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OCENA WYKORZYSTANIA 
PREFERENCJI CELNYCH 
W PRZYWOZIE DO UNII 
EUROPEJSKIEJ

Łukasz Ambroziak*

Unia	Europejska	stosuje	rozbudowany	system	prefe-
rencji	handlowych	w	 imporcie	z	 różnych	grup	krajów.	
Możliwość	 różnicowania	 dostępu	 do	 rynku	 unijnego	
stanowi	nie	tylko	ważny	instrument	polityki	handlowej,	
ale	często	także	środek	do	realizacji	celów	politycznych	
i	 społecznych.	 System	 preferencji	 celnych	 obejmuje	
większość	partnerów	handlowych	UE.	Handel	na	warun-
kach	 klauzuli	 najwyższego	 uprzywilejowania	 (KNU),	
czyli	 po	 stawkach	 konwencyjnych,	 odbywa	 się	 tylko	
z	kilkoma	krajami.

Celem	artykułu	jest	ocena	wykorzystania	preferencji	
celnych (jednostronnych i wzajemnych) w przywozie 
towarów	do	UE.	Punktem	wyjścia	będzie	przedstawienie	
unijnego	 systemu	 preferencji	 celnych	według	 stanu	 na	
koniec	2013	r.,	z	uwzględnieniem	podziału	na	preferen-
cje	 jednostronne	 i	 dwustronne.	 Następnie	 przeprowa-
dzona	będzie	analiza	struktury	importu	UE	według	cha-
rakteru	 preferencji	 celnych	 w	 przywozie	 ogółem	 oraz	
w	przywozie	z	poszczególnych	grup	krajów,	wyodręb-
nionych	ze	względu	na	charakter	preferencji.	Po	przed-
stawieniu	 zmian	 w	 systemie	 preferencji	 handlowych,	
wynikających	 z	 nowego	 systemu	 ogólnych	 preferencji	
celnych	–	Generalized System of Preferences – GSP oraz 
zakończenia	 z	 niektórymi	 krajami	 rokowań	w	 sprawie	
utworzenia	stref	wolnego	handlu,	podjęta	zostanie	próba	
oceny	ich	wpływu	na	wartość	preferencyjnego	importu	
UE.

Analiza	 będzie	 przeprowadzona	 na	 podstawie	
danych	o	imporcie	z	bazy	Eurostat-Comext	według	cha-
rakteru	 stosowanych	 preferencji	 handlowych.	 Z	 uwagi	
na	ciągłą	ewolucję	tego	systemu,	znacząco	utrudniającą	
porównania	w	czasie,	badaniem	objęto	rok	2012.

System preferencji handlowych UE

Unia Europejska przyznaje krajom trzecim preferen-
cje	 handlowe	 na	 podstawie	 umów	dwustronnych	 (ina-
czej	preferencje	umowne/wzajemne)	lub	jednostronnie,	
tj.	 bez	 odwzajemniania	 ich	 przez	 partnerów.	 Rodzaje	
preferencji	 handlowych	 UE	 często	 przedstawia	 się	
w	postaci	piramidy	(rys.	1).	Biorąc	za	podstawę	klasyfi-
kacji	 kryterium	 malejących	 preferencji	 handlowych	
(przede	 wszystkim	 celnych),	 można	 wyróżnić	 umowy	

lub	 jednostronne	 decyzje	 UE,	 które	 tworzą	 kolejne	
poziomy:

 � unię	celną	(zniesienie	barier	w	handlu	między	stro-
nami	porozumienia	i	utworzenie	wspólnej	zewnętrz-
nej	taryfy	celnej);

 � strefę	wolnego	handlu	–	SWH	(zniesienie	barier	han-
dlowych	między	stronami	porozumienia,	przy	utrzy-
maniu	odrębnych	taryf	wobec	krajów	spoza	SWH);

 � jednostronne	preferencje	handlowe	umowne;
 � jednostronne	preferencje	handlowe	autonomiczne;
 � brak	 preferencji,	 zagwarantowanie	 przestrzegania	
klauzuli	 najwyższego	 uprzywilejowania	 opartej	 na	
zasadach	systemu	GATT/WTO.

Na	najniższym	poziomie	piramidy	powinna	się	zna-
leźć	 także	Białoruś,	 którą	w	czerwcu	2007	 r.	 czasowo	
wyłączono	z	systemu	GSP	z	powodu	nieprzestrzegania	
konwencji	 międzynarodowych.	 Od	 1997	 r.	 do	 lipca	
2013	r.	takiemu	wyłączeniu	podlegała	także	Birma.	

Preferencje umowne w przywozie do UE

Preferencje	wzajemne	 (tj.	 stosowane	 przez	UE	 i	 jej	
partnerów	 handlowych)	 obowiązują	 na	 mocy	 porozu-
mień	o	uniach	celnych	i	strefach	wolnego	handlu.	Celem	
przewodnim	 zawierania	 przez	 Unię	 preferencyjnych	
umów	 handlowych	 jest	 ułatwienie	 handlu	 towarami,	
przede	wszystkim	wyrobami	przemysłowymi,	a	w	mniej-
szym	 stopniu	 także	 artykułami	 rolno-żywnościowymi,	
oraz	usługami.	Ma	to	służyć	intensyfikacji	wzajemnych	
obrotów	 handlowych	 (UE	 i	 krajów	 podpisujących	
umowy),	a	tym	samym	zwiększaniu	korzyści	z	wymiany	
handlowej.	 Liberalizacja	 handlu	 w	 większości	 umów	
wprowadzana	jest	asymetrycznie	(UE	otwiera	swój	rynek	
szybciej)	i	z	zachowaniem	okresów	przejściowych1.	

Najwyżej	w	hierarchii	preferencji	umieszcza	się	nie-
kiedy	umowę	ustanawiającą	Europejski	Obszar	Gospo-
darczy.	 EOG	 jest	 co	 prawda	 strefą	 wolnego	 handlu	
(a	więc	nawet	nie	unią	celną),	jednak	w	zakresie	towa-
rów	przemysłowych	zapewnia	Norwegii,	Lichtensteino-
wi	 i	 Islandii	dostęp	do	rynku	UE	na	warunkach	zbliżo-
nych	do	panujących	na	jednolitym	rynku	europejskim2.	
W	 2012	 r.	 udział	 krajów	 EOG	 w	 unijnym	 imporcie	
zewnętrznym	wyniósł	4,5%,	a	w	polskim	–	3,3%.	Niżej	
w	hierarchii	preferencji	znajdują	się	unie	celne,	jakie	UE	
zawarła	 z	Turcją,	Andorą	 i	 San	Marino.	Kraje	 te	miały	
nieco	 ponad	 dwuprocentowy	 udział	 w	 unijnym	 i	 pol-
skim	przywozie.	

Na	 niższym	 poziomie	 piramidy	 znalazły	 się	 kraje,	
z	 którymi	 Unia	 podpisała	 umowy	 ustanawiające	 strefy	
wolnego	 handlu.	 Stanowią	 one	 dużą	 i	 zróżnicowaną	
grupę.	Umowy	handlowe	obejmujące	wyłącznie	zakres	
wspólnej	polityki	handlowej	są	obecnie	zawierane	bar-
dzo	rzadko.	Częstszą	formą	są	różnego	rodzaju	umowy	
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Rys. 1

Zróżnicowany zakres preferencji w dostępie do rynku UE (stan na 31.12.2013 r.)

Uwagi:

a Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikana, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, 
St. Vincent i Grenadyny, Surinam, Trynidad i Tobago.

b Anguilla, Antyle Holenderskie, Antarktyka, Aruba, Falklandy, Grenlandia, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Brytyjskie 
Terytorium Oceanu Indyjskiego, Kajmany, Montserrat, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, St. Pierre i Miquelon, Pitcairn,  
Św. Helena, Turks i Caicos, Francuskie Terytorium Południowe, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Dziewicze (USA), Wallis 
i Futuna.

cAfganistan, Angola, Bangladesz, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bhutan, Dem. Rep. Konga, Rep. Środkowoafrykańska, Rep. 
Zielonego Przylądka, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Gambia, Gwinea, Gwinea Równikowa, Gwinea-Bissau, Kambodża, Kiribati, Komory, 
Laos, Liberia, Lesotho, Mali, Myanmar, Mauretania, Malediwy, Malawi, Mozambik, Niger, Nepal, Ruanda, W. Salomona, Sudan, 
Sudan Południowy, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Czad, Togo, Timor Wschodni Tuvalu, Tanzania, 
Uganda, Vanuatu, Samoa, Yemen i Zambia.

d ZEA, Armenia, Argentyna, Samoa Amerykańskie, Azerbejdżan, Bahrajn, Bermudy, Brunei Darussalam, Brazylia, Wyspa Bouvet’a, 
Botswana, Wyspy Kokosowe, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Cook’a, Kamerun, Chiny, Kuba, Wyspy Bożego Narodzenia, 
Mikronezja, Gabon, Ghana, Gibraltar, Guam, Heard i Mc Donald, Indonezja, Indie, Iran, Kenia, Kirgistan, Kuwejt, Kazachstan, Sri 
Lanka, Libia, Wyspy Marshalla, Makao, Mariany Północne, Mauretania, Malezja, Namibia, Norfolk, Nigeria, Nauru, Niue, Oman, 
Filipiny, Pakistan, Palau, Paragwaj, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska, Suazi, Tajlandia, Tadżykistan, Tokelau, Turkmenistan, Tonga, 
Ukraina, Dalekie Wyspy Mniejsze St. Zjednoczonych, Urugwaj, Uzbekistan, Wietnam i Mayotte.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie "Typology of the EC’s regional agreements", May 2004, WTO, Trade Policy Review,  
s. 22 i informacji Komisji Europejskiej.
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o	 handlu,	 współpracy	 i	 partnerstwie.	 Są	 one	 wyrazem	
szerszej	współpracy	UE	z	danym	krajem	na	płaszczyźnie	
gospodarczej	i	politycznej.	Kategorią	umów	szczególnie	
rozpowszechnioną	 w	 ostatnich	 dwóch	 dekadach	 są	
układy	o	stowarzyszeniu,	podpisywane	z	krajami,	z	któ-
rymi	Unia	chce	mieć	ściślejsze	więzi	ze	względów	histo-
rycznych	 lub	 geopolitycznych3.	 UE	 zawarła	 układy	
o	stabilizacji	i	stowarzyszeniu	(Stabilisation and Associa-
tion Agreement	–	SAA)	z	krajami	Bałkanów	Zachodnich	
(Albanią,	 Czarnogórą,	 Macedonią,	 Serbią	 oraz	 Bośnią	
i	 Hercegowiną4).	 Układy	 śródziemnomorskie	 o	 stowa-
rzyszeniu	 (EuroMed)	 regulują	 stosunki	 handlowe	 UE	
z	 krajami	Basenu	Morza	 Śródziemnego	 (Algierią,	 Egip-
tem,	 Izraelem,	 Jordanią,	 Libanem,	Maroko,	 Autonomią	
Palestyńską	 i	 Tunezją).	 Syria	 parafowała	 układ	 w	 paź-
dzierniku	2004	 r.,	ale	go	nie	podpisała,	a	 relacje	z	UE	
nadal	reguluje	umowa	o	współpracy	z	1977	r.	Odrębną	
kategorią	 są	 umowy	 o	 partnerstwie	 gospodarczym,	
zawierane	przez	UE	z	krajami	Afryki,	Karaibów	i	Pacyfi-
ku	(AKP)5.	Umowy	te	są	instrumentem	rozwoju,	wspie-
rającym	 zrównoważony	 wzrost,	 prowadzącym	 do	
zwiększania	produkcji	i	potencjału	podaży	krajów	AKP,	
wspierającym	 transformację	 strukturalną	 gospodarek	
oraz	ich	dywersyfikację	i	konkurencyjność,	a	także	pro-
wadzącym	 do	 rozwoju	 handlu,	 inwestycji,	 technologii	
i tworzenia miejsc pracy6.	 Do	 końca	 2013	 r.	 Unia	
zawarła	takie	umowy	(i	weszły	one	w	życie)	z	piętnasto-
ma	krajami	Karaibów	(CARIFORUM),	sześcioma	krajami	
Ameryki	Środkowej	 (Hondurasem,	Nikaraguą	 i	Panamą	
–	od	sierpnia	2013	r.,	Kostaryką	i	Salwadorem	–	od	paź-
dziernika	2013	r.,	Gwatemalą	–	od	grudnia	2013	r.)	oraz	
czterema	afrykańskimi	krajami	(Madagaskarem,	Seszela-
mi,	 Zimbabwe	 i	Mauritiusem),	 a	 także	 z	 Papuą	Nową	
Gwineą	i	Fidżi.	

Preferencyjny	 handel	 na	 mocy	 umowy	 SWH	 Unia	
prowadziła	 także	 ze	 Szwajcarią,	 RPA,	 Meksykiem,	
Wyspami	Owczymi,	 Chile,	 Irakiem	 (od	maja	 2012	 r.),	
Peru	(od	marca	2013	r.)	i	Kolumbią	(od	sierpnia	2013	r.).	
1	lipca	2011	r.	weszła	prowizorycznie	w	życie	„Umowa	
o	wolnym	handlu	między	Unią	Europejską	i	jej	państwa-
mi	 członkowskimi,	 z	 jednej	 strony,	 a	 Republiką	 Korei,	
z	drugiej	strony”.	Jest	to	pierwsza	umowa	nowego	typu	
z	krajem	azjatyckim,	a	jednocześnie	największa	nego-
cjowana	w	historii	stosunków	handlowych	Unii	Europej-
skiej	z	krajami	trzecimi.	Zakłada	ona	praktycznie	pełną	
liberalizację	handlu	towarami	przemysłowymi	i	rolnymi,	
a	 także	 bardzo	 szeroką	 liberalizację	 w	 dziedzinie	 usług	
i	inwestycji.	Umowa	ma	przyczynić	się	także	do	rozsze-
rzenia	i	poprawy	bezpieczeństwa	rynku	towarów	i	usług	
oraz	do	zapewnienia	stabilnego	i	przewidywalnego	oto-
czenia	 dla	 inwestycji,	 zwiększając	 tym	 samym	 konku-
rencyjność	 przedsiębiorstw	 unijnych	 i	 koreańskich	 na	
rynku	globalnym.	

W	 2012	 r.	 blisko	 25%	 unijnego	 importu	 (w	 Polsce	
było	 to	15%)	pochodziło	z	krajów,	które	zawarły	z	UE	
umowy	o	utworzeniu	stref	wolnego	handlu.	Największy-
mi	 dostawcami	 z	 tej	 grupy	 krajów	 na	 rynek	 unijny	

(w	 tym	 polski)	 były:	 Szwajcaria,	 Turcja,	 Norwegia	
i	Korea	Płd.	

Negocjowane umowy o wolnym handlu

Według	stanu	na	koniec	grudnia	2013	r.	Unia	Euro-
pejska	prowadziła	rokowania	w	sprawie	utworzenia	stref	
wolnego	 handlu	 ze:	 Stanami	 Zjednoczonymi	 (od	 lipca	
2013	r.,	Transatlantic Trade and Investment Partnership 
–	TTIP),	Kanadą	(od	maja	2009	r.,	Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement	–	CETA),	Japonią	(od	kwiet-
nia	 2013	 r.),	 Tajlandią	 (od	maja	 2013	 r.),	Malezją	 (od	
maja	2010	r.),	Wietnamem	(od	czerwca	2012	r.),	Maro-
ko	 (od	kwietnia	2013	r.,	 rozszerzającą	układ	stowarzy-
szeniowy	z	2000	r.	oraz	porozumienie	w	sprawie	wza-
jemnej	 liberalizacji	 handlu	 produktami	 rolnymi,	 prze-
tworzonymi	 artykułami	 rolnymi,	 rybami	 i	 produktami	
rybołówstwa	z	2012	r.),	Indiami	(od	2007	r.)	oraz	kraja-
mi	Mercosur	 –	 Argentyną,	 Brazylią,	 Paragwajem,	 Uru-
gwajem	i	Wenezuelą.	Ponadto	trwają	rokowania	z	kraja-
mi,	które	nie	zawarły	jeszcze	z	UE	Umów	o	Partnerstwie	
Gospodarczym (Economic Partnership Agreement).	
W	październiku	2013	r.	UE	rozpoczęła	także	negocjacje	
z	Kosowem	w	sprawie	układu	o	stabilizacji	 i	stowarzy-
szeniu7.

Z	kilkoma	krajami	zakończono	rokowania	w	sprawie	
utworzenia	strefy	wolnego	handlu,	ale	wynegocjowane	
umowy	nie	zostały	 jeszcze	podpisane	bądź	nie	weszły	
w	życie.	UE	zakończyła	negocjacje	o	utworzeniu	pogłę-
bionej	 i	 całościowej	 strefy	 wolnego	 handlu	 (będącej	
częścią	umów	stowarzyszeniowych)	z	Ukrainą	(grudzień	
2012	r.)	oraz	Mołdową,	Gruzją	i	Armenią	(2013	r.).	Pod-
czas szczytu Partnerstwa Wschodniego w listopadzie 
2013	r.	w	Wilnie	umowy	stowarzyszeniowe	parafowały	
tylko	Gruzja	 i	Mołdowa.	We	wrześniu	 2013	 r.	 została	
parafowana umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu 
z	Singapurem	(oczekuje	się,	że	wejdzie	w	życie	na	jesie-
ni	2014	r.).	Ponadto	UE	zakończyła	rokowania	w	spra-
wie	umów	o	partnerstwie	gospodarczym	z:	Wybrzeżem	
Kości	 Słoniowej,	 Kamerunem,	 Ghaną,	 Wspólnotą	
Wschodnioafrykańską	(Rwanda,	Burundi,	Kenia,	Tanza-
nia	i	Uganda)	oraz	Wspólnotą	Rozwoju	Afryki	Południo-
wej	 (Angola,	 Botswana,	 Lesotho,	 Malawi,	 Mozambik,	
Suazi,	 Tanzania,	 Zambia,	 Zimbabwe,	 Demokratyczna	
Republika	 Konga,	 Madagaskar,	 Mauritius,	 Namibia	
i Seszele)8.

Preferencje jednostronne GSP

Unia Europejska przyznaje autonomicznie preferen-
cyjny	dostęp	do	swego	rynku	krajom	i	terytoriom	rozwi-
jającym	się	w	ramach	ogólnego	systemu	preferencji	cel-
nych	GSP.	Ułatwiając	dostęp	do	własnego	rynku,	zwięk-
sza	 ona	 ich	 przychody	 z	 handlu	 międzynarodowego.	
Przychody	te	mogą	być	zainwestowane	przez	te	kraje	na	
cele	 związane	 z	 ich	 rozwojem	 oraz	 dywersyfikacją	
gospodarek9.	
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Na	 koniec	 grudnia	 2013	 r.	 system	GSP	 obejmował	
177	 krajów	 i	 terytoriów10.	 W	 praktyce	 beneficjentami	
systemu	była	znacznie	mniejsza	grupa,	gdyż	część	kra-
jów	 korzystała	 jednocześnie	 z	 innych	 systemów	prefe-
rencji	 –	 jednostronnych	 na	 mocy	 umowy	 (Syria	 oraz	
kraje	 i	 terytoria	 zamorskie	 –	 Overseas Countries and 
Territories)	 lub	wzajemnych	 (np.	kraje	śródziemnomor-
skie,	kraje	EPA).	System	preferencji	celnych	UE	dla	kra-
jów	rozwijających	się	ustala	się	na	okresy	dziesięciolet-
nie.	Zasady	ogólne	 są	następnie	objęte	 szczegółowymi	
programami	 określanymi	 na	 trzy	 lata.	W	2008	 r.	 Rada	
przyjęła	ogólny	system	preferencji	celnych	na	lata	2009-
201111.	W	2010	r.	Komisja,	aby	zyskać	czas	na	przygo-
towanie reformy systemu preferencji celnych12,	 zapro-
ponowała	wydłużenie	okresu	obowiązywania	tego	sche-
matu	do	końca	2013	r.	na	podstawie	tzw.	rozporządze-
nia roll-over.	

System	GSP	składa	się	z	trzech	różnych	schematów:
a) ogólnego	dla	wszystkich	beneficjentów,
b)	 systemu	premiowego	(tzw.	GSP	plus)	wspierającego	

zrównoważony	 rozwój,	 dla	 krajów	 stosujących	
postanowienia	konwencji	międzynarodowych,	

c) specjalnego	systemu	dla	krajów	najsłabiej	rozwinię-
tych (lista ONZ Least Developed Countries	 –	 LDC),	
obejmującego	wszystkie	 towary	 z	wyjątkiem	 broni	
(Everything but Arms	–	EBA).	

Podstawową	 zasadą	 ogólnego	 systemu	 GSP	 jest	
redukcja stawek celnych ad valorem KNU na towary 
wrażliwe	o	 3,5	 pkt.	 proc.	 i	 zawieszenie	 ceł	 na	 towary	
niewrażliwe	(dotyczy	to	w	sumie	6355	linii	taryfowych).	
Wyjątkiem	są	wyroby	włókiennicze	z	sekcji	XI(a)	obej-
mującej	działy	50-60	i	wyroby	odzieżowe	z	sekcji	XI(b)	
obejmującej	 działy	 61-63	 wspólnej	 taryfy	 celnej,	 dla	
których	 stawki	 celne	 obniżono	 o	 20%13.	 Stawki	 celne	
specyficzne	na	produkty	wrażliwe,	 inne	niż	minimalne	
lub	maksymalne,	obniża	się	o	30%14.	Preferencje	han-
dlowe	 udzielone	 poszczególnym	 krajom	 rozwijającym	
się	i	obejmujące	określone	grupy	produktów	mogą	być	
zawieszone,	jeśli	zostaną	przekroczone	określone	progi	
ich	udziału	w	imporcie	ogółem	UE	na	warunkach	prefe-
rencji handlowych15.	 Trwałemu	 wyłączeniu	 podlegały	
niektóre	sekcje	w	przywozie	z:	Brazylii,	Indonezji,	Indii,	
Malezji,	Tajlandii	i	Wietnamu	oraz	aż	13	sekcji	w	impor-
cie	z	Chin.	Na	koniec	2013	r.	z	dostępu	do	rynku	unij-
nego	 na	 zasadach	 ogólnych	 GSP	 korzystały	 64	 kraje	
i	 terytoria.	 System	 GSP	 plus	 pozwalał	 na	 dodatkowe	
preferencje	handlowe	w	postaci	bezcłowego	dostępu	do	
rynku	UE	 krajom	 rozwijającym	 się,	 uznanym	 za	 słabo	
zintegrowane	 z	 systemem	 handlu	 światowego,	 które	
ratyfikowały	 i	 efektywnie	 wdrażały	 postanowienia	 27	
międzynarodowych	 konwencji	 z	 dziedziny	 praw	 czło-
wieka,	 podstawowych	 standardów	 pracy	 oraz	 zasad	
etyki	 biznesowej.	 Na	 koniec	 2013	 r.	 schematem	 tym	
było	objętych	zaledwie	sześć	krajów:	Boliwia,	Ekwador,	
Gruzja,	Mołdowa,	Mongolia	i	Wenezuela16.	System	pre-
ferencji	 handlowych	dla	 krajów	najmniej	 rozwiniętych	
zapewniał	 bezcłowy	 i	 bezkontyngentowy	 dostęp	 do	
rynku	 unijnego	 wszystkim	 towarom	 (7218	 linii	 taryfo-

wych),	 z	wyjątkiem	 broni	 i	 amunicji	 oraz	 przejściowo	
cukru,	bananów	i	ryżu,	pochodzącym	z	49	krajów	i	tery-
toriów	najmniej	rozwiniętych	(na	tej	 liście	nie	znalazły	
się	Haiti	i	Madagaskar,	które	zawarły	umowy	EPA).	

System preferencji GSP od 2014 roku

W	 czerwcu	 2012	 r.	 Parlament	 Europejski	 przyjął	
w	pierwszym	czytaniu	propozycję	Komisji	Europejskiej	
w	 sprawie	 nowego	 ogólnego	 systemu	 preferencji	 cel-
nych,	 opartą	 na	 analizie	 funkcjonowania	 dotychczaso-
wego systemu GSP17.	Nowy	system,	z	wyjątkiem	ustano-
wionego	bezterminowego	schematu	dla	krajów	najmniej	
rozwiniętych,	ma	 funkcjonować	 przez	 dziesięć	 lat	 (do	
końca	2023	r.).	Nadal	będzie	składał	się	z	części	podsta-
wowej	 i	dodatkowych	dwóch	schematów	preferencji	–	
jednego	dla	krajów	stosujących	postanowienia	konwen-
cji	międzynarodowych	 i	 drugiego	 dla	 krajów	 najmniej	
rozwiniętych.	 Zmiany	 sprowadzać	 się	 będą	 przede	
wszystkim	 do	 zmniejszenia	 liczby	 krajów	 uprawnio-
nych,	 poprzez	 wyeliminowanie	 z	 listy	 beneficjentów	
dwudziestu	krajów	o	wysokim	i	średniowysokim	pozio-
mie	 dochodu	 (na	 liście	 wyłączeń	 znalazły	 się	 m.in.:	
Rosja,	Kazachstan,	Arabia	Saudyjska,	Argentyna,	Male-
zja,	Zjednoczone	Emiraty	Arabskie)18.	W	efekcie	liczba	
krajów	uprawnionych	zmniejszyła	się	ze	177	w	2013	r.	
do	zaledwie	89	w	2014	r.	Wśród	krajów	beneficjentów	
znalazły	 się	 także	 Chiny,	 które	 według	 klasyfikacji	
Banku	Światowego	należą	do	krajów	o	średniowysokim	
poziomie	 dochodu.	 Jednakże	 z	 systemu	 preferencji	
w	przywozie	 z	Chin	będzie	wyłączonych	 aż	16	 sekcji	
towarowych.	Pozostałe	zmiany	planowane	od	2014	r.	są	
raczej	symboliczne.	Sprowadzają	się	one	do	niewielkiej	
modyfikacji	 progów	 procentowych	 pozwalających	 na	
wyłączenie	pewnych	produktów	z	listy	objętej	preferen-
cjami	lub	na	wszczęcie	procedur	ochronnych19.	

Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie 
do UE

Analizę	 przeprowadzono	 na	 podstawie	 danych	
z	bazy	Eurostat-Comext	dotyczących	unijnego	i	polskie-
go	 importu	 spoza	 UE	 według	 charakteru	 preferencji.	
W	 przywozie	 na	 terytorium	UE	wyodrębniono:	 import	
na	 zasadach	 KNU	 –	 po	 zerowej	 i	 niezerowej	 stawce	
celnej,	import	po	niezerowej	stawce	KNU	mimo	objęcia	
preferencjami,	 import	po	stawce	preferencyjnej	–	zero-
wej,	niezerowej	oraz	nieokreślonej,	a	także	import	nie-
określony	pod	względem	preferencji.	Oceny	znaczenia	
preferencji	 handlowych	 dokonano	 dla	 całego	 importu	
zewnętrznego	 UE	 i	 Polski,	 dla	 wyodrębnionych	 ze	
względu	na	charakter	preferencji	grup	krajów	(EBA,	GSP	
plus,	 ogólne	GSP,	 preferencje	 jednostronne	 umowne	 –	
OCT	 i	 Syria,	 EOG,	 unie	 celne,	 EuroMed,	 SAA,	 Korea	
Płd.,	EPA,	pozostałe	SWH).	Na	potrzeby	obliczeń	przy-
jęto	stan	systemu	preferencji	z	końca	2012	r.	Oznaczało	
to,	że	osiem	krajów,	tj.	Gwatemalę,	Honduras,	Kostary-
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Wartość	 polskiego	 importu	 spoza	 UE	 w	 2012	 r.	
wyniosła	 50,1	mld	 euro	 (blisko	 dwuipółkrotnie	 więcej	
niż	 w	 2005	 r.),	 co	 stanowiło	 2,8%	 unijnego	 importu.	
Struktura	polskiego	importu	według	stosowanych	prefe-
rencji	celnych	była	podobna,	aczkolwiek	mniej	stabilna	
niż	 struktura	dla	 całej	Unii.	Nieco	mniejsze	 znaczenie	
miał	 przywóz	 po	 niezerowej	 stawce	 konwencyjnej	
i	 zerowej	 stawce	 preferencyjnej,	 głównie	 na	 korzyść	
wyższego	 udziału	 importu	 nieokreślonego	 pod	 wzglę-
dem	preferencji.

Import na warunkach preferencyjnych w 2012 roku

W	2012	r.	wartość	unijnego	importu	objętego	prefe-
rencjami	wyniosła	252,3	mld	euro,	przy	czym	151,7	mld	
euro	(60%)	wynikało	ze	stosowania	preferencji	wzajem-
nych,	a	97,3	mld	euro	(40%)	–	ze	stosowania	preferencji	
jednostronnych	(tabela	1).	Wśród	głównych	beneficjen-
tów	preferencji	umownych	znalazły	się	kraje	niezaliczo-
ne	 do	 żadnej	 z	 wymienionych	 stref	 wolnego	 handlu	
(tzw.	pozostałe	SWH),	w	tym	przede	wszystkim	Szwaj-

kę,	 Kolumbię,	 Nikaraguę,	 Panamę,	 Peru	 i	 Salwador,	
które	 zawarły	 z	 UE	 w	 2013	 r.	 umowy	 o	 partnerstwie	
gospodarczym,	uwzględniono	w	grupie	krajów	korzysta-
jących	 z	 systemu	 GSP	 plus.	 Strukturę	 importu	 według	
preferencji	pokazano	także	dla	grup	produktów	(według	
działów	 HS)	 o	 największej	 wartości	 preferencyjnego	
importu	UE	i	Polski.	

Import zewnętrzny według charakteru preferencji 

W	 2012	 r.	 wartość	 importu	 zewnętrznego	 państw	
UE-27	wyniosła	1	794,5	mld	euro,	co	oznaczało	wzrost	
o	ponad	51%	w	porównaniu	z	2005	r.	(pierwszy	pełny	
rok	funkcjonowania	UE	w	składzie	25	państw)	–	wykres	1.	

Przeważająca	część	dostaw	na	terytorium	UE	odbywała	
się	 w	 latach	 2005-2012	 po	 zerowej	 stawce	 celnej	 na	
zasadach	 KNU.	 Udział	 importu	 na	 tych	 warunkach	
zwiększył	 się	 w	 analizowanym	 okresie	 o	 4	 p.p.,	 do	
poziomu	 63,5%.	 Zmniejszyło	 się	 natomiast	 (o	 nieco	
ponad	3	p.p.)	znaczenie	przywozu	po	niezerowej	staw-
ce	 KNU	 i	 w	 2012	 r.	 wyniosło	 16,3%.	Udział	 importu	
preferencyjnego	 oscylował	 wokół	 14%,	 przy	 czym	
dominował	przywóz	po	zerowej	stawce	celnej.	Stabilna	
była	również	stopa	wykorzystania	preferencji	(oscylowa-
ła	wokół	85%).	 Jest	ona	mierzona	 jako	 relacja	 importu	
po	stawce	preferencyjnej	(zerowej,	niezerowej	i	nieokre-
ślonej)	do	importu	potencjalnie	preferencyjnego	(import	
po	stawce	preferencyjnej	oraz	import	objęty	preferencja-
mi,	ale	na	zasadach	KNU).	

Wykres 1

Struktura importu UE i Polski według charakteru preferencji w latach 2004-2012

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.
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caria,	RPA	i	Meksyk,	a	także	kraje	tworzące	unię	celną	
z	UE,	kraje	EuroMed	i	EOG.	Istotne	znaczenie	miał	także	
import	preferencyjny	z	Korei	Płd.,	który	w	2012	r.	stano-
wił	blisko	9%	całego	importu	preferencyjnego	wynikają-
cego	z	zawartych	przez	UE	umów.	Znaczenie	 importu	
na	 warunkach	 preferencyjnych	 było	 zróżnicowane	
w	 zależności	 od	 kategorii	 beneficjentów.	 Najwyższy	
udział	 importu	 preferencyjnego	 w	 imporcie	 ogółem	
cechował	 przywóz	 z	 krajów,	 które	 zawarły	 unię	 celną	
(78%)	oraz	z	krajów	objętych	umowami	o	partnerstwie	
gospodarczym	EPA	(61%).	Najmniejsze	znaczenie	przy-
wóz	 po	 stawkach	 preferencyjnych	 miał	 w	 dostawach	
z	 Europejskiego	 Obszaru	 Gospodarczego	 (zaledwie	
20%).	 Blisko	 3/4	 importu	 z	 tych	 krajów	 odbywało	 się	
bowiem	po	 zerowej	 stawce	 celnej	 KNU.	Na	 poziomie	

zbliżonej	 do	 średniej	 (ok.	 30-35%)	 dla	 grupy	 krajów	
objętych	 preferencjami	 umownymi	 był	 udział	 importu	
preferencyjnego	w	przywozie	z	krajów	EuroMed,	pozo-
stałych	 krajów	 tworzących	 strefy	wolnego	 handlu	 oraz	
Korei	Płd.	

Największymi	 beneficjentami	 systemu	 preferencji	
jednostronnych	były	kraje	korzystające	z	ogólnego	syste-
mu	 GSP.	 Jednakże	 udział	 importu	 preferencyjnego	
w	przywozie	tych	krajów	był	relatywnie	niewielki	 (nie-
spełna	9%	w	2012	r.).	Wynikało	to	m.in.	z	wykluczenia	
z	 preferencji	 prawie	 całego	 importu	 Chin,	 a	 w	mniej-
szym	stopniu	również	innych	krajów,	a	także	bezcłowe-
go	 importu	 (na	zasadzie	KNU)	surowców	mineralnych,	
głównie	 z	 Rosji.	 Import	 preferencyjny	 miał	 natomiast	

Tabela 1

Import państw UE-27 według charakteru preferencji w 2012 r. 
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U
dz

ia
ł w

 im
po

rc
ie

 z
ew

nę
tr

zn
ym

 U
Ea

Im
po

rt
 p

o 
st

aw
ce

 p
re

fe
re

nc
yj

ne
j, 

 
m

ln
 e

ur
o

U
dz

ia
ł i

m
po

rt
u 

pr
ef

er
en

cy
jn

eg
o 

w
 im

po
rc

ie
 o

gó
łe

m

St
op

a 
w

yk
or

zy
st

an
ia

 p
re

fe
re

nc
ji

import na 
zasadach KNU

import potencjalnie 
preferencyjny

po
zo

st
ał

y 
im

po
rt

 n
ie

ok
re

śl
on

y 
po

d 
w

zg
lę

de
m

 p
re

fe
re

nc
ji

KN
U

=0

KN
U

>0

im
po

rt
 p

o 
st

aw
ce

 K
N

U
>0 import po stawce 

preferencyjnej

pr
ef

. =
 0

pr
ef

. >
 0

st
aw

ka
 n

ie
ok

re
śl

on
a

Import	zewnętrzny 63,5 16,3 2,4 11,7 2,3 0,1 3,7 100,0 252	313,3 14,1 85,2

Preferencje jednostronne 68,0 18,1 2,4 6,8 3,6 0,1 1,0 52,0 97	637,2 10,5 81,2

EBA 53,0 0,4 1,6 43,4 0,0 0,9 0,7 1,8 14	131,0 44,3 96,5

GSP plus 72,5 7,2 1,6 15,3 2,5 0,0 0,8 1,8 5	852,4 17,9 91,8

GSP	ogólne 68,4 19,2 2,5 5,1 3,8 0,1 1,0 48,2 76	945,3 8,9 78,2

OCT 67,9 0,0 4,5 24,4 0,0 0,6 2,6 0,1 588,4 25,0 84,7

Syria 47,9 0,1 3,5 43,2 2,3 0,0 3,0 0,0 120,1 45,5 92,9

Preferencje wzajemne 57,7 0,3 4,9 34,0 1,6 0,1 1,3 23,6 151	575,6 35,8 87,9

EOG 74,4 0,1 4,7 19,7 0,6 0,0 0,5 4,5 16	554,3 20,3 81,1

Unie celne 13,8 0,2 6,7 76,5 1,3 0,3 1,1 2,7 37	464,4 78,2 92,1

EuroMed 63,5 0,2 2,6 30,9 1,1 0,1 1,6 4,1 23	457,9 32,2 92,7

SAA 31,5 0,4 10,7 56,6 0,0 0,1 0,6 0,6 5	987,9 56,8 84,2

Korea	Płd. 54,2 0,2 10,0 22,5 11,6 0,4 1,0 2,1 13	027,8 34,5 77,5

EPA 35,4 0,4 2,7 61,0 0,1 0,0 0,5 0,4 3	998,2 61,0 95,8

Pozostałe	SWH 62,9 0,6 4,1 30,3 0,3 0,0 1,7 9,3 51	085,2 30,7 88,3

KNU 66,3 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 20,6    

a Udziały nie sumują się do 100, gdyż w tablicy nie uwzględniono importu o niewiadomym kierunku pochodzenia.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.
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duże	znaczenie	w	przywozie	z	krajów	EBA	–	w	2012	r.	
stanowił	nieco	ponad	40%	przywozu	z	tych	krajów.	

W	2012	r.	wartość	polskiego	importu	objętego	syste-
mem	 preferencji	 celnych	 UE	 wyniosła	 5,6	 mld	 euro,	
w	tym	import	o	wartość	2,9	mld	euro	wynikał	ze	stoso-
wania	preferencji	jednostronnych	(52%),	a	2,7	mld	euro	
(48%)	 –	 z	 preferencji	 umownych	 (tabela	 2).	 Najwięk-
szym	beneficjentem	preferencji	wzajemnych	były	 kraje	
tworzące	unię	celną	z	UE	(blisko	40%	wartości	importu	
po	stawce	preferencyjnej	umownej).	Większe	znaczenie	
niż	 w	 przywozie	 UE	 miał	 preferencyjny	 import	 Polski	
z	 Korei	 Płd.,	 który	 stanowił	 aż	 1/5	 importu	 po	 stawce	
preferencyjnej	i	ok.	10%	preferencyjnego	importu	Polski	
ogółem.	 Ważnymi	 beneficjentami	 w	 przywozie	 na	

warunkach	 preferencyjnych	 do	 Polski	 były	 także	 tzw.	
pozostałe	 kraje	 tworzące	 strefy	 wolnego	 handlu	 z	 UE	
oraz	kraje	EOG.	

Znaczenie importu preferencyjnego w polskim impor-
cie	z	poszczególnych	grup	krajów	objętych	preferencja-
mi	 nieco	 się	 różniło	 w	 porównaniu	 z	 importem	 UE.	
Wynikało	to	z	odmiennej	struktury	geograficznej	polskie-
go	 importu	według	 grup	 krajów	 o	 różnym	 charakterze	
preferencji.	 Blisko	 75%	 polskiego	 importu	 pochodziło	
z	krajów	objętych	systemem	jednostronnych	preferencji	
celnych	 (w	 UE	 –	 52%),	 prawie	 wyłącznie	 ogólnym.	
Wyraźnie	 mniejsze	 znaczenie	 miał	 natomiast	 import	
objęty	 systemem	wzajemnych	 preferencji	 celnych	 oraz	
import	na	zasadzie	KNU.	W	2012	 r	 stanowił	on	odpo-

Tabela 2

Import Polski według charakteru preferencji w 2012 r. 
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Import	zewnętrzny 64,1 14,6 2,6 8,8 2,3 0,1 7,4 100,0 5	646,7 11,3 81,4

Preferencje jednostronne 65,4 14,3 2,3 5,2 2,7 0,1 9,9 73,4 2	948,1 8,0 77,5

EBA 42,6 0,5 1,0 53,7 0,0 2,2 0,0 0,6 176,2 55,9 98,2

GSP plus 24,7 7,1 3,7 50,3 1,4 0,2 12,7 0,4 107,3 51,8 93,4

GSP	ogólne 65,8 14,5 2,3 4,5 2,8 0,0 10,0 72,3 2	659,1 7,3 75,9

OCT 99,5 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 89,1

Syria 62,4 0,4 2,2 34,9 0,0 0,0 0,1 0,0 5,4 34,9 94,2

Preferencje wzajemne 58,2 0,2 5,8 32,9 2,2 0,4 0,3 14,9 2	652,3 35,5 85,9

EOG 78,3 0,0 1,7 19,6 0,3 0,0 0,0 3,3 334,6 20,0 92,3

Unie celne 13,5 0,0 1,4 82,9 1,8 0,2 0,3 2,4 1	024,3 84,8 98,3

EuroMed 62,4 0,0 4,4 31,9 0,3 0,8 0,1 1,0 162,0 33,0 88,1

SAA 36,1 0,7 4,6 54,1 0,0 4,4 0,1 0,3 86,9 58,5 92,8

Korea	Płd. 67,8 0,2 10,8 15,3 4,6 0,6 0,7 5,2 529,5 20,5 65,6

EPA 89,6 0,0 0,3 10,1 0,0 0,0 0,0 0,6 31,0 10,1 96,9

Pozostałe	SWH 46,2 0,6 7,6 43,7 1,3 0,2 0,3 2,1 484,2 45,2 85,5

KNU 62,1 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 10,3    

a Udziały nie sumują się do 100, gdyż w tablicy nie uwzględniono importu o niewiadomym kierunku pochodzenia.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.
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wiednio	 15%	 i	 10%	 polskiego	 przywozu	 spoza	 UE.	
Tylko	udział	Korei	Płd.	w	polskim	imporcie	był	dwuipół-
krotnie	wyższy	niż	w	imporcie	unijnym	–	wyniósł	odpo-
wiednio	 5,2%	 i	 2,1%.	 Największe	 znaczenie	 import	
preferencyjny	miał	w	polskim	imporcie	z	krajów	tworzą-
cych	 z	 UE	 unię	 celną	 oraz	 z	 krajów,	 które	 zawarły	
umowy	o	stabilizacji	 i	 stowarzyszeniu	a	 także	pozosta-
łych	 krajów	 tworzących	 strefy	 wolnego	 handlu	 z	 UE.	
W	przeciwieństwie	do	UE,	w	przywozie	z	krajów	obję-
tych	 umowami	 o	 partnerstwie	 gospodarczym	 udział	
importu	preferencyjnego	wyniósł	zaledwie	10%	(wobec	
60%	w	UE).	Mniejsze	znaczenie	miał	również	przywóz	
po stawkach preferencyjnych w polskim imporcie z Korei 
Płd.	 (20,5%	wobec	34,5%	dla	całej	Unii).	Wśród	grup	
krajów	objętych	preferencjami	 jednostronnymi	większe	
niż	 w	 UE	 było	 znaczenie	 importu	 preferencyjnego	
w	przywozie	z	krajów	EBA	oraz	z	krajów	beneficjentów	
systemu	GSP	plus,	a	mniejsze	–	z	krajów	objętych	ogól-
nym	systemem	GSP.	W	 tych	dwóch	pierwszych	ponad	
połowa	dostaw	do	Polski	wynikała	ze	stosowanych	pre-
ferencji	 celnych,	 natomiast	 w	 tej	 ostatniej	 udział	 ten	

wyniósł	 nieco	 ponad	 7%.	 Było	 to	m.in.	 efektem	 dużo	
wyższego	 znaczenia	Rosji	w	polskim	 imporcie,	w	 któ-
rym	 przeważały	 surowce	 mineralne	 sprowadzane	 po	
zerowej	stawce	KNU.

Główni beneficjenci (kraje) importu preferencyjnego 
w 2012 roku

Wśród	dziesięciu	największych	beneficjentów	importu	
preferencyjnego	do	UE	znalazło	się	sześć	krajów	korzysta-
jących	z	preferencji	umownych:	Szwajcaria	 (SWH),	Tur-
cja	(unia	celna),	Norwegia	(EOG),	Korea	Płd.	(SWH+)	oraz	
Maroko	i	Tunezja	(EuroMed),	a	także	cztery	kraje	korzy-
stające	 z	 preferencji	 jednostronnych:	 Bangladesz	 (EBA),	
Indie,	Rosja	i	Tajlandia	(ogólny	schemat	GSP)	–	tabela	3.	
Łącznie	na	wymienione	wyżej	dziesięć	krajów	przypadło	
w	2012	r.	ponad	61%	importu	preferencyjnego	ogółem.	
Import	preferencyjny	miał	największe	znaczenie	w	impor-
cie	 z	Bangladeszu	 (97%),	 Turcji	 (78%)	 i	Maroka	 (71%),	
a	 najmniejsze	 –	 w	 przywozie	 z	 Rosji	 (4%)	 i	 Norwegii	
(17%).	Zwraca	uwagę,	 że	Chiny	były	dopiero	dwudzie-

Tabela 3

Główni beneficjenci unijnego systemu preferencji w państwach UE-27 w 2012 r.

Kraj
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Ogółem 63,5 16,3 2,4 11,7 2,3 0,1 3,7 100,0 252	313,3 14,1 85,2

Szwajcaria 57,4 0,5 3,9 36,4 0,0 0,0 1,7 5,8 37	993,3 36,4 90,3

Turcja 13,7 0,2 6,7 76,6 1,3 0,3 1,1 2,7 37	431,3 78,3 92,1

Indie 36,9 4,4 9,8 24,3 22,2 0,3 2,0 2,1 17	420,9 46,8 82,7

Norwegia 77,3 0,1 4,8 17,1 0,3 0,0 0,5 4,3 13	515,5 17,4 78,4

Korea	Płd. 54,2 0,2 10,0 22,5 11,6 0,4 1,0 2,1 13	027,8 34,5 77,5

Bangladesz 0,8 0,0 2,3 94,5 0,0 2,3 0,1 0,5 9	044,9 96,8 97,7

Rosja 92,5 0,7 1,2 2,1 1,5 0,0 2,0 11,0 7	066,1 3,6 74,5

Maroko 15,7 0,1 4,4 66,9 4,9 0,0 7,9 0,5 6	440,2 71,9 94,2

Tunezja 30,6 0,0 4,3 63,3 0,6 0,8 0,5 0,5 6	135,5 64,6 93,8

Tajlandia 39,5 11,2 13,4 17,7 16,0 0,6 1,6 0,9 5	784,4 34,3 71,9

Razem 64,8 1,0 4,4 24,4 3,6 0,2 1,6 30,4 153	859,9 28,2 86,4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.
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stym	ósmym	pod	względem	wielkości	beneficjentem	sys-
temu	preferencji	UE.	W	2012	 r.	zaledwie	0,7%	 importu	
z	tego	kraju	miało	charakter	preferencyjny.

Nieco	 inaczej	 wyglądała	 lista	 największych	 benefi-
cjentów	unijnego	systemu	preferencji	w	Polsce	(tabela	4).	
W	wyrażeniu	bezwzględnym	najwięcej	preferencyjnego	
importu	pochodziło	w	2012	r.	z	Turcji	i	Rosji	(odpowied-
nio	18%	i	16%	wartości	polskiego	importu	spoza	UE	po	
stawce	preferencyjnej).	Udział	 importu	preferencyjnego	
w	przywozie	z	 tych	krajów	był	natomiast	 różny.	Blisko	
85%	wartości	 dostaw	z	Turcji	 na	polski	 rynek	 sprowa-
dzono	po	preferencyjnej	stawce,	podczas	gdy	w	przywo-
zie	z	Rosji	udział	ten	nie	przekraczał	5%.	Trzecim	co	do	
wielkości	beneficjentem	była	Korea	Płd.,	z	blisko	dzie-
sięcioprocentowym	udziałem	w	dostawach	do	Polski	na	
zasadach	preferencyjnych.	W	pierwszej	dziesiątce	zna-
lazły	 się	 ponadto:	 Ukraina	 (GSP),	 Szwajcaria	 (SWH),	
Norwegia	 (EOG),	 Indie,	 Kazachstan,	 Arabia	 Saudyjska	
i	Indonezja	(GSP).	Chiny	natomiast	były	dopiero	osiem-
nastym	co	do	wielkości	beneficjentem	unijnego	systemu	
preferencji	celnych	w	Polsce.	Podobnie	jak	w	UE,	udział	

importu	 preferencyjnego	 w	 przywozie	 ogółem	 z	 tego	
kraju	do	Polski	wyniósł	zaledwie	0,7%.	

Główne grupy produktów objęte preferencjami

Głównymi	 grupami	 produktów	 objętych	 preferencyj-
nym	dostępem	do	 rynku	UE	 były:	maszyny	 i	 urządzenia	
mechaniczne,	paliwa	i	oleje	mineralne,	pojazdy	samocho-
dowe,	maszyny	i	urządzenia	elektryczne,	odzież	i	dodatki	
odzieżowe,	tworzywa	sztuczne,	aluminium	i	wyroby	z	alu-
minium,	ryby	i	owoce	morza	oraz	chemikalia	organiczne	
(tabela	5).	Wśród	dziesięciu	grup	towarów	będących	naj-
większymi	 beneficjentami	 polskiego	 importu	 preferencyj-
nego	 nie	 znalazła	 się	 odzież	 i	 dodatki	 odzieżowe,	 nato-
miast	występował	kauczuk	i	wyroby	z	kauczuku	oraz	che-
mikalia	nieorganiczne	(tabela	6).	Zróżnicowane	było	zna-
czenie importu na warunkach preferencyjnych w przywo-
zie	poszczególnych	grup	towarów	do	UE	i	Polski.	Najniższy	
udział	dotyczył	 importu	paliw	 i	olejów	mineralnych	oraz	
maszyn	i	urządzeń	mechanicznych,	a	także	elektrycznych,	
a	 najwyższy	 –	 odzieży	 i	 dodatków	 odzieżowych,	 ryb	
i	owoców	morza	oraz	tworzyw	sztucznych.

Tabela 4

Główni beneficjenci unijnego systemu preferencji w Polsce w 2012 r.

Kraj

Struktura importu według charakteru preferencji, w %

U
dz

ia
ł w

 im
po

rc
ie

 z
ew

nę
tr

zn
ym

 U
E

Im
po

rt
 p

o 
st

aw
ce

 p
re

fe
re

nc
yj

ne
j, 

 
m

ln
 e

ur
o

U
dz

ia
ł i

m
po

rt
u 

pr
ef

er
en

cy
jn

eg
o 

w
 im

po
rc

ie
 o

gó
łe

m

St
op

a 
w

yk
or

zy
st

an
ia

 p
re

fe
re

nc
ji

import na 
zasadach KNU

import potencjalnie 
preferencyjny

po
zo

st
ał

y 
im

po
rt

 n
ie

ok
re

śl
on

y 
po

d 
w

zg
lę

de
m

 p
re

fe
re

nc
ji

KN
U

=0

KN
U

>0

im
po

rt
 p

o 
st

aw
ce

 
KN

U
>0

import po stawce 
preferencyjnej

pr
ef

. =
 0

pr
ef

. >
 0

st
aw

ka
 

ni
eo

kr
eś

lo
na

Ogółem 64,1 14,6 2,6 8,8 2,3 0,1 7,4 100,0 5	646,7 11,3 81,4

Turcja 13,5 0,0 1,4 82,9 1,8 0,2 0,3 2,4 1019,7 84,8 98,3

Rosja 76,9 0,6 1,6 3,0 1,2 0,0 16,7 43,1 908,4 4,2 72,7

Korea	Płd. 67,8 0,2 10,8 15,3 4,6 0,6 0,7 5,2 529,5 20,5 65,6

Ukraina 78,0 2,5 2,3 9,1 7,9 0,3 0,1 4,0 340,5 17,2 88,3

Szwajcaria 48,2 0,1 4,3 46,8 0,0 0,2 0,3 1,4 335,6 47,0 91,5

Norwegia 80,5 0,0 1,6 17,8 0,1 0,0 0,0 3,2 287,8 17,8 91,7

Indie 21,3 8,1 27,5 19,9 23,0 0,1 0,1 1,3 280,7 43,0 61,0

Kazachstan 12,6 0,1 11,9 72,4 3,0 0,0 0,0 0,6 221,4 75,5 86,4

Arabia	S.	 20,0 0,0 0,4 3,8 75,8 0,0 0,0 0,4 150,5 79,6 99,5

Indonezja 41,7 2,5 6,0 37,4 12,2 0,2 0,0 0,5 126,1 49,8 89,3

Razem 70,9 0,8 3,1 10,6 2,9 0,1 11,7 62,0 4200,1 13,5 81,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.
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Tabela 5

Główne grupy produktów (według działów HS) w zewnętrznym imporcie preferencyjnym UE-27 w 2012 r.

Dział HS

Struktura importu według charakteru preferencji, w %
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Ogółem 63,5 16,3 2,4 11,7 2,3 0,1 3,7 252	313,3 14,1 85,2

84.	Maszyny	i	urządzenia	mechaniczne 63,1 22,4 2,4 11,6 0,0 0,0 0,4 21	297,9 11,7 82,9

27.	Paliwa	i	oleje	mineralne 88,1 0,5 0,7 3,8 0,0 0,0 6,9 21	017,4 3,8 84,4

87.	Pojazdy	samochodowe	oraz	ich	
części	i	akcesoria 10,0 44,2 7,0 29,8 8,7 0,1 0,3 20	914,4 38,6 84,7
61.	Odzież	i	dodatki	odzieżowe	(dziane	
lub	szydełkowane) 0,5 40,4 6,4 41,6 10,2 0,8 0,0 16	983,8 52,6 89,1
85.	Maszyny	i	urządz.	elektryczne	oraz	
ich	części 63,4 23,0 3,2 9,3 0,3 0,1 0,7 16	941,4 9,7 75,1
62.	Odzież	i	dodatki	odzieżowe	(bez	
dzianych	i	szydełkowanych) 0,9 46,2 10,4 31,4 10,4 0,7 0,0 14	145,1 42,5 80,3

39.	Tworzywa	sztuczne 9,0 44,1 2,7 27,4 11,4 0,3 5,1 12	046,4 39,1 93,4

76.	Aluminium	i	wyroby	z	aluminium 15,8 22,7 1,5 55,4 3,3 0,0 1,4 9	516,3 58,7 97,6

03.	Ryby	i	owoce	morza 5,2 6,5 28,0 32,4 27,9 0,0 0,1 8	776,3 60,3 68,3

29.	Chemikalia	organiczne 41,1 32,2 8,0 10,8 5,8 0,1 2,0 8	205,7 16,8 67,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.

Stopień wykorzystania preferencji celnych w imporcie 
z Korei Płd.

Rok	2012	był	pierwszym	pełnym	rokiem	obowiązy-
wania	umowy	o	wolnym	handlu	między	Unią	Europej-
ską	a	Koreą	Południową.	Pozwoliło	to	dokonać	wstęp-
nej oceny zmian struktury unijnego (polskiego) importu 
z	 Korei	 Płd.	 według	 charakteru	 preferencji	 (według	
głównych	grup	towarów	wyodrębnionych	na	podstawie	
działów	 HS)	 po	 wejściu	 w	 życie	 tej	 umowy.	 Różna	
skala	zmian	struktury	importu	wynikała	m.in.	ze	struk-
tury	importu	według	preferencji	sprzed	wejścia	w	życie	
umowy	 (w	 tym	udziału	 importu	 bezcłowego	 na	 zasa-
dzie	KNU),	 harmonogramu	 liberalizacji	 dostępu	 kore-
ańskich	 towarów	 do	 unijnego	 rynku	 przewidzianych	
w	umowie	oraz	skuteczności	wykorzystania	preferencji	
celnych.	Wśród	głównych	grup	towarów,	które	w	naj-
większym	stopniu	skorzystały	z	preferencji	w	przywo-
zie	do	UE,	w	tym	także	do	Polski	były	maszyny	i	urzą-
dzenia	mechaniczne	oraz	 elektryczne,	 pojazdy	 samo-
chodowe,	 tworzywa	sztuczne,	chemikalia	organiczne,	

włókna	 chemiczne	 (cięte	 i	 ciągłe),	 kauczuk	 i	 wyroby	
z	kauczuku,	a	w	przypadku	UE	–	 także	paliwa	 i	oleje	
mineralne	 (tabela	 7	 i	 8).	 Udział	 dziesięciu	 najwięk-
szych	 pod	 względem	 importu	 preferencyjnego	 grup	
produktów	 w	 2012	 r.	 wyniósł	 86%	 w	 imporcie	 UE	
i	91%	w	polskim	imporcie.	

Zróżnicowany	był	natomiast	udział	importu	preferen-
cyjnego	 w	 całkowitym	 imporcie	 poszczególnych	 grup	
towarów.	 Wysoki	 udział	 importu	 po	 zerowej	 stawce	
preferencyjnej odnotowano w przywozie tych grup 
towarów,	których	pełna	liberalizacja	nastąpiła	w	momen-
cie	wejścia	w	życie	umowy	–	chemikaliów	organicznych	
oraz	włókien	chemicznych	 (ciętych	 i	ciągłych).	W	nie-
których	przypadkach	udział	importu	preferencyjnego	(po	
stawce	zerowej)	był	 relatywnie	nieduży,	gdyż	przywóz	
na	terytorium	UE	odbywał	się	po	zerowej	stawce,	ale	na	
zasadach	 KNU	 (dotyczyło	 to	m.in.	maszyn	 i	 urządzeń	
mechanicznych	 oraz	 elektrycznych,	 a	 także	 wyrobów	
z	żelaza	i	stali).	Przyjęcie	w	umowie	okresów	przejścio-
wych	spowodowało,	że	udział	importu	preferencyjnego	
po	niezerowej	stawce	w	niektórych	grupach	produktów	
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był	dość	wysoki.	Dotyczyło	to	m.in.	pojazdów	samocho-
dowych	oraz	kauczuku	i	wyrobów	z	kauczuku.	Preferen-
cyjny	 import	 po	 niezerowej	 stawce	 stanowił	 ponad	
połowę	wartości	przywozu	tych	wyrobów	(z	wyjątkiem	
dostaw	kauczuku	i	wyrobów	z	kauczuku	do	Polski).	Niż-
szy,	aczkolwiek	ponad	dziesięcioprocentowy,	był	także	
udział	 importu	 preferencyjnego	 po	 niezerowej	 stawce	
w	 imporcie	 tworzyw	 sztucznych	 i	 wyrobów	 z	 nich.	
W	przywozie	z	Korei	Płd.	ważne	znaczenie	miały	także	
jednostki	pływające	oraz	 sprzęt	 i	aparatura	precyzyjna.	
Utworzenie	strefy	wolnego	handlu	UE-Korea	Płd.	w	zasa-
dzie	nie	wpłynęło	na	warunki	dostaw	tych	wyrobów	na	
terytorium	 Unii,	 gdyż	 już	 przed	 wejściem	 w	 życie	
umowy	 import	 jednostek	 pływających	 oraz	 sprzętu	
i	aparatury	precyzyjnej	odbywał	się	po	zerowej	stawce	
celnej	KNU.	

Czynniki wpływające na stopień wykorzystania 
preferencji handlowych

Postępująca	 liberalizacja	 warunków	 dostępu	 do	
rynku	UE	w	wyniku	wdrażania	 postanowień	 kolejnych	
rund	 wielostronnych	 negocjacji	 handlowych	 GATT/

WTO	 powoduje	 stopniową	 erozję	 systemu	 preferencji.	
Uzyskanie	 preferencyjnego	 dostępu	 do	 rynku	 UE	
w	 ramach	 preferencji	 jednostronnych	 bądź	 umownych	
przynosi	coraz	mniejsze	korzyści	w	stosunku	do	krajów	
niekorzystających	 z	 preferencyjnego	 dostępu.	 Było	 to	
przede	wszystkim	efektem	niskiego	poziomu	ceł	impor-
towych	w	UE,	a	tym	samym	małego	marginesu	preferen-
cji	 z	 którego	mogą	 korzystać	 kraje	 trzecie.	W	 2013	 r.	
średnia	nieważona	stawka	celna	KNU	w	przywozie	do	
UE	wyniosła	 6,5%	 (uwzględniając	 ekwiwalenty	 stawek	
specyficznych),	 a	 dla	 nieco	 ponad	 1/4	 pozycji	 taryfo-
wych	dostęp	do	 rynku	unijnego	był	bezcłowy20.	W	 tej	
sytuacji,	 koszty	 uzyskania	 świadectwa	 pochodzenia,	
pozwalającego	 na	 uzyskanie	 preferencyjnego	 dostępu	
do	 unijnego	 rynku,	 są	 często	 wyższe	 niż	 potencjalne	
korzyści	z	przywozu	bezcłowego,	a	zatem	dla	eksporte-
rów	jest	to	nieopłacalne.

Wyraźnie	wyższe	znaczenie	importu	preferencyjnego	
w	 przywozie	 z	 krajów	 korzystających	 z	 preferencji	
umownych	(ok.	1/3	importu)	niż	z	krajów	objętych	sys-
temem	 preferencji	 jednostronnych	 (ok.	 10%	 importu)	
wynikało	z	kilku	kwestii	 (pomijając	wyłączenie	z	syste-
mu	 preferencji	 prawie	 całego	 importu	 chińskiego	 oraz	

Tabela 6

Główne grupy produktów (według działów HS) w imporcie preferencyjnym Polski spoza UE w 2012 r.

Dział HS

Struktura importu według charakteru preferencji, w %

Im
po

rt
 p

o 
st

aw
ce

 p
re

fe
re

nc
yj

ne
j, 

m
ln

 e
ur

o

U
dz

ia
ł i

m
po

rt
u 

pr
ef

er
en

cy
jn

eg
o 

w
 im

po
rc

ie
 o

gó
łe

m

St
op

a 
w

yk
or

zy
st

an
ia

 p
re

fe
re

nc
ji

import na 
zasadach KNU

import potencjalnie 
preferencyjny

po
zo

st
ał

y 
im

po
rt

 
ni

eo
kr

eś
lo

ny
 p

od
 

w
zg

lę
de

m
 p

re
fe

re
nc

ji

KN
U

=0

KN
U

>0

im
po

rt
 p

o 
st

aw
ce

 
KN

U
>0

import po stawce 
preferencyjnej

pr
ef

. =
 0

pr
ef

. >
 0

st
aw

ka
 

ni
eo

kr
eś

lo
na

Ogółem 64,1 14,6 2,6 8,8 2,3 0,1 7,4 5	646,7 11,3 81,4

27.	Paliwa	i	oleje	mineralne 93,9 0,6 1,3 4,2 0,0 0,0 0,0 748,4 4,3 76,2

85.	Maszyny	i	urządzenia	elektryczne	
oraz	ich	części 57,4 26,3 5,0 10,4 0,5 0,1 0,4 502,1 11,0 69,0

39.	Tworzywa	sztuczne 4,7 36,3 4,6 25,9 27,1 1,2 0,2 499,5 54,2 92,1

84.	Maszyny	i	urządzenia	
mechaniczne	oraz	ich	części 56,5 31,1 2,3 9,8 0,1 0,1 0,0 439,3 10,0 81,0
87.	Pojazdy	samochodowe	oraz	ich	
części	i	akcesoria 9,3 47,6 4,8 27,6 10,1 0,1 0,4 382,0 37,9 88,7

76.	Aluminium	i	wyroby	z	aluminium 11,7 44,7 0,9 32,9 9,7 0,1 0,1 216,8 42,7 97,8

40.	Kauczuk	i	wyroby	z	kauczuku 60,3 14,2 1,6 22,5 1,3 0,1 0,0 196,3 23,8 93,6

03.	Ryby	i	owoce	morza 7,4 7,9 32,3 32,4 19,8 0,2 0,0 190,5 52,4 61,9

29.	Chemikalia	organiczne 29,9 22,0 22,4 8,2 13,9 0,1 3,6 164,0 22,2 49,8

28.	Chemikalia	nieorganiczne 48,4 15,4 1,4 22,2 12,5 0,1 0,0 151,5 34,8 96,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.
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Tabela 7

Główne grupy produktów (według działów HS) w imporcie preferencyjnym UE-27 z Korei Płd. w 2012 r.

Dział HS

Struktura importu według charakteru preferencji, w %
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Ogółem 54,2 0,2 10,0 22,5 11,6 0,4 1,0 13027,8 34,5 77,5

87.	Pojazdy	samochodowe 10,3 0,0 12,3 20,6 56,4 0,1 0,3 4564,8 77,1 86,2

84.	Maszyny	i	urządzenia	
mechaniczne 50,2 0,4 15,7 30,3 1,8 0,3 1,3 1475,5 32,4 67,3

27.	Paliwa	i	oleje	mineralne 16,3 0,0 6,7 77,0 0,0 0,0 0,0 1344,9 77,1 92,0

39.	Tworzywa	sztuczne 7,6 0,3 11,3 54,2 20,1 2,2 4,2 1273,6 76,5 87,2

85.	Maszyna	i	urządzenia	elektryczne 77,5 0,6 9,1 11,6 0,7 0,0 0,5 1102,8 12,4 57,8

40.	Kauczuk	i	wyroby	z	kauczuku 23,2 0,0 9,3 8,7 57,8 0,2 0,8 592,4 66,7 87,8

29.	Chemikalia	organiczne 30,1 0,4 16,6 42,7 0,4 6,6 3,2 270,0 49,7 75,0

54.	Włókna	chemiczne	ciągłe 2,5 1,1 9,4 85,9 0,0 1,1 0,0 235,4 87,0 90,2

55.	Włókna	chemiczne	cięte 0,0 0,0 8,2 86,6 0,0 5,1 0,0 234,0 91,7 91,8

82.	Narzędzia	i	przybory	z	metali	
nieszlachetnych 2,5 0,0 31,5 64,9 0,0 1,0 0,0 217,4 65,9 67,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.

bezcłowy	 przywóz	 paliw	 mineralnych).	 Po	 pierwsze,	
skuteczne	wykorzystanie	 preferencji,	 przede	wszystkim	
jednostronnych	GSP,	ograniczały	bariery	biurokratyczne,	
istniejące	w	wielu	 krajach	 rozwijających	 się	 lub	 słabo	
rozwinięte	struktury	administracyjne,	w	tym	administra-
cja	 celna	mogąca	współpracować	z	władzami	 celnymi	
UE.	Po	drugie,	wykorzystanie	preferencji	w	ramach	sche-
matu	 GSP	 plus	 często	 ograniczają	 koszty	 ratyfikacji	
wszystkich	 27	 konwencji	międzynarodowych	 i	 następ-
nie	 wdrożenia	 ich	 do	 prawa	 krajowego.	 Koszty	 tych	
działań	mogą	w	pierwszym	okresie	przewyższać	korzy-
ści	z	preferencji	celnych

Mimo	 wyżej	 wymienionych	 ograniczeń,	 stopień	
wykorzystania	preferencji	celnych	w	przywozie	do	UE,	
mierzony	jako	relacja	importu	faktycznie	korzystającego	
z	preferencji	do	importu	objętego	preferencyjnym	dostę-
pem,	był	wysoki	i	w	2012	r.	wyniósł	aż	85%	(dla	Polski	
było	to	nieco	mniej	bo	81%).	Nieco	wyższy	był	on	dla	
krajów	o	umownych	preferencjach	niż	krajów	korzysta-
jących	z	preferencji	jednostronnych.	Wskaźnik	ten	ozna-
czał,	że	zaledwie	15%	unijnego	importu	objętego	syste-

mem	preferencji	nie	korzystało	z	tego	systemu,	a	towary	
były	sprowadzane	na	rynek	UE	po	stawce	KNU.	

Wpływ zmian w systemie preferencji na strukturę 
unijnego importu

Wejście	w	życie	wynegocjowanych	i	nadal	negocjo-
wanych	umów	o	wolnym	handlu	oraz	zmiany	systemu	
jednostronnych	preferencji	celnych	w	ramach	GSP	wpły-
nie	 na	 strukturę	 unijnego	 importu	 według	 charakteru	
stosowanych	 preferencji.	 Skala	 tego	 wpływu	 będzie	
zależeć	 przede	 wszystkim	 od	 znaczenia	 danego	 kraju	
w	 imporcie	 unijnym	 i	 od	wyjściowego	poziomu	prefe-
rencji	 celnych.	 Największy	 wzrost	 wartości	 importu	
preferencyjnego	 będzie	 wynikać	 z	 liberalizacji	 handlu	
z	 krajami,	 z	 którymi	 wymiana	 handlowa	 odbywa	 się	
obecnie	 na	 zasadach	 KNU	 (po	 stawce	 niezerowej).	
W	2012	r.	wartość	unijnego	importu	po	niezerowej	staw-
ce	 KNU	 z	 Singapuru,	 Stanów	 Zjednoczonych,	 Kanady	
i	Japonii	wyniosła	103,2	mld	euro,	tj.	blisko	41%	warto-
ści	przywozu	UE	na	warunkach	preferencyjnych21.	War-
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tość	dostaw	z	tych	czterech	krajów	do	Polski	po	niezero-
wej	 stawce	 KNU	wyniosła	 natomiast	 1,6	mld	 euro,	 tj.	
28%	polskiego	importu	preferencyjnego.	W	rzeczywisto-
ści	 z	 preferencyjnego	 przywozu	 do	 UE	 nie	 skorzysta	
całość	 dostaw	 po	 niezerowej	 stawce	 KNU,	 a	 zatem	
przyrost	 preferencyjnego	 importu	 będzie	mniejszy.	Dla	
przykładu,	po	wejściu	w	życie	umowy	o	wolnym	handlu	
UE-Korea	 Płd.,	 po	 stawce	 preferencyjnej	 odbywało	 się	
blisko	 80%	 wartości	 unijnego	 importu	 i	 2/3	 polskiego	
importu,	który	wcześniej	realizowany	był	po	niezerowej	
stawce	preferencyjnej.	

Odrębną	grupę	stanowią	kraje	z	którymi	zostały	bądź	
będą	 zawarte	 umowy	 o	 wolnym	 handlu,	 a	 które	 już	
obecnie	korzystają	z	preferencyjnego	dostępu	do	rynku	
UE	 w	 ramach	 któregoś	 ze	 schematów	 GSP:	 ogólnego	
(np.	 Ukraina,	 Indie,	 kraje	 Mercosur,	 Tajlandia	 i	 Wiet-
nam),	GSP	 plus	 (Wenezuela,	Gruzja	 i	Mołdawia)	 bądź	
EBA	(np.	Uganda,	Zambia	i	Burundi).	Trudno	jest	bowiem	
przewidzieć,	 na	 ile	 stopień	 liberalizacji,	 wynikający	
z	preferencji	umownych,	będzie	różnił	się	od	stosowane-
go	 w	 ramach	 preferencji	 jednostronnych.	 W	 2012	 r.	
struktura	importu	UE	z	tej	grupy	krajów	według	stosowa-

nych	 preferencji	 wyglądała	 następująco:	 blisko	 60%	
stanowił	import	bezcłowy	po	stawce	KNU,	27%	import	
po	 stawce	 preferencyjnej,	 a	 zaledwie	 13%	 import	 po	
niezerowej	stawce	celnej	KNU	(dla	Polski	wartości	były	
podobne).	 Udział	 importu	 po	 stawce	 KNU	 różnej	 od	
zera	 (import	 potencjalnie	 podlegający	 preferencjom)	
w	 imporcie	 preferencyjnym	 w	 2012	 r.	 wyniósł	 około	
10%	(w	UE	i	Polsce).	

Na	 zmniejszenie	 wartości	 preferencyjnego	 importu	
od	2014	 r.	niewątpliwie	wpłynie	natomiast	wyelimino-
wanie	 z	 listy	 beneficjentów	 systemu	 GSP	 dwudziestu	
krajów	o	wysokim	i	średniowysokim	poziomie	dochodu.	
Wartość	przywozu	z	tych	krajów	po	preferencyjnej	staw-
ce	w	2012	r.	wyniosła	19,4	mld	euro,	co	stanowiło	7,7%	
preferencyjnego	 importu	UE.	Głównymi	beneficjentami	
były:	 Rosja,	 Arabia	 Saudyjska	 i	 Zjednoczone	 Emiraty	
Arabskie.	Wyłączenie	tej	grupy	krajów	z	systemu	prefe-
rencji	GSP	będzie	mieć	wyraźnie	większe	znaczenie	dla	
Polski	niż	dla	UE	jako	całości,	gdyż	w	2012	r.	z	krajów	
tych	(głównie	z	Rosji)	pochodziło	ponad	23%	polskiego	
przywozu	na	warunkach	preferencyjnych.	Nie	zwiększy	
się	również	znaczenie	Chin	w	preferencyjnym	imporcie	

Tabela 8

Główne grupy produktów (według działów HS) w imporcie preferencyjnym Polski z Korei Płd. w 2012 r.

Wyszczególnienie
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Ogółem 67,8 0,2 10,8 15,3 4,6 0,6 0,7 529,5 20,5 65,6

85.	Maszyny	i	urządzenia	elektryczne 77,3 0,4 10,8 9,5 0,7 0,1 1,3 135,3 10,3 48,7
39.	Tworzywa	sztuczne	i	wyroby	
z nich 5,7 0,2 9,3 64,6 14,1 6,1 0,0 103,4 84,8 90,1

87.	Pojazdy	samochodowe 1,5 0,2 20,6 14,2 62,2 0,8 0,5 97,8 77,2 78,9

84.	Maszyny	i	urządzenia	
mechaniczne 24,5 0,0 25,3 43,5 4,3 2,5 0,0 63,7 50,3 66,5

55.	Włókna	chemiczne	cięte 0,0 0,0 0,6 99,0 0,0 0,4 0,0 21,7 99,4 99,4

29.	Chemikalia	organiczne 3,0 0,0 1,3 95,7 0,0 0,0 0,0 16,4 95,7 98,7

54.	Włókna	chemiczne	ciągłe 0,1 0,0 5,1 93,2 0,0 1,6 0,0 14,8 94,7 94,9

73.	Wyroby	z	żeliwa	i	stali 44,8 0,1 15,5 39,5 0,0 0,0 0,2 11,0 39,5 71,8

40.	Kauczuk	i	wyroby	z	kauczuku 45,1 0,0 25,9 1,7 25,6 1,7 0,0 9,5 29,0 52,8
82.	Narzędzia	i	przybory	z	metali	
nieszlachetnych 2,6 0,0 24,2 72,0 0,0 1,3 0,0 9,4 73,2 75,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat-Comext.



49Unia	Europejska.pl	Nr	6	(223)	2013

UE,	 gdyż	od	2014	 r.	 z	 systemu	GSP	wyłączono	 aż	16	
sekcji	 HS	 (wobec	 14	 do	 końca	 2013	 r.).	 Również	
w	przywozie	z	Indii	wyłączono	kolejne	sekcje	z	systemu	
preferencji22.	Można	więc	 spodziewać	 się,	 że	 zmaleje	
także	 znaczenie	 tego	 kraju	 jako	 beneficjenta	 systemu	
GSP.	

Podsumowanie

Preferencje	 celne	przyznane	przez	Unię	 Europejską	
krajom	trzecim	spełniają	różne	cele.	Liberalizacja	obro-
tów	 handlowych	 na	 mocy	 umów	 dwustronnych	 na	
sprzyjać	 intensyfikacji	 obrotów	 handlowych	 między	
partnerami,	 a	 tym	 samym	zwiększaniu	 korzyści	 z	han-
dlu.	 Umowy	 o	 współpracy	 gospodarczej	 zawierane	
z	krajami	AKP	są	elementem	działań	UE	na	rzecz	zrów-
noważonego	rozwoju	tych	państw,	transformacji	struktu-
ralnej	 gospodarek	 tych	 państw	 oraz	 ich	 dywersyfikacji	
i	 konkurencyjności.	 Podobne	 cele	 przyświecały	 także	
udzielaniu preferencji jednostronnych w ramach syste-
mu	GSP.	Miały	bowiem	one	sprzyjać	ograniczeniu	ubó-
stwa	oraz	promowaniu	dobrych	rządów	i	zrównoważo-
nego	rozwoju	gospodarek	tych	państw.	

Uszczerbek	z	tytułu	zmniejszonych	wpływów	budże-
towych	był	dla	Unii	niewielki,	gdyż	blisko	2/3	zewnętrz-
nego	importu	UE	(także	Polski)	odbywało	się	w	2012	r.	
po	 zerowych	 stawkach	 celnych	 konwencyjnych.	War-
tość	 unijnego	 importu	 na	 warunkach	 preferencyjnych	
wyniosła	 252,3	mld	 euro,	 w	 tym	 polskiego	 –	 5,6	mld	
euro.	Stanowiło	to	około	14%	całkowitego	przywozu	UE	
i	nieco	ponad	11%	przywozu	Polski.	Niemniej,	stopień	
wykorzystania	preferencji	celnych	w	przywozie	do	UE,	
mierzony	jako	relacja	importu	faktycznie	korzystającego	
z	preferencji	do	importu	objętego	preferencyjnym	dostę-
pem,	był	wysoki	i	w	2012	r.	wyniósł	aż	85%	(dla	Polski	
było	 to	nieco	mniej,	bo	81%).	Wskaźnik	 ten	był	nieco	
wyższy	 dla	 krajów	o	umownych	preferencjach	niż	 dla	
krajów	 korzystających	 z	 preferencji	 jednostronnych.	
Oznaczał	on,	że	zaledwie	15%	unijnego	importu	obję-
tego	 systemem	 preferencji	 nie	 korzystało	 w	 praktyce	
z	tego	systemu,	a	towary	były	sprowadzane	na	rynek	UE	
po	stawkach	konwencyjnych.	

Głównymi	 beneficjentami	 unijnego	 systemu	 prefe-
rencji	 (zarówno	 w	 UE,	 jak	 i	 Polsce)	 były	 kraje	 objęte	
ogólnym	 schematem	 GSP	 (m.in.	 Rosja	 i	 Indie),	 kraje	
tworzące	strefy	wolnego	handlu	z	UE	(m.in.	Szwajcaria,	
RPA	 i	Meksyk),	 kraje	 tworzące	 unię	 celną	 z	UE	 (m.in.	
Turcja),	kraje	EuroMed,	EOG,	Korea	Płd.	oraz	kraje	EBA	
(m.in.	Bangladesz).	

Udział	 importu	 na	 warunkach	 preferencyjnych	
w	 ogólnym	 przywozie	 wyrobów	 był	 zróżnicowany.	
W	imporcie	z	krajów	objętych	preferencjami	umownymi	
był	on	około	trzykrotnie	wyższy	niż	w	dostawach	z	kra-
jów	korzystających	z	preferencji	jednostronnych	(dla	UE	
wyniósł	on	odpowiednio	35,8%	i	10,5%).	Mniejsze	zna-
czenie	preferencyjnego	importu	z	krajów-beneficjentów	
GSP	wynikało	m.in.	z	wykluczenia	z	preferencji	prawie	

całego	 importu	 Chin,	 a	 w	mniejszym	 stopniu	 również	
innych	krajów,	a	także	bezcłowego	importu	(na	zasadzie	
KNU)	surowców	mineralnych,	głównie	z	Rosji.	

Zmiany systemu jednostronnych preferencji celnych 
GSP	(od	początku	2014	r.)	oraz	wejście	w	życie	wyne-
gocjowanych	 i	 negocjowanych	 obecnie	 umów	 o	 wol-
nym	 handlu	 będą	 mieć	 różnokierunkowy	 wpływ	 na	
strukturę	 unijnego	 importu.	 Wejście	 w	 życie	 umów	
o	 wolnym	 handlu	 z	 krajami,	 które	 obecnie	 handlują	
z	UE	na	zasadzie	KNU	będzie	oddziaływało	w	kierunku	
zwiększenia	 udziału	 dostaw	 preferencyjnych	w	 impor-
cie	UE	ogółem,	natomiast	wyeliminowanie	z	listy	bene-
ficjentów	 systemu	 GSP	 dwudziestu	 krajów	 o	 wysokim	
i	średniowysokim	poziomie	dochodu	(w	tym	Rosji,	Ara-
bii	Saudyjskiej	 i	Zjednoczonych	Emiratów	Arabskich)	–	
w	kierunku	przeciwnym.	

                    
* Dr	Łukasz	Ambroziak	 –	 Instytut	Badań	Rynku,	Konsumpcji	

i	Koniunktur.	E-mail:	lukasz.ambroziak@ibrkk.pl

1	Por.	E.	Kaliszuk,	Konsekwencje systemowe akcesji Polski do 
Unii Europejskiej dla obrotów towarowych, w:	„Wpływ	członko-
stwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagra-
nicą”,	red.	E.	Kaliszuk	i	K.	Marczewski,	IBRKK,	Warszawa	2009.

2	 E.	 Kaliszuk,	 Ł.	Ambroziak,	Wpływ zmian w instrumentach 
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ny,	Opracowanie	dla	Ministerstwa	Gospodarki,	IBRKK,	Warszawa	
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stosunki,	ale	bez	perspektywy	członkostwa	w	UE	(np.	porozumie-
nia	o	stowarzyszeniu	śródziemnomorskim,	umowa	z	Chile,	Mek-
sykiem,	RPA);	3)	stowarzyszenie	dla	rozwoju	z	krajami	i	terytoria-
mi	pozaeuropejskimi	(20	krajów	i	terytoriów	zamorskich,	Overseas 
Countries and Territories – OCT),	 którego	celem	 jest	 zwalczanie	
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rzyszeniu	mają	charakter	autonomiczny	(bez	wzajemności	krajów	
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