herbata 3,1 53,5 25 

Produkty zbożowe  3,1 20,1 56 

Nasiona roślin oleistych, tłuszcze i oleje 7,3 25,9 164 

Cukier i słodycze 11,7 2,7 34 

Napoje i tytoń 18,9 26,2 350 

Bawełna 3,6 38,3 13 

Pozostałe produkty rolne 1,1 61,0 74 

Towary nierolne (rybołówstwo i  produkty przemysłowe) 

Ryby i produkty przetwórstwa rybnego 0,8 84,6 35 

Surowce mineralne i metale 1,6 64,2 38 

Benzyna i wyroby przemysłu petrochemicznego 1,2 0,0 9 

Chemikalia 2,8 40,9 7 

Drewno i papier 0,5 89,8 16 

Tekstylia 7,9 16,4 34 

Odzież 11,6 2,6 32 

Skóra i  wyroby skórzane 3,7 42,0 60 

Maszyny i urządzenia nieelektryczne 1,2 67,1 10 

Maszyny elektryczne 1,4 57,7 15 

Sprzęt transportowy 2,3 65,4 25 

Pozostałe wyroby przemysłowe   2,2 46,5 39 

                                                           
11 W 2013 r. USA dokonywały wymiany towarami zaklasyfikowanymi 11602 linii taryfowych, z których 1682 

stanowiły produkty rolne, a pozostałe 9920 określono jako towary nierolne.   
12 Odpowiednie działy pozycje i podpozycję  HS 2012,  przypisane do wyróżnionych grup towarów zostały ujęte 

w World Tariffs Profiles 2014, WTO ITC UNCTAD, Geneva 2014, s. 28-29   
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Źródło: opracowanie własne na podstawie World Tariff Profiles 2014, WTO ITC UNCTAD, Geneva  2014, s. 

169,  https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles14_e.htm, dostęp: wrzesień 2015 r. 

 

Z punktu widzenia wysokości ceł w przypadku wyrobów przemysłowych można odnotować 

niższe stawki celne niż w grupie produktów rolno-spożywczych. W obu głównych kategoriach 

towarowych występowały kominy celne, stosowane dla wyrobów szczególnie chronionych na 

wewnętrznym rynku. Z punktu widzenia dostępu importowanych towarów bez cła na rynek 

amerykański najbardziej chronionymi branżami w grupie produktów nierolnych, były: benzyna 

i wyroby przemysłu petrochemicznego, tekstylia oraz wyroby z branży odzieżowej. Natomiast 

w przypadku wyrobów rolnych takich jak: bawełna, kawa i herbata oraz pozostałe produkty 

rolno-spożywcze można odnotować największy udział pozycji o zerowej stawce celnej (tab. 6).     

 Ogólna charakterystyka stawek celnych nakładanych na towary eksportowane przez 

wszystkie kraje do Stanów Zjednoczonych umożliwi podjęcie próby oceny pozycji polskich 

towarów. 

 

Tabela 7. Wysokość średnich stawek ceł i ich znaczenie w eksporcie z Polski do USA wg grup towarowych 

(w %; stan na 2013 r.)   

 

Grupy towarowe 
Średnia 

stawka celna 

Średnia ważo-

na stawka celna 

Udział linii taryfowych 

objętych 

cłem 
wolnych od cła 

objętych stawką 

specyficzną 

Wszystkie towary 3,45 1,43 51,14 41,25 1,29 

Wg przeznaczenia końcowego 

Dobra podstawowe  3,32 1,26 28,73 41,44 0,00 

Dobra pośrednie 2,79 1,10 48,79 45,81 1,05 

Dobra inwestycyjne 1,13 0,50 38,08 61,07 0,49 

Dobra konsumpcyjne 5,20 3,01 60,81 28,65 1,71 

Wg zagregowanych grup towarowych opartych o działy HS13 

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia 

zwierzęcego 4,53 3,54 51,77 12,06 

 

0,00 

Produkty pochodzenia roślinnego 2,78 3,48 34,78 25,6 0,00 

Artykuły przemysłu spożywczego 7,23 2,91 46,98 18,53 5,17 

Produkty  mineralne 0,33 0,01 13,33 86,67 0,00 

Paliwa 4,54 6,63 16,67 11,11 66,67 

Produkty chemiczne 2,31 1,34 50,74 47,59 0,00 

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 3,08 2,28 68,28 31,72 0,00 

                                                           
13 Do wyróżnionych grup towarowych zaklasyfikowano wyroby z następujących działów HS: Zwierzęta żywe i 

produkty pochodzenia zwierzęcego (działy 01-05); Produkty pochodzenia roślinnego (działy 06-15); Artykuły 

przemysłu spożywczego (działy 16-24); Produkty mineralne (działy 25-26), Produkty mineralne (dział 27), 

Produkty chemiczne (działy 28-38); Tworzywa sztuczne i wyroby z nich (działy 39-40);  Skóry surowe i 

wyprawiane oraz wyroby z nich (działy 41-43); Drewno i wyroby z drewna (działy 44-49); Materiały i wyroby 

przemysłu tekstylno-odzieżowego (działy 50-63); Obuwie, nakrycia głowy i wyroby galanteryjne (działy 64-67); 

Kamienie, szkło, produkty z nich wytwarzane i wyroby ceramiczne (działy 68-71); Metale i wyroby metalurgiczne 

(działy 72-83); Maszyny i urządzenia (działy 84-85); Środki i sprzęt transportowy (działy 86-89), Pozostałe 

wyroby przemysłowe (działy 90-99).    

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles14_e.htm
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Skóry surowe i wyprawiane oraz wyroby z 

nich 5,51 0,76 85,29 13,73 

 

0,00 

Drewno i wyroby z drewniane 1,03 0,79 26,52 72,17 0,00 

Materiały i wyroby przemysłu 

tekstylno-odzieżowego 9,85 6,98 81,75 12,73 

 

0,15 

Obuwie, nakrycia głowy  

i wyroby galanteryjne  8,82 6,82 71,81 14,09 

 

3,36 

Kamienie, szkło, produkty z nich 

wytworzone i wyroby 

ceramiczne 4,13 5,34 66,05 32,47 

 

 

0,00 

Metale i wyroby metalurgiczne 1,97 1,18 47,79 50,20 1,20 

Maszyny i urządzenia   1,18 0,64 38,89 60,70 0,33 

Środki i sprzęt transportowy 1,33 0,33 38,34 61,66 0,00 

Pozostałe wyroby przemysłowe  1,76 0,27 43,22 51,54 3,62 

 
Źródło: World Integrated Trade Solution (WITS), http://wits.worldbank.org, dostęp: wrzesień 2015 r. 

 

Narzędzia taryfowe, do których zalicza się cła mają coraz mniejsze znaczenie 

w międzynarodowej wymianie handlowej. Jednak, jak wynika z tabeli 7 nadal ograniczają one  

dostęp polskich towarów do rynku Stanów Zjednoczonych. Uwzględniając przeznaczenie 

końcowe najkorzystniejsze warunki sprzedaży są oferowane towarom zaliczanym do grupy 

dóbr inwestycyjnych, a najwięcej wyrobów i najwyższe cło odnosi się do dóbr 

konsumpcyjnych. W grupach towarowych, wyróżnionych w oparciu o system HS,  cła  

najbardziej chroniły dostęp do rynku wyrobów przemysłu tekstylno-odzieżowego 

i klasyfikowanych w sektorze produktów skórzanych. Ponadto w polskim eksporcie do Stanów 

Zjednoczonych blisko 70% linii taryfowych wyrobów szklanych i ceramicznych oraz 

z tworzyw sztucznych było objętych cłem. Natomiast produkty mineralne, drewno i wyroby 

drewniane sprzedawane na rynku USA były najczęściej wolne od cła. Stawki specyficzne, 

sporadycznie występujące w wymianie handlowej pozostałymi towarami, odnosiły się do 

blisko 2/3 linii taryfowych produktów klasyfikowanych, jako paliwa (tab. 7). Liberalizacja ceł 

może więc przynieść korzyści dla Unii Europejskiej, w tym także Polski, jak i Stanów 

Zjednoczonych. W zakresie  eksportowanych do USA produktów, zaliczanych do sektorów 

wrażliwych, redukcja ceł może również wiązać się z występowaniem okresów przejściowych 

i wprowadzania klauzuli ochrony rynku. Występujące różnice w klasyfikacji towarów 

w poszczególnych grupach uniemożliwiły przeprowadzenie bardziej dogłębnej analizy.  

 Obok ceł, w stosunku do towarów przywożonych do USA są stosowane instrumenty 

pozataryfowe, które często o wiele skuteczniej ograniczają dostęp zagranicznych towarów do 

rynku wewnętrznego. Mogą one wynikać z polityki handlowej realizowanej przez państwo, 

często są jednak podyktowane innymi celami społecznymi, jak np. bezpieczeństwo i zdrowie 

społeczeństwa oraz ochrona środowiska. Licznie występujące pozataryfowe instrumenty 

http://wits.worldbank.org/
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o charakterze przeszkód technicznych i norm sanitarnych, wskazują na stosowanie nowych 

rozwiązań w zakresie ochrony rynku.     

 
Tabela 8. Instrumenty pozataryfowe stosowane w stosunku do polskich towarów eksportowanych do 

Stanów Zjednoczonych (stan na 30.06.2015 r.) 

 
   

Rodzaj środka Polska Kraje WTO 

Środki antydumpingowe 2 297 

Licencje importowe 15 15 

Ograniczenia ilościowe 31 31 

Instrumenty ochronne w ramach klauzuli 

ochronnej (Safeguard) 

 

10 

 

10 

Instrumenty sanitarne i fitosanitarne 2739 2762 

Instrumenty ochronne w ramach specjalnej 

klauzuli ochronnej (Special Safeguard) 

 

173 

 

173 

Normy i uregulowania techniczne 1200 1200 

Kwoty taryfowe 52 52 

Subsydia eksportowe 13 13 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Integrated Trade Intelligence Portal  

http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search, dostęp: wrzesień 2015 r. 

Jak wynika z powyższej tabeli pozataryfowe instrumenty ograniczające dostęp polskich 

towarów do rynku Stanów Zjednoczonych mają głównie charakter regulacyjny i wynikają 

z wprowadzenia różnych biurokratycznych barier. Są to bariery, które z wyjątkiem 

wprowadzonych środków ochronnych przed dumpingiem, odnoszą się do wszystkich państw 

należących do WTO. Instrumenty antydumpingowe są stosowane jedynie w eksporcie 

wybranych produktów stalowych. Ich odniesienie do produktów pochodzących z Polski może 

wskazywać na nadal występujący problem traktowania Unii Europejskiej, jako jednego 

podmiotu, a nie rozpatrywanie jej z punktu poszczególnych krajów. Wszystkie stosowane 

instrumenty pozataryfowe odnoszą się do produktów zaliczanych do wrażliwych gałęzi 

przemysłu, surowców i materiałów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, oraz towarów 

rolnych. Najbardziej szczegółowe i najliczniejsze regulacje zamieszczone w normach 

technicznych, sanitarnych i fitosanitarnych są również przedmiotem negocjacji porozumienia 

TTIP. W toku prowadzonych negocjacji planuje się, że zniesienie większości barier 

handlowych nastąpi po wejściu umowy w życie, gdyż takie działanie może przyczynić się do 

ograniczenia negatywnych skutków. Ponadto likwidacja, zniesienie, czy tylko redukcja barier 

handlowych, głównie pozataryfowych, mogą wpłynąć na dalszą poprawę sytuacji polskich 

produktów na rynku Stanów Zjednoczonych.        
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Podsumowanie  

Próby wzajemnej liberalizacji handlu i redukcji istniejących barier, podejmowane przez 

Unię Europejską i Stany Zjednoczone od początku lat 90. XX w. dotychczas nie przyniosły 

oczekiwanych skutków w formie pogłębienia współpracy. Rozpoczęte w 2013 r. negocjacje 

Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego, zakładające utworzenie strefy 

wolnego handlu, obejmującej likwidację barier w obrocie towarami i usługami, oraz   zniesienie 

innych ograniczeń utrudniających relacje biznesowe pomiędzy partnerami, wykraczają 

zakresem przedmiotowym poza warunki regulowane w ramach WTO.  Powstające 

porozumienie będzie określało warunki dostępu do rynku, podejmowało wiele szczegółowych 

uzgodnień regulacyjnych i wspierających wymianę handlową. 

W strukturze polskiego eksportu na rynek USA dominują towary przemysłowe, jednak 

należy także mieć na uwadze występowanie w nim produktów rolno-spożywczych. Natomiast 

według przeznaczenia gospodarczego dobra pośrednie, w tym części i akcesoria oraz 

półprodukty, przeważają nad dobrami finalnymi.  

  Dostęp polskich towarów do rynku Stanów Zjednoczonych jest ograniczony zarówno 

przez instrumenty taryfowe i pozataryfowe. Z przeprowadzonej analizy pod kątem 

przeznaczenia końcowego towarów wynika, że najkorzystniejsze warunki sprzedaży są 

oferowane produktom, będącym dobrami inwestycyjnymi, a najwyższe stawki celne odnoszą 

się do dóbr konsumpcyjnych. W ujęciu grup towarowych opartych o system HS najbardziej 

chroniony jest dostęp do amerykańskiego rynku wyrobów tekstylno-odzieżowych, skórzanych, 

szklanych i ceramicznych oraz z tworzyw sztucznych. Redukcja stawek celnych może więc 

wpłynąć na pozycję polskich towarów na rynku USA. Do najczęściej stosowanych środków 

pozataryfowych, chroniących rynek USA należą normy techniczne, sanitarne i fitosanitarne, 

mające charakter regulacyjny i wprowadzające utrudnienia administracyjne. Są one często 

bardziej skutecznym instrumentem ograniczającym dostęp do rynku w porównaniu do narzędzi 

taryfowych.        
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Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie warunków dostępu polskich towarów do rynku 

Stanów Zjednoczonych, w świetle negocjowanego porozumienia TTIP. W artykule 

scharakteryzowano najważniejsze założenia, cele i zakres przedmiotowy umowy. Wskazano na 

zmiany zachodzące w strukturze towarowej polskiego eksportu do USA w poszczególnych 

sekcjach SITC i grupach BEC w latach 2010-2014. W jego ostatniej części podjęto próbę 

przedstawienia znaczenia instrumentów polityki handlowej, głównie taryfowych, 

ograniczających dostęp polskich towarów do Stanów Zjednoczonych.  
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