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Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek 
polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015

Streszczenie 

Celem rozważań jest ocena wpływu unijnych preferencji celnych na import Polski z Ukrainy. 
Analizą objęto okres 2010-2014 (pełne lata) i pierwsze miesiące 2015 roku (na ile było to możli-
we). Na wstępie zaprezentowano unijne preferencje dla Ukrainy, a mianowicie system powszech-
nych preferencji celnych GSP i jednostronnych preferencji celnych wprowadzonych w kwietniu 
2014 roku. Następnie przedstawiono wyniki analizy polskiego importu z Ukrainy ze szczególnym 
uwzględnieniem charakteru preferencji, z których korzystał. Szczegółową analizą objęto: 1) główne 
towary w polskim imporcie z Ukrainy, 2) towary o największej absolutnej zmianie wartości importu 
z Ukrainy oraz 3) towary, których import pojawił się po wprowadzeniu preferencji w kwietniu 2014 
roku. W dalszej kolejności podjęto próbę oceny wykorzystania przez Ukrainę dostępnych preferencji. 

Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano w nim metodę statystyczno-opisową.

Słowa kluczowe: Unia Europejska, Polska, Ukraina, preferencje celne, handel towarami, liberaliza-
cja handlu.

Kody JEL: F13, F14, F15

Wstęp

Bliskość geograficzna, a także podobieństwo gustów konsumentów, języka i, częściowo, 
kultury, są czynnikami sprzyjającymi rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy gospodar-
czej. Ukraina odgrywa przy tym wyraźnie większą rolę jako rynek zbytu polskiego eksportu 
niż jako dostawca towarów do Polski. Przez większość analizowanego okresu Ukraina była 
jednym z dziesięciu najważniejszych odbiorców polskiego eksportu. Jednocześnie zajmowała 
miejsce pod koniec drugiej lub w trzeciej dziesiątce partnerów handlowych w imporcie Polski. 
Odległe miejsce Ukrainy w polskim imporcie wynikało m.in. z niskiej konkurencyjności pro-
ducentów ukraińskich i stosunkowo niewielkiego zróżnicowania oferty eksportowej.

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ unijnych preferencji tary-
fowych na poziom i strukturę polskiego importu z Ukrainy.

Analizę przeprowadzono na podstawie danych o wartości importu w euro według kraju 
wysyłki1, pochodzących z bazy Eurostat-Comext oraz bazy handlu zagranicznego Głównego 

1  Według GUS, kraj wysyłki to kraj, w którym opuszczające go towary stały się przedmiotem wwozu do Polski jako kraju 
przeznaczenia towarów (m.in. dane Eurostatu oraz dane z bazy handlowej GUS). 
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Urzędu Statystycznego. Badaniem objęto lata 2010-2014 bądź 5 okresów rocznych, zaczy-
nających się w maju, a kończących w kwietniu (V 2010 – IV 2015), aby zbadać wpływ 
preferencji wprowadzonych przez Unię Europejską pod koniec kwietnia 2014 roku. 

Preferencje handlowe Unii Europejskiej dla Ukrainy 

Ukraina od 1993 roku jest jednym z beneficjentów preferencji autonomicznych przyzna-
wanych przez UE w ramach systemu powszechnych preferencji celnych – GSP (Generalized 
System of Preferences) krajom i terytoriom rozwijającym się. Preferencje te mają formę 
obniżki importowych stawek celnych stosowanych na zasadzie klauzuli najwyższego uprzy-
wilejowania – KNU. Systemem GSP objęte jest ponad 2/3 pozycji taryfowych Wspólnej 
taryfy celnej UE2. 

W okresie objętym badaniem w ramach ogólnych zasad/wytycznych dla systemu GSP na 
lata 2006-20153 obowiązywały dwa rozwiązania szczegółowe. W latach 2010-2013 preferencje 
udzielane były na mocy rozporządzenia przyjętego początkowo na lata 2009-20114. Ukraina 
była objęta preferencjami schematu podstawowego5, który przewidywał zawieszenie stawek 
celnych6 na towary uznane za niewrażliwe z punktu widzenia interesów producentów euro-
pejskich (dotyczyło to w sumie 6355 linii taryfowych) (Ambroziak 2013, s. 39) oraz obniżkę 
stawek celnych na towary wrażliwe. W przypadku tych drugich obniżka stawek ad valorem 
wynosiła 3,5 p.p. w porównaniu ze stawkami KNU (z wyjątkiem wyrobów włókienniczych 
i odzieżowych z działów HS 50-63, w przypadku których stawka celna obniżana była o 20%), 
natomiast stawki specyficzne, inne niż maksymalne i minimalne, obniżone były o 30%. Stawki 
maksymalne na towary wrażliwe nie podlegały obniżeniu, natomiast stawki minimalne nie 
były stosowane. Jeżeli po zastosowaniu powyższych reguł redukcji stawka celna ad valorem 
nie przekraczała 2%, a stawka specyficzna 2 euro, to stawki te były zawieszane. 

System GSP przewidywał możliwość wyłączenia z zakresu preferencji poszczególnych 
pozycji towarowych w importowanych z Ukrainy, jeśli udział tego kraju w całym imporcie 
UE z krajów korzystających z preferencji przekroczyłby poziom wskazujący na osiągnięcie 
przez nią znacznej konkurencyjności. Podobnie, w sytuacji, gdy wartość importu danego 
towaru z Ukrainy przekroczyłaby 15% wartości jego całego importu do UE ze wszystkich 

2  Jednocześnie około 25% pozycji taryfowych jest objętych zerową stawką KNU (EU publishes revised… 2012).
3  Komunikat Komisji Europejskiej z 7.06.2004 r., KOM(2004) 461 (Dz. Urz. UE C 242 z 29.09.2004 r.).
4  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych 
na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE)  
nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007, Dz. Urz. UE L 211 z 6.08.2008 r. Okres 
obowiązywania tego systemu został przedłużony o dwa lata. Por. Regulation (EU) no 512/2011 of the European Parliament and of 
the Council of 11 May 2011 amending Council Regulation (EC) No 732/2008 applying a scheme of generalised tariff preferences 
for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011, Dz. Urz. UE L 145, 31.05.2011 (tzw. GSP roll-over regulation).
5  Unia Europejska przewiduje dodatkowo dwa schematy GSP: 1) motywacyjny dla krajów, które przystąpią do określonych 
konwencji międzynarodowych ustanawiających powszechne prawa demokratyczne, humanitarne, pracownicze i dotyczące 
zrównoważonego rozwoju (GSP+) i 2) dla krajów najsłabiej rozwiniętych (Everything But Arms – EBA).
6  Z wyjątkiem komponentu rolnego.
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krajów objętych powszechnymi preferencjami handlowymi, w ciągu trzech kolejnych lat 
zostałby on usunięty z listy towarów objętych preferencjami dla Ukrainy (w przypadku wy-
robów włókienniczych i odzieżowych próg ten wynosił 12,5%). 

Ponadto, prawo do korzystania z preferencji mogło być czasowo zawieszone w przypad-
ku poważnego i systematycznego naruszania przez Ukrainę praw humanitarnych i pracow-
niczych określonych w konwencjach międzynarodowych. 

W systemie obowiązującym od stycznia 2014 roku7 Ukraina była uprawniona do korzy-
stania z preferencji przewidzianych w schemacie GSP+ jako kraj wrażliwy (vulnerable), 
ze względu na niezdywersyfikowaną gospodarkę i niewystarczający stopień jej integracji 
z systemem handlu światowego8. Uzyskanie preferencji w ramach tego schematu wymagało 
ratyfikacji i wdrożenia postanowień 27 konwencji międzynarodowych obejmujących prawa 
człowieka, podstawowe normy pracy, zrównoważony rozwój (w tym ochronę środowiska) 
oraz dobre rządzenie, a ponadto współpracy z organami nadzorującymi poszczególne kon-
wencje i Komisją Europejską. Ukraina nie skorzystała z przewidzianej dla niej możliwości 
i pozostała beneficjentem schematu podstawowego. 

Zmiany warunków importu z Ukrainy w porównaniu z systemem obowiązującym do 
końca 2013 roku były symboliczne. Obejmowały nieznaczną modyfikację progów procen-
towych pozwalających na wyłączenie pewnych produktów z listy objętej preferencjami (nie-
znacznie je podwyższono – odpowiednio do 17,5% i 14,5%) oraz możliwość wszczęcia 
procedur ochronnych (Piotrowski 2012, s. 43). Ważną zmianą w odniesieniu do Ukrainy 
było wyłączenie z preferencji pojazdów szynowych i ich części, ze względu na poprawę ich 
międzynarodowej konkurencyjności9. 

Szacuje się, że w 2013 roku średnia arytmetyczna stawka celna w imporcie UE z Ukrainy 
wynosiła 24% (Hellyer, Nerpii 2014, s. 7).

W kwietniu 2014 roku, w celu wsparcia Ukrainy w trudnej sytuacji politycznej i gospo-
darczej, Unia Europejska udzieliła jej dodatkowych autonomicznych preferencji jednostron-
nych liberalizując dostęp do swojego rynku zgodnie z koncesjami przewidzianymi w części 
handlowej układu stowarzyszeniowego10 UE-Ukraina (Deep and Comprehensive Free Trade 
Agreement – DCFTA)11. Jednocześnie, w czerwcu 2014 roku, w odpowiedzi na bezprawne 

7  Od dnia 1 stycznia 2014 roku preferencje GSP przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008.
8  Schemat GSP+ zapewnia dodatkowe preferencje w postaci zawieszenia ceł ad valorem i ceł specyficznych, o ile te ostatnie 
nie są połączone ze stawkami ad valorem. Ponadto, w schemacie tym nie stosuje się wyłączeń towarowych.
9  Commission Implementing Regulation (EU) No 1213/2012 of 17 December 2012 suspending the tariff preferences for certain 
GSP beneficiary countries in respect of certain GSP sections in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 of the European 
Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences (Dz. Urz. UE L 348, 18.12.2012).
10  Układ ten w zakresie stosunków pozahandlowych wszedł w życie w listopadzie 2014 roku. Jego część handlowa ma 
obowiązywać od 1.01.2016 r.
11  Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie 
obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz. UE L 118 z 22.04.2014). Początkowo preferencje miały 
obowiązywać do czasu podpisania umowy przez obydwie strony, ale nie dłużej niż do 1.11.2014 r. Zakładano bowiem, że 
handlowa część układu wejdzie w życie tymczasowo, bez czekania na ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie UE. 
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przyłączenie Autonomicznej Republiki Krymu (Krymu) i miasta Sewastopol do Rosji, Unia 
Europejska wprowadziła m.in. zakaz importu z tego obszaru towarów nie posiadających 
ukraińskich świadectw pochodzenia12.

Koncesje celne zawarte w DCFTA przewidują eliminację ceł importowych na 95% po-
zycji taryfowych (Movchan, Shportyuk 2013, s. 5). W odniesieniu do towarów przemysło-
wych zdecydowana większość ceł miała być zniesiona z chwilą wejścia umowy w życie. Po 
zakończeniu okresów przejściowych miały być utrzymane jedynie nieliczne cła na towary 
najbardziej wrażliwe, m.in. samochody, wyroby ze skór, aparaturę nadawczo-odbiorczą. Dla 
produktów rolno-spożywczych przewidziano liberalizację o mniejszym zakresie i wolniejszą 
(nawet w dziesięcioletnim okresie przejściowym). Import towarów najbardziej wrażliwych, 
m.in. zbóż, wieprzowiny, wołowiny, baraniny, drobiu, mleka, mleka w proszku, masła, mio-
du, czosnku, grzybów, soków winogronowych i jabłkowych, przetworzonych produktów 
zbożowych, etanolu, papierosów, sorbitolu i słodu, został objęty bezcłowymi kontyngen-
tami taryfowymi. Kontyngenty mają charakter roczny, są wyrażone wagowo (w tonach)13, 
przewidują stałą wielkość importu bądź jej stopniowe powiększanie w kolejnych 5 latach14. 

Szacuje się, że największe obniżki unijnych stawek celnych ad valorem po wprowa-
dzeniu ww. preferencji jednostronnych z kwietnia 2014 roku obejmą wyroby tytoniowe 
(o 39,7 p.p.), odzież (o 10,8 p.p.), ryby (o 9,3 p.p.), żywność przetworzoną i napoje (9,2 p.p.) 
oraz tekstylia (6,9 p.p.) (Movchan, Shportyuk 2013, s. 5-6). 

A zatem, od kwietnia 2014 roku ukraińscy eksporterzy mogą korzystać z dwóch syste-
mów preferencji. Jednak po dwóch latach od wejścia w życie DCFTA Ukraina przestanie 
być beneficjentem systemu GSP, zgodnie z postanowieniami obowiązującego rozporządze-
nia w sprawie tego systemu, przewidującego takie rozwiązanie w przypadku krajów, które 
uzyskają możliwość preferencyjnego dostępu do rynku europejskiego na podstawie umów 
handlowych z UE uwzględniających nie mniejszy niż GSP zakres preferencji i obejmują-
cych zasadniczo cały handel (Piotrowski 2012, s. 39-40).

Wykorzystanie unijnych preferencji w imporcie z Ukrainy

Wartość importu Polski z Ukrainy w 2014 roku wyniosła 1677 mln euro. Była ona 
zatem wyższa o 23,7% niż w 2010 roku i zaledwie o 0,5% wyższa niż w 2013 roku  

Obowiązywanie preferencji handlowych zostało jednak przedłużone do końca 2015 roku (por. Regulation (EU) No 1150/2014 
of the European Parliament and of the Council of 29 October 2014).
12  Rozporządzenie Rady (UE) nr 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii 
towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz. Urz. 
UE L 183, 24.06.2014). 
13  Bezcłowe kontyngenty (łącznie 36) obejmują m.in. 950 tys. ton pszenicy zwyczajnej (mąka, kasze i granulki), 250 tys. ton 
jęczmienia (mąka i granulki), 400 tys. ton kukurydzy (mąka, kasze, mączki, granulki i przetworzone ziarno kukurydzy), 40 tys. 
ton wieprzowiny, 20 tys. ton mrożonych tuszek drobiowych, 16 tys. ton pozostałego mięsa drobiowego, 12 tys. ton wołowiny, 
3 tys. ton jaj drobiu w skorupkach.
14   Np. kontyngent na mleko w proszku będzie powiększony w tym okresie z 1500 ton do 5000 ton.
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W celu oszacowania wpływu jednostronnych preferencji celnych UE wprowadzonych 
w kwietniu 2014 roku na polski import z Ukrainy, analizę przeprowadzono na podstawie 
danych dla okresów rocznych zdefiniowanych od maja do kwietnia. Badanie wykazało, iż 
w pierwszym roku obowiązywania preferencji w dostępie ukraińskich towarów do rynku 
unijnego (V 2014 – IV 2015), udział importu preferencyjnego po stawce zerowej w polskim 
imporcie z Ukrainy zwiększył się do 19,5%, podczas gdy w okresie V 2013 – IV 2014 wynosił 
zaledwie 8% (por. wykres 2). Największy wzrost wartości importu po zerowej stawce pre-
ferencyjnej dotyczył tłuszczów i olejów roślinnych lub zwierzęcych, przetworów z owoców 
i warzyw, maszyn i urządzeń elektrycznych, chemikaliów organicznych, substancji białko-

(por. wykres 1). Z wstępnych danych handlowych wynika, że w pierwszym półroczu 
2015 roku kolejny raz nastąpiło załamanie w polskim imporcie z Ukrainy. Jego wartość wy-
niosła zaledwie 688 mln euro, co oznaczało spadek o 26,5% w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego. W 2014 roku Ukraina była piątym, pod względem wielkości, 
pozaunijnym dostawcą do Polski, ustępując miejsca Rosji, Chinom, Stanom Zjednoczonym 
i Korei Południowej. Z analizy danych o imporcie według charakteru preferencji wynika, że 
wśród najważniejszych dostawców do Polski, Ukraina należała (obok Rosji i Kazachstanu) 
do krajów o najwyższym udziale importu po zerowej stawce celnej KNU. W 2014 roku 
około 75% przywozu z Ukrainy do Polski miało charakter bezcłowy.

Wykres 1
Import Polski z Ukrainy w latach 2010-2014
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.
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Wykres 2
Polski import z Ukrainy według charakteru preferencji
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Źródło: jak w wykresie 1.

wych i skrobi modyfikowanej, tworzyw sztucznych i wyrobów z nich oraz szkła i wyrobów 
ze szkła. Przed wejściem w życie jednostronnych preferencji, większość wyżej wymienio-
nych produktów korzystała z preferencji przyznanych Ukrainie w ramach systemu GSP, 
a przywóz odbywał się głównie po niezerowej stawce preferencyjnej. Preferencje wyni-
kające z DCFTA w przypadku większości wymienionych produktów pozwalają na bezcło-
wy dostęp do unijnego rynku (są korzystniejsze niż preferencje GSP), stąd też od kwietnia 
2014 roku wzrosło znaczenie przywozu po zerowej stawce preferencyjnej.

Wzrost znaczenia importu preferencyjnego po stawce zerowej w przywozie z Ukrainy na-
stąpił głównie kosztem importu realizowanego po zerowej stawce celnej KNU. Udział tego 
ostatniego zmniejszył się w przywozie Polski z Ukrainy z 78,5% w okresie V 2013 – IV 2014 
do 69,3% w okresie V 2014 – IV 2015. Spadek znaczenia przywozu po zerowej stawce 
celnej KNU był m.in. efektem zmniejszenia ukraińskich dostaw do Polski żelaza i stali, rud 
metali oraz paliw i olejów mineralnych (por. tabela 1 i wykres 3). W przywozie tych towa-
rów obowiązywały bowiem zerowe stawki celne KNU. 

Udzielenie Ukrainie jednostronnych preferencji celnych sprawiło, że w porównaniu 
z preferencjami GSP rozszerzył się zakres produktów objętych preferencjami. Udział im-
portu po niezerowej stawce celnej KNU zmniejszył się z 2,4% w okresie V 2013 – IV 2014 
do zaledwie 0,4% w okresie V 2014 – IV 2015. Jednocześnie wzrosło znaczenie importu 
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potencjalnie preferencyjnego, ale odbywającego się po niezerowej stawce celnej KNU (od-
powiednio z 2,7% do 4,0%). Oznaczało to, że ta część importu była uprawniona do skorzy-
stania z preferencji, ale z różnych względów z tego nie korzystała. Wśród najważniejszych 
grup produktów w przywozie z Ukrainy do Polski, kategoria ta miała największe znaczenie 
w imporcie maszyn i urządzeń mechanicznych. W okresie V 2014 – IV 2015 blisko 19% 
dostaw tych produktów do Polski odbyło się po niezerowej stawce celnej KNU, mimo iż 
mogło skorzystać z preferencyjnego dostępu do polskiego rynku. 

Tabela 1
Import Polski z Ukrainy w okresach V 2013 – IV 2014 oraz V 2014 – IV 2015  

Wyszczególnienie

V 2013 – 
IV 2014 V 2014 – IV 2015 Zmiana  

(w mln 
EUR)

Zmiana  
(w %)Wartość  

(w mln EUR)
Udział  
(w %)

Ogółem 1 722,3 1 505,2 100,0 -217,1 -12,6
72 Żelazo i stal 481,7 361,5 24,0 -120,2 -25,0
26 Rudy metali, popiół i żużel 348,6 249,0 16,5 -99,6 -28,6
44 Drewno i artykuły z drewna 96,4 147,8 9,8 51,4 53,3
23 Odpady i pasze dla zwierząt 82,5 85,4 5,7 2,9 3,6
14 Pozostałe produkty roślinne 63,4 75,6 5,0 12,2 19,2
85 Maszyny i urządzenia elektryczne 52,8 64,3 4,3 11,5 21,7
27 Paliwa i oleje mineralne 118,8 49,4 3,3 -69,4 -58,4
12 Nasiona i owoce oleiste 59,7 47,1 3,1 -12,6 -21,1
15 Tłuszcze i oleje roślinne lub zwierzęce 42,4 45,1 3,0 2,7 6,3
73 Wyroby z żelaza i stali 45,5 40,9 2,7 -4,7 -10,3
84 Maszyny i urządzenia mechaniczne 30,9 35,5 2,4 4,6 15,0
20 Przetwory z owoców i warzyw 24,2 20,6 1,4 -3,5 -14,7

12 najważniejszych grup produktów 1 447,0 1 222,2 81,2 -224,8 -15,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.

Na podstawie badania zmian stawek celnych na dziesięć głównych towarów importowanych 
do Polski z Ukrainy w okresie V 2014 – IV 2015, w porównaniu z okresem V 2013 – IV 2014, 
można stwierdzić, że zdecydowana większość z nich podlegała zerowym stawkom celnym 
KNU (por. tabela 2). Dotyczyło to: nieaglomerowanych rud i koncentratów żelaza, półpro-
duktów z żeliwa lub stali niestopowej, makuchów i innych pozostałości stałych z nasion 
słonecznika, produktów pochodzenia roślinnego gdzie indziej nie wymienionych, wyro-
bów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali niestopowej, nasion rzepaku lub rzepiku oraz 
wiązek przewodów zapłonowych i innych przewodów stosowanych w pojazdach i statkach 
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pływających. Dodatkowo import wiązek przewodów zapłonowych i innych przewodów sto-
sowanych w statkach powietrznych oraz żelazokrzemomanganu mógł korzystać z zerowej 
stawki celnej GSP. Jedynie w przypadku surowego oleju sojowego wejście w życie prefe-
rencji przewidzianych w DCFTA od kwietnia 2014 roku oznaczało wyraźną obniżkę stawki 
celnej i poprawę dostępu do rynku unijnego. Import tego produktu był odtąd realizowany 
głównie po zerowej stawce preferencyjnej, a w niewielkich ilościach również po stawce 
preferencyjnej wyższej od zera (GSP), jak przed kwietniem 2014 roku. Co ciekawe, wartość 
importu surowego oleju sojowego do Polski zmalała w ostatnim analizowanym roku.

Wykres 3
Polski import z Ukrainy według charakteru preferencji w najważniejszych grupach 
produktów według działów HS
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Źródło: jak w wykresie 1.

Z kolei jeśli za podstawę analizy weźmie się zmiany stawek celnych na towary o naj-
większej absolutnej zmianie wartości importu z Ukrainy w okresie V 2014 – IV 2015, w po-
równaniu z okresem V 2013 – IV 2014, można zaobserwować, że połowa z nich (aglomero-
wane rudy i koncentraty żelaza, wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, 
produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej nie wymienione, surówka niestopowa i pod-
paski higieniczne) korzystała z zerowej stawki celnej na zasadach KNU (por. tabela 3), 
a więc warunki celne ich importu nie uległy zmianie w analizowanym okresie. Ponadto, jak 
wspomniano wyżej, import wiązek przewodów zapłonowych i innych przewodów stosowa-
nych w pojazdach i statkach pływających objęty był zerową stawką KNU, a stosowanych 
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Tabela 2
Główne towary w polskim imporcie z Ukrainy w okresie V 2014 – IV 2015  
oraz odpowiadające im stawki celne przed i po wprowadzeniu autonomicznych 
preferencji celnych UE

Wyszczególnienie

Zmiana 
wartości 
importu 

w ostatnim 
roku 

(w mln 
EUR)

Wartość 
importu 

w okresie  
V 2014 – 
IV 2015 
(w mln 
EUR)

Stawka 
celna 
KNU

Stawka 
GSP 

ogólna

Stawka 
DCFTA

26011100 – Rudy i koncentraty żelaza, inne niż 
wyprażone piryty żelazowe, nieaglomerowane -120,5 219,7 0% Nie 

objęte 0%

14049000 – Produkty pochodzenia roślinnego 
gdzie indziej niewymienione, z wyjątkiem sur. 
mat. roślinnych używanych w farbiarstwie 
i garbarstwie oraz lintersu bawełnianego

11,7 75,2 0% Nie 
objęte 0%

23063000 – Makuchy i inne pozostałości stałe, 
z nasion słonecznika -1,1 75,2 0% Nie 

objęte 0%

72071210 – Półprodukty z żeliwa lub stali 
niestopowej zaw. < 0,25 % masy węgla, 
o prostokątnym (innym niż kwadratowy) 
przekroju poprzecznym, walc. lub z odlewania 
ciągłego

-116,0 58,7 0% Nie 
objęte 0%

72085120 – Wyroby walcowane płaskie 
z żeliwa lub stali niestopowej inne, o szerokości 
=> 600 mm, nie w zwojach, nieobrobione 
więcej niż walc. na gorąco, grubości > 15 mm:

13,0 56,3 0% Nie 
objęte 0%

72083900 – Wyroby walcowane płaskie 
z żeliwa lub stali niestopowej nietrawione, 
o szerokości => 600 mm, zwinięte, nieobrob. 
więcej niż walcowane na gorąco, grubości < 3 mm

-1,9 56,1 0% Nie 
objęte 0%

85443000 – Wiązki przewodów zapłonowych 
i innych przewodów, w rodzaju stosowanych 
w pojazdach, statkach powietrznych lub 
pływających

6,3 47,2 0%
3,7%a 0% 0%

72023000 – Żelazokrzemomangan 4,8 35,6 3,7% 0% 0%
12051090 – Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet 
łamane, o niskiej zawartości kwasu erukowego, 
nie do siewu

-12,1 30,8 0% Nie 
objęte 0%

15071090 – Olej sojowy surowy, nawet 
odgumowany, pozostały -1,5 26,0 6,4% 2,9% 0%

a Inne niż dla statków powietrznych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Wspólnej Taryfy Celnej UE oraz umowy DCFTA  
UE-Ukraina.
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Tabela 3
Towary o największej absolutnej zmianie wartości importu z Ukrainy  
w okresie V 2013 – IV 2014/V 2014 – IV 2015

Wyszczególnienie

Zmiana 
wartości 
importu 

z Ukrainy 
w ostatnim 

roku 
(w mln 
EUR)

Wartość 
importu 

z Ukrainy 
w okresie 
V 2014 – 
IV 2015 
(w mln 
EUR)

Stawka 
celna 
KNU

Stawka 
GSP 

ogólna

Stawka 
DCFTA 
w bada-

nym  
okresie

26011200 – Rudy i koncentraty żelaza, 
inne niż wyprażone piryty żelazowe, 
aglomerowane

15,8 15,8 0% Nie 
objęte 0%

44101150 – Płyta wiórowa itp. i płyta 
płatkowa, z drewna, nawet aglom. żywicami 
i organicznymi substancjami, o powierzchni 
pokr. dekoracyjnymi laminatami z tworzyw 
sztucz.

15,4 17,8 7% 3,5% 5,2% b)

72085120 – Wyroby walcowane płaskie 
z żeliwa lub stali niestopowej inne, 
o szerokości => 600 mm, nie w zwojach, 
nieobrobione więcej niż walc. na gorąco, 
grubości > 15 mm:

13,0 56,3 0% Nie 
objęte 0%

44101110 – Płyta wiórowa itp. i płyta 
płatkowa, z drewna, nawet aglomerowana 
żywicami i organicznymi substancjami, 
nieobrobiona lub tylko szlifowana

12,6 17,2 7% 3,5% 5,2%b

14049000 – Produkty pochodzenia roślinnego 
gdzie indziej niewymienione, z wyjątkiem sur. 
mat. roślinnych używanych w farbiarstwie 
i garbarstwie oraz lintersu bawełnianego

11,7 75,2 0% Nie 
objęte 0%

72011090 – Surówka niestopowa, o zawartości 
fosforu 0,5 % masy lub mniejszej, 
zawierająca mniej niż 0,1 % masy manganu

7,8 8,9 0% Nie 
objęte 0%

96190071 – Podpaski higieniczne (wkładki), 
z materiałów innych niż włókiennicze 6,5 9,2 0% 0% 0%

85443000 – Wiązki przewodów zapłonowych 
i innych przewodów, w rodzaju stosowanych 
w pojazdach, statkach powietrznych lub 
pływających

6,3 47,2 0%
3,7%a 0% 0%

35011050 – Kazeina do stosowania w przemyśle 
innym niż produkującym żywność lub pasze 5,6 5,7 3,2% 0% 0%

20029091 – Pomidory przetworzone, zakons. 
inaczej niż octem lub kwasem octowym, 
o zawartości suchej masy większej niż 30% 
masy, w bezpośr. opak. o zaw. netto przekr. 1 kg

4,9 4,9 14,4% Nie 
objęte

Prefe-
rencyjny 

kontyngent 
taryfowy 
10 000 t 
(waga 
netto)

a Inne niż dla statków powietrznych.
b Przewidziano liberalizację stopniową w trzech ratach rocznych.
Źródło: jak w tabeli 2.
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w statkach powietrznych – podlegał preferencjom celnym GSP. Podobnie z zerowej staw-
ki celnej GSP mógł korzystać import kazeiny. Import kazeiny jest przypadkiem ciekawym 
z tego względu, że mimo istnienia stawki zerowej GSP, jej import zwiększył się wyraźnie 
dopiero po wprowadzeniu preferencji przewidzianych w DCFTA. A zatem w tym przypadku 
o imporcie zadecydowały inne czynniki niż preferencje celne.

Wyraźne były zmiany wielkości importu pomidorów przetworzonych, co można wiązać 
bezpośrednio z przyznanymi przez UE w kwietniu 2014 roku koncesjami w postaci kontyn-
gentu taryfowego. Uwagę zwraca również wzrost importu płyt wiórowych i płatkowych, 
który nastąpił w ostatnim analizowanym roku (prawie czterokrotny w przypadku płyt nie-
obrobionych lub szlifowanych oraz ponad ośmiokrotny w przypadku płyt o powierzchni 
pokrytej dekoracyjnymi laminatami z tworzyw sztucznych), mimo że stawka preferencyjna 
DCFTA była w tym okresie wyższa niż stawka GSP15. 

Na końcu analizie poddano zmiany stawek celnych na towary, których import pojawił się 
dopiero po wprowadzeniu unijnych preferencji w kwietniu 2014 roku. Dla sześciu z dzie-
sięciu głównych z nich (samoloty i pozostałe statki powietrzne, maszyny i urządzenia me-
chaniczne do wykonywania funkcji specjalnych, pirydyna i jej sole, stanowiska badawcze, 
nieautomatyczne maszyny i aparatura elektryczna do oporowego zgrzewania metali, wrę-
biarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli) zarówno stawka GSP, jak i wyni-
kająca z preferencji przewidzianych w DCFTA wynosiła 0% (por. tabela 4). W przypadku 
samolotów i pozostałych statków powietrznych oraz wrębiarek do węgla lub skał i maszyn 
do drążenia tuneli zerowa była również stosowana przez UE stawka celna KNU. Preferencje 
wprowadzone przez UE w kwietniu 2014 roku miały wyraźny wpływ na wartość importu na-
pojów fermentowanych i folii obciskającej. Na podstawie statystyk uwzględniających cha-
rakter preferencji można stwierdzić, że wzrost importu napojów fermentowanych w okresie 
V 2014 – IV 2015 wynikał wyłącznie ze zwiększonego importu dokonywanego po zerowej 
stawce celnej (preferencje z kwietnia 2014 roku), natomiast folii – głównie po stawce zero-
wej, choć niewielkie ilości sprowadzono do Polski także po stawce preferencyjnej wyższej 
niż 0% (co sugeruje korzystanie z preferencji GSP).

Z kolei w przypadku kształtowników drążonych ze stopów aluminium stawka celna 
w pierwszym roku obowiązywania preferencji z kwietnia 2014 roku była wyższa niż stawka 
GSP, z uwagi na okres przejściowy. Całość ich importu w okresie V 2014 – IV 2015 była zre-
alizowana na warunkach preferencyjnych po stawkach wyższych niż zero. Dostępne dane 
statystyczne nie pozwalają jednak określić, czy były to preferencje GSP, czy wprowadzone 
w kwietniu 2014 roku zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w DCFTA.

15  Było to zjawisko tymczasowe wynikające z przyjęcia stopniowej redukcji ceł w imporcie ww. towarów do UE. Cła te zostaną 
zniesione po 3 latach.
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Tabela 4
Towary, których import pojawił się po wprowadzeniu preferencji w kwietniu 2014 
roku (10 głównych pozycji)  

Wyszczególnienie

Wartość 
importu 

w okresie 
V 2014 – 
IV 2015 
(w tys. 
EUR)

Stawka 
celna KNU

Stawka 
GSP 

ogólna

Stawka 
DCFTA

20029091 – Pomidory przetworzone, zakons. 
inaczej niż octem lub kwasem octowym, 
o zawartości suchej masy większej niż 30 % masy, 
w bezpośr. opak. o zaw. netto przekr. 1 kg

4 911 14,4% Nie objęte

Prefe-
rencyjny 

kontyngent 
taryfowy 
10 000 t 
(waga 
netto)

88023000 – Samoloty i pozostałe statki powietrzne, 
bez śmigłowców, o masie własnej > 2000 kg ale <= 
15000 kg

4 708 0%
2,7%a 0% 0%

84798100 – Maszyny i urządzenia mech. do 
wykonywania funkcji specjalnych, in. niż wym. 
w poz. od 84791000 do 84796000; do obróbki 
metali, włącz. nawijarki uzwojeń elektr.

2 990 1,7% 0% 0%

22060039 – Napoje fermentowane inne niż z jabłek 
i gruszek, mieszanki napojów fermentowanych 
oraz ich mieszanki z napojami bezalkoholowymi, 
musujące

2 179 19,20 eur/hl 13,40 eur/hl 0%

39201024 – Folia obciskająca, niedrukowana, 
z polietylenu o gęst. < 0,94, niekomórkowego 
i niepołączonego z innymi mat., o grubości  
<= 0,125 mm bez folii z poz.39201023

1 914 6,5% 3% 0%

76042100 – Kształtowniki drążone ze stopów 
aluminium 1 762 7,5% 4% 6,5%b

29333100 – Pirydyna i jej sole 1 620 5,3% 0% 0%
90312000 – Stanowiska badawcze 1 370 2,8% 0% 0%
85152900 – Maszyny i aparatura elektryczna do 
oporowego zgrzewania metali, nieautomatyczne 1 210 2,7% 0% 0%

84303100 – Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny 
do drążenia tuneli, samobieżne 709 0% 0% 0%

a Inne niż dla celów cywilnych.
b Przewidziano liberalizację stopniową w siedmiu ratach rocznych.
Źródło: jak w tabeli 2.
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Podsumowanie

Ekonomiczne znaczenie unijnych preferencji celnych w polskim imporcie z Ukrainy było 
ograniczone m.in. ze względu na duży udział towarów podlegających zerowym stawkom 
celnym KNU (ponad 3/4 wartości importu przez większość analizowanego okresu), a tak-
że stosunkowo niski poziom ceł importowych UE, oznaczający mały margines preferencji 
(zjawisko wynikające z erozji preferencji) dla Ukrainy. W efekcie, poprawa pozycji konku-
rencyjnej Ukrainy względem pozostałych krajów nie była znacząca. Ponadto istnienie pre-
ferencji GSP zmniejszyło znaczenie koncesji przyznanych Ukrainie w kwietniu 2014 roku.

Znaczenie unijnych preferencji byłoby prawdopodobnie większe, gdyby z systemu GSP 
nie były wyłączone towary najbardziej wrażliwe, a redukcja stawek celnych na towary 
uznane za wrażliwe była większa. Z punktu widzenia Ukrainy niekorzystne było ponadto 
wyłączenie z systemu niektórych produktów, których import przekroczył określony próg 
(przypadek pojazdów szynowych i ich części).

Wydaje się, że nie bez znaczenia pozostawały bariery biurokratyczne i słabo rozwinięte 
struktury administracyjne, w tym administracji celnej, która powinna współpracować z wła-
dzami celnymi UE w sprawach związanych z korzystaniem z preferencji celnych. Z raportu 
firmowanego przez World Economic Forum wynika, że pod względem skuteczności i przej-
rzystości administracji celnej Ukraina zajmuje dopiero 100. miejsce wśród 138. badanych 
krajów świata (The Global Enabling Trade Report 2014, s. 306)16.

Do pewnego stopnia barierą w korzystaniu z preferencji mogły być też, zwłaszcza dla 
firm małych i średnich, koszty uzyskania świadectwa pochodzenia, pozwalającego na uzy-
skanie preferencyjnego dostępu do rynku unijnego, zwłaszcza, jeśli były one wyższe niż 
potencjalne korzyści z przywozu bezcłowego. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że w okresie V 2014 – IV 2015 nastąpił wzrost importu 
objętego preferencjami (szczególnie widoczny w przypadku artykułów rolno-spożywczych, 
jak pomidory przetworzone, napoje fermentowane czy słodycze17, które są wrażliwe z punk-
tu widzenia unijnych producentów). W tym samym czasie zaobserwowano spadek importu 
po zerowych stawkach KNU (głównie nieaglomerowanych rud i koncentratów żelaza oraz 
półproduktów z żeliwa lub stali niestopowej, odpowiednio o 121 mln euro i 116 mln euro), 
co można chyba wiązać z kryzysem we Wschodniej Ukrainie. W rezultacie, udział importu 
po zerowych stawkach celnych KNU w imporcie z Ukrainy ogółem zmniejszył się o blisko 
10 p.p. i w ostatnim analizowanym roku wyniósł tylko nieco ponad 69%.

Część zaobserwowanych zmian trudno przypisać wprowadzeniu koncesji w kwietniu 
2014 roku. Liczne są bowiem przypadki, gdy wzrost importu nastąpił po wejściu w życie no-
wych preferencji, ale nie należy go wiązać z obniżką stawek celnych (preferencje GSP były 

16  Wynik uzyskany w 2014 roku był wyraźnie lepszy niż 2 lata wcześniej, gdy pod względem analogicznego wskaźnika 
Ukraina zajmowała 116. miejsce (The Global Enabling Trade Report 2012, s. 15).
17  Do silnego wzrostu importu ukraińskich słodyczy (głównie landrynek i lizaków) przyczyniły się w duzej mierze wielkie sieci 
handlowe (Solska 2015, s. 50).
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w tym okresie bardziej korzystne). Ponadto, trzeba odnotować, że część importu uprawniona 
do korzystania z preferencyjnych stawek celnych była sprowadzana do Polski po niezerowej 
stawce celnej KNU (stosunkowo duża część maszyn i urządzeń mechanicznych), a więc bez 
preferencji. Dlatego też wskazane byłoby pogłębienie badań w zakresie będącym przedmio-
tem analizy przedstawionej w niniejszym artykule.
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Do the EU Trade Preferences Matter? The Case of Polish-Ukrainian 
Trade Exchange in the Years 2010-2015

Summary 

An aim of considerations is to assess the impact of EU customs preferences on Poland’s imports 
from Ukraine. An analysis covered the period of 2010-2014 (full years) and the first months of 2015 
(as far as it was possible). Initially, the author presented the EU preferences for Ukraine, namely 
the system of generalised customs preferences (GSP) and unilateral customs preferences introduced 
in April 2014. Next, he presented the results of the analysis of Polish imports from Ukraine, with  
a particular consideration of the nature of preferences used. A detailed analysis covered: 1) main com-
modities in Polish imports from Ukraine, 2) goods with the greatest absolute change of the value of 
imports from Ukraine, and 3) goods whose imports appeared upon the introduction of the preferences 
in April 2014. Further, the author undertook an attempt to assess how Ukraine has made use of the 
available preferences. 

The article is of the research nature. The author used the statistical and descriptive method in it.
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Имеют ли торговые преференции ес значение? Случай польско-
украинского торгового обмена в 2010-2015 гг.

Резюме

Цель рассуждений – оценить влияние союзных таможенных преференций на импорт Поль-
ши из Украины. Анализ охватил период 2010-2014 гг. (полные годы) и первые месяцы 2015 
г. (насколько это было возможным). В начале представили преференции ЕС для Украины,  
а именно систему общих таможенных преференций (GSP) и односторонних таможенных пред-
почтений, введенных в апреле 2014 г. Затем представили результаты анализа польского импор-
та из Украины с особым учетом характера преференций, которыми он пользовался. Детальный 
анализ охватил: 1) основные товары в польском импорте из Украины; 2) товары с самым боль-
шим изменением в абсолютном выражении стоимости импорта из Украины; 3) товары, импорт 
которых появился после ввода преференций в апреле 2014 г. Дальше предприняли попытку 
оценить использование Украиной доступных преференций. 

Статья имеет исследовательский характер. В ней использовали статистико-описательный 
метод.

Ключевые слова: Европейский Союз, Польша, Украина, таможенные преференции, торговля 
товарами, либерализация торговли.
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