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Wprowadzenie 

Strategia Unii Europejskiej w sferze polityki handlowej opiera się na założeniu, że wolny 

handel oraz otwarcie rynku na współpracę z innymi krajami i regionami ma pozytywny wpływ 

na wzrost gospodarczy, a także tworzenie miejsc pracy. Otwieranie europejskiego rynku jest 

procesem, który w ostatnim dziesięcioleciu znacząco przybrał na sile. Na koniec 2013 roku 

obowiązywało 28 umów handlowych wiążących Unię Europejską z państwami trzecimi. 

Sfinalizowanie prowadzonych obecnie negocjacji sprawi, że dwie trzecie unijnego handlu 

będzie realizowane w ramach umów wolnohandlowych1. Jedną z wynegocjowanych ostatnio 

jest umowa z Ukrainą. Państwo ukraińskie znajduje się dziś w trudnej sytuacji politycznej 

i ekonomicznej, skutkiem tego między innymi zmniejsza się wartość polsko – ukraińskiej 

wymiany handlowej. W styczniu 2015 roku udział Ukrainy w polskim eksporcie wynosił 1,3%, 

natomiast w imporcie 0,8%2. Oznacza to obniżkę w porównaniu ze styczniem 2014 r. i spadek 

Ukrainy w rankingu partnerów handlowych Polski, odpowiednio na osiemnaste (w eksporcie) 

oraz dwudzieste trzecie miejsce (w imporcie). Należy jednak zauważyć, iż reorientacji 

politycznej Ukrainy towarzyszą zmiany kierunków eksportu. Słabnie pozycja Rosji jako jej 

głównego partnera handlowego. Przedsiębiorstwa ukraińskie pozbawione możliwości 

sprzedaży swoich produktów na wschodzie, w naturalny sposób zmuszone będą podjąć próbę 

eksportu na rynek Unii Europejskiej. Złożona sytuacja polityczna oraz zły stan gospodarki nie 

przekreślają szans, jakie dla Ukrainy stwarza na przyszłość tak wielki i bliski geograficznie 

oraz kulturowo rynek europejski. Możliwość poszerzenia wzajemnej wymiany handlowej, 

                                                 
1 Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Handel, Komisja Europejska, Urząd Publikacji UE, Luksemburg 2014, 

www.europa.eu/pol/index_en.htm (18.02.2015), s.10. 
2 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2015, GUS, www.stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ceny-handel/handel/obroty, (15.04.2015). 

http://www.europa.eu/pol/index_en.htm
http://www.stat.gov.pl/obszary
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a także zwiększenia udziału inwestycji bezpośrednich, dostrzegają przedstawiciele biznesu3. 

Realizację tych planów ma wzmacniać układ o stowarzyszeniu zawarty między Unią 

Europejską i Ukrainą, a zwłaszcza jego część, którą stanowi umowa o utworzeniu Pogłębionej 

i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA). 

Celem opracowania jest analiza umowy UE – Ukraina, w kontekście istniejących relacji 

handlowych oraz określenie jej wpływu na przyszłą orientację gospodarczą Ukrainy. Analiza 

treści umowy DCFTA pozwoli na wyznaczenie zakresu planowanego zbliżenia regulacji 

i procedur obowiązujących na integrujących się obszarach. 

 

 

1.  Wolnohandlowa polityka Unii Europejskiej  

Artykuł XXIV Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) umożliwia 

zawieranie regionalnych porozumień wolnohandlowych. Ich tworzenie jest możliwe o ile służą 

ułatwieniu handlu (a nie kreowaniu nowych barier), obejmują w zasadzie cały zakres wymiany 

handlowej i zostaną notyfikowane Światowej Organizacji Handlu (WTO). Proces powstawania 

regionalnych porozumień handlowych nabrał szybkiego tempa w ostatnich dwudziestu latach. 

Do głównych przyczyn zawierania umów o tym charakterze można zaliczyć:4 

 oczekiwania co do korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej, poszerzenie rynku, uzyskanie korzyści skali, 

 oddziaływanie już istniejących porozumień, które przyciągają nowych członków, 

 konieczność dostosowania się do decyzji podejmowanych przez głównych partnerów 

handlowych, 

 chęć wzmocnienia lub przyspieszenia reform wewnętrznych, poprzez przejęcie standardów 

prawnych i organizacyjnych, 

 podejmowanie prób poprawy pozycji negocjacyjnej w relacjach z innymi krajami. 

Z uwagi na niski poziom ceł w krajach systemu GATT/WTO, preferencje taryfowe nie 

odgrywają obecnie istotniejszej roli w stymulacji handlu. Większą wagę przypisuje się 

                                                 
3 Por.: M. Duszczyk, Polskie firmy mają szansę wprowadzić Ukrainę do Unii, [w:] Rzeczpospolita, 18 grudnia 

2014, s. B10-B11. 
4 E. Kawecka- Wyrzykowska, Preferencyjne porozumienia handlowe: ułatwienie czy bariera dla wielostronnego 

systemu handlowego WTO oraz handlu międzynarodowego, referat przygotowany na konferencję naukową 

PAN I RAN, czerwiec 2013, www.kawecka.eu/files/preferencje_porozumienia_handlowe-2013.pdf, s. 5-7. 

http://www.kawecka.eu/files/preferencje_porozumienia_handlowe-2013.pdf
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znoszeniu barier o charakterze technicznym, prawnym czy organizacyjnym5. Z tych powodów 

twórcy nowo powoływanych do życia stref wolnego handlu koncentrują się raczej  na strategii 

zapewnienia dostępu do rynku, niż eliminacji stawek celnych, czy też celach politycznych. 

Same umowy muszą, zatem przybierać bardziej kompleksową formę i obejmować wiele 

różnych obszarów regulacji. Należy zauważyć, że do popularyzacji idei regionalnych  

porozumień handlowych w znaczącym stopniu przyczynił się sukces integracji gospodarczej 

Europy. Pomimo sporów dotyczących jej rzeczywistych efektów nie budzi wątpliwości, że 

utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1957), unii celnej (1968) oraz jednolitego 

rynku europejskiego (1993), a następnie dalsza integracja (w tym rozszerzenie o nowych 

członków) doprowadziły do zwiększenia wymiany handlowej oraz wzrostu gospodarczego 

i dobrobytu krajów członkowskich6. 

Według Komisji Europejskiej podstawowe cele zawierania umów wolnohandlowych to: 

„otwarcie nowych rynków dla towarów i usług, zwiększenie ochrony inwestycji i możliwości 

inwestycyjnych, zmniejszenie kosztów handlu dzięki ograniczeniu ceł i biurokratyzmu, 

zwiększenie tempa handlu przez ułatwienie odprawy celnej oraz wprowadzenie zgodnych norm 

technicznych i sanitarnych, stworzenie większej pewności dzięki przejrzystym zasadom 

dotyczącym praw własności intelektualnej, konkurencji i zamówień publicznych oraz 

wspieranie zrównoważonego rozwoju przez propagowanie współpracy, przejrzystości i dialogu 

w kwestiach społecznych i środowiskowych”7. Unia Europejska zawarła dotychczas umowy 

o wolnym handlu z takimi krajami (regionami) europejskimi jak: Islandia, Norwegia, 

Szwajcaria i Wyspy Owcze, a także unie celne z Andorą, San Marino i Turcją. W ramach 

partnerstwa z państwami basenu Morza Śródziemnego, w latach 1995 -2002 UE podpisała 

umowy z Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Palestyną, Syrią 

i Tunezją. Umowy wolnohandlowe zawierają także traktaty o stabilizacji i stowarzyszeniu 

z Bałkanami Zachodnimi. Strefa wolnego handlu łącząca UE i Republikę Południowej Afryki 

istnieje od roku 2000, natomiast od 2011 r. obowiązuje umowa z Koreą Południową. Pierwsze 

umowy z krajami Ameryki Łacińskiej UE zawarła z Meksykiem (obowiązuje od 2000 r.) oraz 

Chile (obowiązuje od 2003 r.). W ostatnich latach nastąpił jednak znaczący postęp w relacjach 

                                                 
5 R. Baldwin, Economics, [w:] Preferential Trade Agreements Policies for Development. A Handbook, (red.) J. -

P. Chauffour, J.- Ch. Maur, World Bank, Washington 2011, s.69. 

6 B. Mucha – Leszko, Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii 

Europejskiej, [w:] Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, (red.) W. Bieńkowski, S.I. 

Bukowski, G. Olszewska, Wyd. Cedetu, Warszawa 2012, 19-22. 
7 Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Handel, op. cit. s.7. 
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z państwami tego regionu. W 2012 r. zawarto umowę z Peru i Kolumbią  (stosowane są od 2013 

r.). Ekwador podjął decyzję o przystąpieniu do tej umowy i w 2014 r. zakończył negocjacje 

z UE. Również państwa Ameryki Środkowej, takie jak Gwatemala, Nikaragua, Honduras, 

Kostaryka, Panama i Salwator podpisały w 2012 r. umowy stowarzyszeniowe z UE (stosowane 

od 2013 r.). Unia Europejska wynegocjowała także kilka umów, które jednak jeszcze nie weszły 

w życie. Należą do nich umowy z Singapurem, Kanadą oraz Afryką Zachodnią. W fazie 

negocjacji znajdują się umowy z Indiami,  krajami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-

Wschodniej ASEAN (Malezją, Wietnamem, Tajlandią), państwami Wspólnego Rynku 

Południa MERCOSUR (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem), Japonią i Stanami 

Zjednoczonymi (TTIP). 

Obecnie Unia znajduje się w trakcie realizacji programu zawierania lub rozszerzania umów 

o wolnym handlu ze swoimi głównymi partnerami handlowymi8. Deklarowanym celem jest 

otwieranie rynków, tak aby wzmocnić dwustronną wymianę towarową. Jednym z istotnych 

kierunków polityki handlowej UE jest kierunek wschodnioeuropejski. Jak dotychczas Unia 

Europejska uzgodniła umowy dotyczące utworzenia Pogłębionej i Kompleksowej Strefy 

Wolnego Handlu (ang. Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA) z  Mołdawią, 

Gruzją, Ukrainą i Armenią. Postanowienia umów z Mołdawią i Gruzją są stosowane 

tymczasowo od września 2014 r., natomiast z Ukrainą zaplanowano przesunięcie tego terminu 

na 01 styczna 2016 r.. Armenia podjęła decyzję o rezygnacji ze stowarzyszenia z UE 

i przystąpiła do unii celnej z Rosją.  

 

 

2. Charakterystyka relacji handlowych UE z Ukrainą  

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku podstawę wzajemnych relacji UE (wówczas 

Wspólnoty Europejskie) - Ukraina stanowił Układ o Partnerstwie i Współpracy z 14 czerwca 

1994 r., obowiązujący od 01 marca 1998. Nie tworzył on jednak żadnych specjalnych 

warunków, ani w sferze gospodarczej ani tym bardziej politycznej9. Pewnym przełomem 

okazała się dopiero zgłoszona przez Polskę i Szwecję koncepcja tzw. Partnerstwa 

Wschodniego. Skierowano ją do Ukrainy oraz kilku innych krajów byłego ZSSR. W ramach 

tej inicjatywy przewidywano zacieśnienie współpracy z krajami przystępującymi, jednak bez 

                                                 
8 Tamże, s.10-11. 
9 A. Staszczyk, Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego z Unią Europejską, 

[w:] Polityka i Społeczeństwo, Nr 3(11)/2013, s.101. 
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perspektywy członkowstwa w UE. Propozycja obejmowała między innymi: zniesienie wiz, 

stworzenie stref wolnego handlu, zharmonizowanie systemów prawnych oraz współpracę 

w zakresie polityki, ekonomi i spraw społecznych. Ukraina przystąpiła do Partnerstwa 

Wschodniego w czasie szczytu w Pradze w 2009 r.. Nie wiązało się to jednak automatycznie 

z przyjęciem jakichś konkretnych rozwiązań, ale umożliwiło rozpoczęcie rozmów dotyczących 

zawarcia umów stowarzyszeniowych. Negocjacje w tej sprawie pomiędzy UE i Ukrainą trwały 

od 2007 r. do końca 2011 r., a samą umowę parafowano w roku 2012.  

Z perspektywy Unii Europejskiej wymiana handlowa z Ukrainą ma dotychczas stosunkowo 

niewielki wymiar (1,1% obrotów). Ukraina jest dopiero 27-m partnerem handlowym UE 

w imporcie oraz 19-m w eksporcie. Jej udział w imporcie Unii wynosi 0,8%, natomiast 

w eksporcie 1,4%. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się z perspektywy Ukrainy, dla której 

jednolity rynek europejski jest jednym z dwu głównych punktów odniesienia. W 2013 r. 

przypadało na Unię Europejską aż 31,2% wartości całego handlu zagranicznego Ukrainy co 

dawało UE pierwszą pozycję przed Rosją (27,3%) oraz  Chinami (7,6%) [Tab.1]. Pozostali 

główni partnerzy Handlowi Ukrainy to: Turcja, Białoruś, Stany Zjednoczone, Egipt, Indie 

i Kazachstan. Należy podkreślić, że w wymianie handlowej Ukrainy dominują dwa 

podstawowe kierunki: Unia Europejska i Rosja, na które łącznie przypada ponad połowa 

wartości obrotów. Pozostałe kraje mają niewielkie lub wręcz marginalne znaczenie. [Tab.1]  

 

Tabela 1. Główni partnerzy handlowi Ukrainy wg. wielkości obrotów (2013 r.; dane w mln euro) 

Kraj Obroty Udział 

 

 

 
1.Unia Europejska 

 

 
33.589 

 

 
31,2% 

2. Rosja 29.368 27,3% 

3. Chiny 8.149 7,6% 

4. Turcja 4.339 4,0% 

5. Białoruś 4.286 4,0% 

6. USA 2.807 2,6% 

7. Egipt 2.191 2,0% 

8. Indie 2.157 2,0% 

9. Kazachstan 2.149 2,0% 

10. Japonia 1.107 1,0% 

źródło: DG TRADE Statistics10 

 

W strukturze importu towarów z Ukrainy do Unii Europejskiej największe znaczenie mają 

towary z sekcji XV Systemu Zharmonizowanego (HS), obejmującej metale nieszlachetne 

i wyroby z nich (25,5%) oraz produkty pochodzenia roślinnego (19,9%) i produkty mineralne 

(18,80%) [Tab.2]. Są to, zatem produkty o niskim stopniu przetworzenia. Do głównych 

                                                 
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf  (18.02.2015). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september
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towarów eksportowanych przez UE na Ukrainę należy zaliczyć: maszyny i urządzenia 

mechaniczne (23,80%), pojazdy etc. (10,70%), produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych 

(15,40%), produkty mineralne (10,60%). [Tab.2] Wskazuje to na zależność gospodarki Ukrainy 

od eksportu produktów pochodzenia roślinnego oraz wyrobów metalurgicznych i rud żelaza. 

 

Tabela 2.  Struktura obrotów handlowych UE – Ukraina 2013 r. (dane w mln euro) 

Nr sekcji w Systemie  

Zharmonizowanym (HS) 

Rodzaj towarów Import do UE Udział

% 

Eksport  z UE Udział 

% 

Sekcja I  

 

zwierzęta żywe; produkty pochodzenia 

zwierzęcego 

42 0,30 432 1,80 

Sekcja II 

 

produkty pochodzenia roślinnego 2.747 19,90 753 3,10 

Sekcja III 

 

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego 

lub roślinnego 

464 3,40 70 0,30 

Sekcja IV 

 

Gotowe artykuły spożywcze, alkohole, 

tytoń 

532 3,80 958 4,00 

Sekcja V 

 

Produkty mineralne 2.602 18,80 2.549 10,60 

Sekcja VI 

 

Produkty przemysłu chemicznego i 

pokrewnych 

532 3,80 3.677 15,40 

Sekcja VII 

 

Tworzywa sztuczne, kauczuk i artykuły z 

nich 

75 0,50 1..548 6,50 

Sekcja VIII 

 

Skóry, skóry futerkowe, wyroby siodlarskie 

i rymarskie, artykuły podróżne 

114 0,82 177 0,70 

Sekcja IX 

 

Drewno i artykuły z drewna, węgiel 

drzewny, korek, wyroby ze słomy, wyroby 

wikliniarskie i koszykarskie 

548 4,00 241 1,00 

Sekcja X 

 

Masa włóknista z drewna, papier i tektura 

oraz artykuły z nich 

44 0,30 707 3,00 

Sekcja XI 

 

Materiały i artykuły włókiennicze 342 2,50 1.185 4,90 

Sekcja XII 

 

Obuwie, nakrycia głowy, parasole,  itd. 77 0,60 216 0,90 

Sekcja XIII 

 

Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, 

ceramiki i szkła 

47 0,30 396 1,70 

Sekcja XIV Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, 

metale szlachetne, artykuły z  nich , 

monety, itd. 

30 0,20 74 0,30 

Sekcja XV 

 

Metale nieszlachetne i artykuły z metali 

nieszlachetnych 

3..519 25,50 1.194 5,00 

Sekcja XVI 

 

Maszyny i urządzenia mechaniczne, itd. 1.202 8,70 5.698 23,80 

Sekcja XVII 

 

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki 

pływające, urządzenia transportowe 

175 1,30 2..572 10,70 

Sekcja XVIII 

 

Przyrządy i aparatura optyczne, 

fotograficzne, kinematograficzne, 

pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, 
medyczne, itd. 

24 0,20 469 2,10 

Sekcja XIX 
 

Broń, amunicja, ich części i akcesoria 3 0,02 17 0,07 

Sekcja XX 

 

Artykuły przemysłowe różne 

(meble, lampy, zabawki) 

127 0,91 628 2,60 

Sekcja XXI 

 

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i 

antyki 

7 0,05 10 0,03 

Sekcja XXII Produkty niesklasyfikowane 568 4,10 370 1,50 

Razem 13.820 100,00

% 

23.942 100,00   

% 

źródło: DG TRADE Statistics11 

                                                 
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf  (18.02.2015). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september
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Rozwój wzajemnych relacji handlowych UE - Ukraina utrudniają występujące po stronie 

ukraińskiej przeszkody systemowe, takie jak: nieterminowe zwroty podatku eksporterom, 

zmienność i nieprzejrzystość przepisów prawa, skomplikowane i niejasne procedury 

administracyjne, korupcja, niesprawne sądownictwo12. Dostęp do rynku Ukrainy jest 

ograniczany, także przez szereg barier o charakterze taryfowym i pozataryfowym. Obowiązują 

- między innymi - cła eksportowe na wywóz niektórych rodzajów zwierząt hodowlanych, skór, 

nasion roślin oleistych, metali nieszlachetnych, złomu i gazu ziemnego. Dodatkowo wzrostowi 

wzajemnej wymiany handlowej nie sprzyja istnienie obowiązku certyfikacji technicznej 

importowanych towarów, system licencji i kontyngentów oraz obowiązkowa rejestracja 

niektórych kontraktów, a także wymagania weterynaryjne. Stosowanie przez Ukrainę 

odmiennych, specyficznych rozwiązań w tym zakresie znakomicie blokuje rozwój wymiany 

towarowej w relacjach z UE. 

 

 

3. Główne postanowienia umowy DCFTA  

Umowa DCFTA jest częścią umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską13. 

Przewiduje się, że data zakończenia procesu ratyfikacji we wszystkich państwach 

członkowskich oraz jej wejście w życie nastąpi do końca 2015 r.. Należy zaznaczyć, że umowa 

UE - Ukraina nie wyłącza możliwości utrzymywania lub tworzenia stref wolnego handlu lub 

nawet unii celnych z innymi krajami, o ile zobowiązania z nich wynikające nie będą ze sobą 

sprzeczne. Oprócz rozbudowanej części politycznej samej umowy stowarzyszeniowej, 

obejmującej deklaracje w zakresie wspólnych wartości (wolności, sprawiedliwości, 

bezpieczeństwa), wzajemnej współpracy, prowadzenia dialogu, wspierania ukraińskich reform 

oraz współdziałania w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zawarto w niej także 

obszerny Tytuł IV „Handel i zagadnienia  związane z handlem”. Jego główne postanowienia 

sprowadzają się do utworzenia, zgodnie z art. XXIV GATT strefy wolnego handlu, obejmującej 

Unię Europejską oraz Ukrainę. Na jej stworzenie przewidziano okres nie dłuższy niż 10 lat. 

Oznacza to przede wszystkim wzajemne, preferencyjne traktowanie importowanych towarów, 

które spełniają kryterium pochodzenia z terytorium każdej ze stron, a ponadto: stopniowe 

                                                 
12 Informacja o stosunkach gospodarczych Polski z Ukrainą, 

www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2018%2009%202014.pdf  (18.02.2015). 
13 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z 

drugiej strony, Dz. U. UE L 161 z 29.05.14. 

http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2018%2009%202014.pdf
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znoszenie należności celnych, zgodnie z przyjętym kalendarzem liberalizacji, redukcję tzw. 

barier technicznych w handlu, wprowadzenie ułatwień w stosowaniu środków sanitarnych 

i fitosanitarnych, zbliżenie przepisów celnych, objęcie ochroną własności intelektualnej oraz 

inne szczegółowe postanowienia.  

W krótkim okresie najistotniejszym elementem umowy DCFTA są postanowienia dotyczące 

znoszenia przez UE oraz Ukrainę należności przywozowych i wywozowych. Pojęcie to 

obejmuje cła, podatki wyrównawcze i należności dodatkowe pobierane od towarów w 

przywozie bądź wywozie, za wyjątkiem podatków wewnętrznych oraz ceł antydumpingowych 

i wyrównawczych oraz opłat manipulacyjnych. W załączniku I-A do rozdziału 1 zamieszczono 

osobne tabele znoszonych stawek celnych odpowiednio Ukrainy i Unii Europejskiej. 

Przewidziano trzy sposoby redukcji. Po pierwsze poprzez jednorazową obniżkę do określonej 

wartości stawki np. „0” lub „5%”. Po drugie przez zadeklarowanie procentowej wielkości 

obniżki w danym czasie, np. „obniżka o 50% w ciągu 7 lat”. W końcu, w przypadku  niektórych 

towarów wrażliwych, wprowadzona obniżka polega na ustanowieniu kontyngentów 

taryfowych o określonej wielkości, np. „12000 t/rok wyrażonych jako waga netto”. 

Kontyngenty odnoszące się do przywozu towarów na Ukrainę zostały przewidziane w stosunku 

do: mięsa wieprzowego, drobiowego oraz cukrów. W przypadku przywozu na obszar Unii 

Europejskiej ten katalog jest znacznie szerszy i obejmuje mięso wieprzowe, wołowe, owcze 

i drobiowe oraz mleko, śmietanę, mleko w proszku, masło, jaja, miód, cukry, zboża i produkty 

zbożowe, przetwory z owoców i warzyw oraz alkohol etylowy. W związku z tym, że Ukraina 

stosuje cła wywozowe umowa DCFTA przewiduje harmonogram ich znoszenia. Obniżka 

z poziomu 23% do zera ma się dokonać w ciągu dziesięciu lat i objąć wszystkie towary 

w przypadku, których są one stosowane, tj.: bydło domowe, owce, nasiona lnu, słonecznika 

i rzepaku, skóry surowe, odpady i złom żelaza, miedzi, niklu, aluminium, cynku i ołowiu, cyny, 

wolframu, kobaltu, tytanu oraz cermetali. 

Niektóre szczegółowe postanowienia DCFTA odnoszą się do technicznych aspektów wymiany 

handlowej. Należą do nich: 

 klasyfikowanie towarów w oparciu o System Zharmonizowany, 

 całkowita rezygnacja ze stosowania należności wywozowych, 

 nie subsydiowanie eksportu produktów rolnych, 

 przyjęcie, jako podstawy stosowania zakazów i ograniczeń art. XI GATT,  
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 potwierdzenie prawa do wprowadzenia środków ochronnych przewidzianych 

w załączniku  1A do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu14 

(tj. ceł antydumpingowych i wyrównawczych), 

 zgoda na stosowanie przez Ukrainę wyższych ceł na samochody osobowe pochodzące 

z UE. 

Należy zauważyć, że większość wymienionych uzgodnień jest potwierdzeniem istniejących 

zobowiązań zarówno UE jak i Ukrainy i wynika z ich członkostwa w Światowej Organizacji 

Handlu. Niektóre jednak są rezultatem osiągniętego kompromisu. Na uwagę zasługują przede 

wszystkim dwa. Ukraina zobowiązała się, co prawda do całkowitej rezygnacji ze stosowania 

należności celnych i podatków w wywozie, ale w okresie przejściowym wynoszącym 15 lat od 

wejścia w życie umowy, będzie mogła stosować dodatkowe cło wywozowe, jako środek 

ochronny. Dotyczy to takich towarów jak: skóry surowe, nasiona słonecznika, złom żelaza 

i metali nieżelaznych, stal nierdzewna oraz miedź. W zakresie przywozu podobny środek 

będzie mieć zastosowanie do importowanych na Ukrainę samochodów osobowych 

pochodzących z UE. W tym przypadku Ukraina również zachowała prawo wprowadzenia 

podwyższonych ceł na przywożone towary, w piętnastoletnim okresie przejściowym. 

Możliwość taka istnieć będzie po rocznej karencji i wymaga łącznego spełnienia dodatkowych 

warunków, do których należą: 

 stwierdzenie przywozu samochodów osobowych w zwiększonych ilościach, 

w stosunku do produkcji krajowej i przez to możliwość wyrządzenia poważnej szkody 

przemysłowi Ukrainy, 

 osiągnięcie wielkości przywozu wyższej niż próg oraz wartość procentowa ustalone 

w tabeli stawek celnych (załącznik II do umowy). 

Ukraina zobowiązała się do stopniowego zbliżania swoich przepisów technicznych oraz 

procedur nadzoru rynku, w zakresie normalizacji, akredytacji, metrologii i oceny zgodności, 

z przepisami Unii Europejskiej. Oznacza to w konsekwencji zgodę na przyjęcie systemu 

nadzoru określonego Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z 09 lipca 2008 r. nr 

768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 09 lipca 2008 r.  nr 765/2008 

ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 

                                                 
14 Załącznik 1A Porozumienia WTO zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE z 22 grudnia 1994 zawiera m.i.: 

„Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r.” (GATT 1994), „Porozumienie w sprawie rolnictwa”, 

„Porozumienie antydumpingowe z 1994 r.”, „Porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych”, 

Dz. U. UE L336 z 23.12.1994 r.. 
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wprowadzania produktów do obrotu15. Zgodnie z postanowieniami DCFTA Ukraina powinna, 

stopniowo przenosić normy europejskie do krajowego systemu prawnego i jednocześnie 

wycofywać wszystkie inne, sprzeczne normy o charakterze zarówno krajowym jak 

i międzynarodowym. Jako protokół do Porozumienia dodano „Układ o ocenie zgodności oraz 

akceptacji wyrobów przemysłowych” (ACAA). Przewidziano, że wdrażanie zmian 

dostosowujących prawodawstwo Ukrainy do standardów UE odbywać się będzie 

w stosunkowo szybkim tempie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w ciągu zaledwie roku 

od wejścia w życie umowy Ukraina powinna przyjąć prawodawstwo horyzontalne, dotyczące 

produktów, tj. przepisy odnoszące się do ogólnego bezpieczeństwa produktów, akredytacji 

i nadzoru rynku w związku z wprowadzaniem produktów do obrotu, jednostek, miar 

i odpowiedzialności za produkty wadliwe. W dłuższym natomiast terminie trzy- do 

pięcioletnim dostosowane powinny zostać przepisy sektorowe. Zaliczono do nich - między 

innymi - regulacje związane z: urządzeniami, kompatybilnością elektromagnetyczną, 

urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi, w tym także służącymi do transportu, wyciągami 

pionowymi, bezpieczeństwem zabawek, sprzętem elektrycznym, kotłami i urządzeniami na 

paliwa płynne i gazowe, wymaganiami energetycznymi chłodziarek i zamrażarek typu 

domowego, wagami nieautomatycznymi, przyrządami pomiarowymi, wyrobami medycznymi, 

wyposażeniem statków, urządzeniami radiowymi i telekomunikacyjnymi, wyrobami 

budowlanymi i opakowaniami.  

Strony umowy przewidziały również zbliżenie przepisów w zakresie prawodawstwa  

sanitarnego i fitosanitarnego. Oznacza to przede wszystkim wdrożenie przez Ukrainę zasad 

wynikających ze zobowiązań przyjętych w ramach Porozumienia WTO w sprawie stosowania 

środków sanitarnych i fitosanitarnych (tzw. Porozumienia SPS)16. Ułatwienie handlu pomiędzy 

UE i Ukrainą, produktami podlegającymi nadzorowi sanitarnemu i fitosanitarnemu, ma zostać 

osiągnięte, przede wszystkim przez zbliżenie przepisów obowiązujących na obu obszarach oraz 

uzgodnienie procedur kontroli przywozu, certyfikacji, wydawania świadectw i dokumentów, 

a także wzajemnej weryfikacji stosowanego systemu nadzoru. Dodatkowo w stosunku do 

organizmów modyfikowanych genetycznie Ukraina zobowiązała się do całkowitego 

dostosowania swoich regulacji do prawodawstwa UE. 

 

                                                 
15 Por.: Com (2013)75 final, 2013/0048 (COD), Product Safety and Market Surveillance Package, European 

Commission, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0075:FIN:EN”PDF 

(15.04.2015). 
16 Op. cit. załącznik 1A Porozumienia WTO. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0075:FIN:EN
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4. Uzgodnione zmiany w procedurach handlowych i celnych Ukrainy 

Umowa DCFTA przewiduje także dostosowanie przepisów handlowych i celnych Ukrainy do 

standardów UE. Celem jest stworzenie możliwie homogenicznego środowiska operacyjnego 

dla przedsiębiorców, pragnących działać w ramach ustanowionej strefy wolnego handlu. 

Zbliżenie regulacji i procedur celnych ma w tym wypadku niezwykle istotne znaczenie, 

ponieważ eliminuje poważną administracyjną barierę w przepływie towarów. Oprócz ogólnych 

deklaracji, dotyczących ochrony i ułatwiania handlu oraz unikania zbędnych obciążeń dla 

przedsiębiorców, w DCFTA przewidziano także szereg rozwiązań praktycznych. Polegają one 

w zasadzie na przejęciu dorobku prawnego i organizacyjnego WTO, ONZ oraz Unii 

Europejskiej przez Ukrainę, która postanowiła o przyjęciu określonych procedur i regulacji. 

I tak Ukraina zobowiązała się między innymi do: 

 wykorzystywania dla celów zgłoszeń celnych jednolitego dokumentu 

administracyjnego, który stanowi międzynarodowy standard, 

 wdrożenia nowoczesnych technik celnych, takich jak selektywna kontrola oparta na 

ocenie ryzyka i kontroli ex post, 

 wprowadzenia postanowień międzynarodowych konwencji regulujących obszar ceł 

i handlu, tj. m. i., „Ramowych standardów dla zabezpieczenia i uproszczenia handlu 

globalnego” (WTO z 2005 r.), „Konwencji stambulskiej dotyczącej odprawy czasowej” 

(1990 r.), „Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu 

oznaczania i kodowania towarów” (1983 r.), „Międzynarodowej konwencji w sprawie 

harmonizacji kontroli towarów na granicach” (1982 r.), „Konwencji z Kioto dotyczącej 

uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego” (1973 r.), 

 uruchomienia instytucji wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji 

o pochodzeniu towarów, 

 wprowadzeniu uproszczonych procedur celnych i granicznych, 

 udziału w elektronicznym systemie tranzytowym funkcjonującym w ramach wspólnej 

procedury tranzytowej, 

 zagwarantowanie możliwości odwołania się od niekorzystnych decyzji i działań 

administracji, 

 przyjęcie strategii celnej UE17. 

                                                 
17 Por.: Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady nr 1294/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

program działań dla Ceł w Unii Europejskiej na okres 2014 – 2020. 
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Harmonogram zbliżania przepisów przewiduje włączenie odpowiednich regulacji do 

ukraińskiego prawa w terminie od roku do trzech lat. Zbliżenie systemów prawnych ma 

dotyczyć przede wszystkim „Kodeksu Celnego UE”, „Konwencji o uproszczeniu formalności 

w obrocie międzynarodowym z 20 maja 1987 r.”, „Konwencji o wspólnej procedurze 

tranzytowej”, „Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych”,  

rozporządzeń dotyczących ochrony praw własności intelektualnej18. 

 

 

 

Podsumowanie 

W oparciu o powyższe rozważania można sformułować kilka ogólnych wniosków. Po 

pierwsze, umowa DCFTA UE – Ukraina obejmuje kompleksowymi postanowieniami cały 

obszar regulacji, związany z wprowadzaniem importowanych towarów do obrotu na rynki, 

odpowiednio UE lub Ukrainy. Po wtóre, wdrożenie umowy będzie w praktyce oznaczało 

przyjęcie przez Ukrainę unijnych standardów prawnych i organizacyjnych, co dostosuje jej 

produkty i procedury handlowe oraz administracyjne do wymogów rynku UE.  Pośrednią 

konsekwencją DCFTA będzie, także faktyczne zbliżenie Ukrainy do wymagań wynikających 

z jej członkowstwa w systemie GATT/WTO. Umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu 

obejmującej Unię Europejską oraz Ukrainę jest zatem  projektem, który stanowi część strategii 

UE zmierzającej do otwierania nowych rynków i nawiązywania ściślejszych relacji 

handlowych, zwłaszcza z sąsiadującymi regionami. Podkreślenia wymaga, że analizowany 

przypadek stanowi umowę o wolnym handlu nowego typu, w której strony nie poprzestają na 

liberalizacji stawek celnych czy ograniczeń przywozowych, ale starają się zawrzeć 

kompleksowe uzgodnienia, dotyczące warunków technicznych ustanowienia wzajemnego 

dostępu do rynków. W sytuacji UE i Ukrainy oznacza to w praktyce przyjęcie standardów 

obowiązujących w znacznie większej unijnej gospodarce. Należy spodziewać się, że DCFTA 

UE – Ukraina wpłynie na wzrost wymiany handlowej oraz faktyczną reorientację gospodarczą 

Ukrainy.  

 

Literatura: 

[1] Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen & Urwin, London 1961. 

                                                 
18 Por.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 450/2008, Rozporządzenie Rady nr 118/2009, 

Rozporządzenie Rady nr 1383/2003, Rozporządzenie Komisji 1891/2004. 



 

56 

 

[2] Baldwin R., Economics, [w:] Preferential Trade Agreements Policies for Development. A Handbook, 

(red.) J.-P. Chauffour, J.-Ch. Maur, World Bank, Washington 2011. 

[3] Com (2013)75 final, 2013/0048 (COD), Product Safety and Market Surveillance Package, European 

Commission, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0075:FIN:EN”PDF 

(15.04.2015). 

[4] Duszczyk M., Polskie firmy mają szansę wprowadzić Ukrainę do Unii, [w:] Rzeczpospolita, 18 grudnia 

2014. 

[5] Eu-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area, European Commission, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf, (12.04.15). 

[6] European Union - Trade in goods with Ukraine, European Commission, Directorate-General for Trade, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf (18.02.2015). 

[7] Grossman G. M., The Politics of Free Trade Agreements, [w:] The American Economic Review, 1995, vol. 

85, No. 4. 

[8] Informacja o stosunkach gospodarczych Polski z Ukrainą, Ministerstwo Gospodarki, 

www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2018%2009%202014.pdf  (18.02.2015). 

[9] Jackson J., The World Trading System. Law and Policy of International Economic Relations, Cambridge, 

Mass, 1997. 

[10] Kawecka- Wyrzykowska E., Preferencyjne porozumienia handlowe: ułatwienie czy bariera dla 

wielostronnego systemu handlowego WTO oraz handlu międzynarodowego, referat przygotowany na 

konferencję naukową PAN I RAN, czerwiec 2013, www.kawecka.eu/files/preferencje_porozumienia_handlowe-

2013.pdf (15.04.2015). 

[11] Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2001. 

[12] Machlup F., Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986. 

[13] Mucha – Leszko B., Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii 

Europejskiej, [w:] Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, (red.) W. Bieńkowski, S.I. 

Bukowski, G. Olszewska, Wyd. Cedetu, Warszawa 2012. 

[14] Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2015, GUS, www.stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ceny-handel/handel/obroty,  (15.04.2015). 

[15] Porozumienie WTO zatwierdzone decyzją Rady (WE) 94/800/WE z 22 grudnia 1994, Załącznik 1A, Dz. U. 

UE L336 z 23.12.1994 r.. 

[16] Prawo celne – międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, [red.] K. Lasiński – Sulecki, Oficyna a Wolters 

Kluwer Business, Warszawa 2009. 

[17] Preferential Trade Agreements Policies for Development. A Handbook, (red.) J.-P. Chauffour, J.-Ch. Maur, 

World Bank, Washington 2011. 

[18] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1294/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

program działań dla Ceł w Unii Europejskiej na okres 2014 – 2020. 

[19] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 450/2008. 

[20]Rozporządzenie Rady (UE) nr 118/2009. 

[21]Rozporządzenie Rady (UE) nr 1383/2003. 

[22]Rozporządzenie Komisji (UE) 1891/2004. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0075:FIN:EN
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september
http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2018%2009%202014.pdf
http://www.kawecka.eu/files/preferencje_porozumienia_handlowe-2013.pdf
http://www.kawecka.eu/files/preferencje_porozumienia_handlowe-2013.pdf
http://www.stat.gov.pl/obszary


 

57 

 

[23] Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią 

Europejską, [w:] Polityka i Społeczeństwo, 2013, nr 3. 

[24]Taryfa Celna Unii Europejskiej - TARIC, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultations.jsp 

[25] Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą 

z drugiej strony, Dz. U. UE z d. 29.05.2014 nr L 161. 

[26] Walczak T., Współczesne stosunki Polsko-Ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym 

sąsiedztwie, UMCS, Lublin 2002. 

[27] Yasui T., Trade Facilitation in Regional Trade Agreements, [w:] WCO Research Paper, march 2014, nr 30. 

[28] Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Handel, Komisja Europejska, Urząd Publikacji UE, Luksemburg 

2014, www.europa.eu/pol/index_en.htm (18.02.2015). 

 

 

 

Streszczenie 

Przedmiotem opracowania jest Umowa UE – Ukraina o utworzeniu  Pogłębionej 

i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA) będąca częścią umowy stowarzyszeniowej 

Ukrainy z Unią Europejską. Jest ona przykładem nowej generacji porozumień preferencyjnych, 

które w sposób kompleksowy regulują kwestie związane z dostępem do rynków. W artykule 

analizie poddano treść umowy w kontekście bieżących relacji handlowych UE Z Ukrainą oraz 

celów unijnej polityki handlowej.   
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