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STREFA WOLNEGO HANDLU 
UE-KOREA PŁD. – ZAGROŻENIE  
DLA EUROPEJSKIEJ BRANŻY 
MOTORYZACYJNEJ?

Ewa Kaliszuk

Umowa	o	wolnym	handlu	między	Unią	 Europejską	
a	 Koreą	 Południową	 (dalej	 Korea)	 jest	 stosowana	 od	 1	
lipca 2011 roku1.	Zgodnie	z	przewidywaniami,	najwię-
cej	emocji	budzi	otwarcie	unijnego	rynku	motoryzacyj-
nego.	 Liberalizacja	 handlu	 z	 jednym	 z	 dziesięciu	 naj-
większych	 producentów	 samochodów	 na	 świecie	 była	
przedmiotem	burzliwej	 debaty	 zarówno	 podczas	 roko-
wań	(2007-2009),	jak	i	w	okresie	między	parafowaniem	
umowy	a	jej	ratyfikowaniem	przez	Parlament	Europejski	
(październik	2009	 r.	 -	 luty	2011	 r.).	Unijni	 producenci	
samochodów	obawiali	się,	że	szersze	otwarcie	rynku	na	
import	z	Korei	odbije	się	negatywnie	na	wielkości	pro-

dukcji	i	rentowności	branży,	co	byłoby	szczególnie	nie-
bezpieczne	 w	 sytuacji	 głębokiego	 kryzysu	 na	 europej-
skim	 rynku	 samochodów	 osobowych.	 Europejskie	 Sto-
warzyszenie	 Producentów	 Samochodowych	 (ACEA)	
zarzucało	 Komisji	 Europejskiej	 (KE),	 że	 ryzykuje	 przy-
szłość	branży	motoryzacyjnej,	od	której	zależy	los	wielu	
milionów	 Europejczyków	 (ponad	 dwa	 miliony	 bezpo-
średnich	 miejsc	 pracy	 i	 12	 milionów	 stanowisk	 w	 fir-
mach	z	łańcucha	dostaw),	aby	móc	zrealizować	interesy	
ofensywne	Unii	w	usługach	i	inwestycjach.	Tymczasem	
dla	 władz	 koreańskich	 łatwiejszy	 dostęp	 do	 unijnego	
rynku	 samochodów	był	 najważniejszą	 kwestią	w	 roko-
waniach	 (blisko	 2/3	 samochodów	 produkowanych	
w	Korei	są	eksportowane,	a	rynek	UE	jest	głównym	ryn-
kiem	ich	zbytu).

Liczne	opracowania	ośrodków	europejskich	i	koreań-
skich,	w	których	szacowano	koszty	i	korzyści	wynikają-
ce	z	przyszłej	 umowy	 (tabela	1),	 również	wskazywały,	
że	w	branży	motoryzacyjnej	bilans	będzie	korzystny	dla	
Korei,	 a	 tym	 samym	pogłębi	 się	 deficyt	Unii	w	handlu	
wyrobami	motoryzacyjnymi.
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Udział	samochodów	z	importu	w	koreańskim	rynku7,	
choć	najniższy	wśród	państw	rozwiniętych,	systematycz-
nie	rośnie	–	z	0,4%	w	2000	r.,	do	4,2%	w	2006	r.	7,8%	
w	 2010	 r.	 i	 8,0%	w	 2011	 roku8.	W	 okresie	 styczeń	 –
wrzesień	2012	r.	wskaźnik	ten	wynosił	średnio	10,1%9.	
Wzrost	ten	można	łączyć	ze	znoszeniem	barier	wejścia	
na	 rynek	po	wejściu	w	 życie	 umów	o	wolnym	handlu	

z	UE	i	USA,	a	we	wrześniu	2012	r.	dodatkowo	z	obniże-
niem	o	1,5%	podatku	od	zakupu	nowych	samochodów,	
wprowadzonym	przez	rząd	koreański	w	celu	pobudze-
nia	krajowej	sprzedaży.	

W	 rankingu	 zagranicznych	 dostawców	 prym	wiodą	
cztery	marki	niemieckie:	BMW,	Mercedes-Benz,	Volks-

Właściwego	zabezpieczenia	interesów	unijnych	pro-
ducentów	domagali	się	szczególnie	przedsiębiorcy	wło-
scy,	 konkurujący	 bezpośrednio	 z	 koreańskimi	 w	 seg-
mencie	samochodów	małych	i	średnich.	Ich	weto	opóź-
niło	podpisanie	umowy	o	 rok.	Włochy	 zgodziły	 się	na	
podpisanie	 umowy	 dopiero	 we	 wrześniu	 2010	 r.,	 gdy	
w	obronę	interesów	branży	zaangażowali	się	europejscy	
parlamentarzyści,	 wykorzystując	 nowe	 uprawnienia	
przyznane	Parlamentowi	na	mocy	traktatu	lizbońskiego	
(procedura	współdecydowania).	Uzależnili	oni	zgodę	na	
podpisanie	 umowy	 od	 zapewnienia	 skuteczniejszej	
ochrony	wrażliwych	 rynków	europejskich	 (samochody,	
elektronika	 użytkowa	 i	 wyroby	 włókiennicze)	 przed	
gwałtownym	napływem	koreańskich	towarów.	

Obok	 firm	 włoskich,	 największymi	 przeciwnikami	
podpisania	 umowy	 na	 zaproponowanych	 warunkach	
byli	polscy	producenci	samochodów2,	silnie	powiązani	
z	 koncernami	 europejskimi.	 W	 rokowaniach	 Polska	
domagała	się,	by	umowa	z	Koreą	zaczęła	obowiązywać	
równocześnie	 z	 rozporządzeniem	 o	 środkach	 ochron-
nych.	

Jednak	to	nie	Włochy	czy	Polska,	ale	Francja	poczuła	
się	 szczególnie	 poszkodowana	 z	 powodu	 szerszego	
otwarcia	unijnego	rynku	dla	samochodów	koreańskich.	
Na	przełomie	lipca	i	sierpnia	2012	r.	zwróciła	się	ona	do	
KE	 z	wnioskiem	 o	 ustanowienie	 nadzoru	 nad	 przywo-
zem	samochodów	osobowych	z	Korei,	który	umożliwił-
by	 ewentualne	 zastosowanie	 środków	 ochronnych	
w	 imporcie	z	 tego	kraju.	Francja,	ustami	ministra	prze-
mysłu	A.	Montebourga,	argumentowała,	że	liberalizacja	
handlu	po	wejściu	w	życie	umowy	UE-Korea	przyczyni-

ła	się	do	gwałtownego	wzrostu	przywozu	samochodów	
koreańskich	na	rynek	unijny,	co	wyrządziło	szkodę	pro-
ducentom	 francuskim.	 Największy	 francuski	 koncern	
samochodowy	 PSA-Peugeot-Citroen,	 który	 w	 pierwszej	
połowie	 2012	 r.	 zanotował	 13%	 spadek	 sprzedaży	
samochodów	 i	 stratę	 w	 wysokości	 819	 mln	 euro	
(w	porównaniu	z	806	mln	euro	zysku	w	analogicznym	
okresie	2011	r.),	zapowiedział	w	lipcu	2012	r.	zamknię-
cie	zakładów	w	Aulnay	pod	Paryżem	i	zwolnienie	8	tys.	
pracowników3.	

Znaczenie unijnego i koreańskiego rynku 
samochodowego dla stron umowy 

Rynek	samochodowy	w	Korei	jest	nietypowy,	ponie-
waż	 dominują	 na	 nim	 pojazdy	 produkcji	 krajowej	
(wykres	1).	W	ostatnich	latach	ich	udział	w	wolumenie	
sprzedaży	 kształtował	 się	 na	 poziomie	 92%	 -	 96%	
(w	krajach	OECD	przeciętnie	na	poziomie	40%4).	Rynek	
ten	kontrolują	cztery	koncerny:	Hyundai	Motor	i	powią-
zana	z	nim	 spółka	Kia	Motors	 (przypada	na	nie	ponad	
70%	rynku),	GM	Daewoo,	Renault-Samsung	oraz	Ssan-
gyong5.	Żaden	z	zagranicznych	koncernów	samochodo-
wych	nie	zdobył	nawet	1%	rynku.	Taka	struktura	wynika	
z	 wysokiego	 poziomu	 ochrony	 rynku	 samochodów	
przed	konkurencją	zagraniczną	(do	1987	r.	import	samo-
chodów	 był	 zakazany6).	 Ochronę	 zapewniają	 nie	 tyle	
cła	(ich	poziom	jest	porównywalny	z	poziomem	w	innych	
krajach	 OECD),	 ile	 środki	 pozacelne	 (pozataryfowe).	
Wysokie	 koszty	 wejścia	 wpłynęły	 na	 strukturę	 koreań-
skiego	 importu	 motoryzacyjnego,	 w	 której	 dominują	
duże	samochody.

Wykres 1

Struktura sprzedaży samochodów osobowych  na rynku koreańskim w latach 2006-2010

Źródło: United States International Trade Commission, U.S.-Korea Free Trade Agreement: Passenger Vehicle Sector Update, March 
2011, s. 6.
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Wykres 2

Import koreańskich samochodów osobowych do UE i rejestracja nowych samochodów koreańskich w latach 2007-2011

Uwaga: Rejestracje samochodów osobowych koreańskich marek w krajach UE-27 i EFTA.

Źródło: Dane o imporcie: Eurostat, dane o rejestracji: ACEA.

wagen	 i	Audi.	W	 lipcu	 2011	 r.,	 gdy	 umowa	UE-Korea	
wchodziła	w	życie,	ich	łączny	udział	w	wolumenie	kore-
ańskiego	importu	wynosił	66%,	z	czego	25,7%	przypa-
dało	 na	 BMW10.	 Udział	 francuskich	 samochodów	
w	 imporcie	był	niewielki	 (Peugeot	–	2,4%),	a	włoskich	
bliski	 zeru.	 Taka	 wielkość	 dostaw	 zapewniała	 krajom	
Unii	 około	 3%	 udział	w	 rynku	 samochodowym	Korei.	
W	 ciągu	 roku	 od	 wejścia	 umowy	 o	 wolnym	 handlu	
w	życie	Unia	wyeksportowała	do	Korei	80	tys.	samocho-
dów	osobowych	(wzrost	o	7%)11.	

Korea	–	z	udziałem	14,1%	(2011	r.)	–	jest	drugim	pod	
względem	 wolumenu	 dostawcą	 samochodów	 osobo-

wych	na	rynek	UE	 (po	 Japonii)	 i	 trzecim	–	 	z	udziałem	
16,6%	 –	 pod	 względem	 wartości	 (po	 Japonii	 i	 USA).	
Większość	samochodów	koreańskich	sprzedawanych	na	
rynku	UE	nie	pochodzi	jednak	z	Korei;	około	90%	samo-
chodów	Hyundai	i	60%	samochodów	Kia	zarejestrowa-
nych w UE wyprodukowano w ich filiach na terenie Unii 
(w	Czechach	i	Słowacji)	lub	w	krajach	trzecich	(w	Turcji	
i	 Indiach).	 Różnice	 między	 wielkością	 samochodów	
importowanych	 i	 rejestrowanych	 przedstawiono	 na	
wykresie	2.	

Inwestycje	koreańskie	na	 terenie	Unii	można	uznać	
za	 przejaw	 realizacji	 strategii	 tariff jumping („przesko-
czenie”	 10%	 bariery	 celnej),	 chociaż	 nie	 wyłącznie.	
W	 Stanach	 Zjednoczonych,	 gdzie	 cło	 na	 samochody	
osobowe	 jest	 znacznie	 niższe	 –	 4%,	 obserwowano	
podobne	zjawisko.	Udział	w	rynku	amerykańskim	samo-
chodów	osobowych	produkowanych	przez	filie	koreań-
skie	 w	USA	wzrastał	 szybciej	 niż	 udział	 samochodów	
importowanych	 z	 Korei12.	 Przenoszenie	 produkcji	
w	pobliże	dużych	rynków	zbytu	przypisuje	się	zmianie	
strategii	koreańskich	koncernów	–	odchodzeniu	od	stra-
tegii just in case,	wymagającej utrzymywania	znacznych	
zapasów	w	celu	zaspokojenia	nagłych	zmian	w	popycie,	

na	rzecz	strategii just in time, wymagającej	bliskiej	odle-
głości	od	klientów	i	poddostawców13.	

Sprzedaż	 koreańskich	 samochodów	 osobowych	
w	UE	rosła	także	dzięki	poprawie	ich	wizerunku	(lepsza	
jakość	 i	wzornictwo).	W	 rezultacie,	 chociaż	w	pierw-
szej	 połowie	2012	 r.	 	 rynek	 samochodów	osobowych	
w	Unii	skurczył	się	o	7%,	koncern	Hyundai	zwiększył	
wolumen	 sprzedaży	 o	 12%,	 a	 koncern	 Kia	 o	 25%.	
W	 rezultacie	 ich	 udział	 w	 tym	 rynku	 wzrósł	 do	 6%	
(z	4,2%	w	2010	r.)14.	

Według	 francuskiego	 stowarzyszenia	 przemysłu	
samochodowego	CCFA,	w	pierwszym	półroczu	2012	r.	
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Wcześniejsze przewidywania skutków umowy  
przez ośrodki analityczne

W	 latach	 2005-2010	 ukazało	 się	 wiele	 opracowań	
ośrodków	 europejskich	 (w	 tym	 cztery	 na	 zamówienie	
instytucji	 unijnych)	 i	 koreańskich	 szacujących	 koszty	
i	 korzyści	 umowy	 o	 wolnym	 handlu	 UE-Korea.	 Dużo	
uwagi	poświęcono	w	nich	branży	motoryzacyjnej	–	 jej	
konkurencyjności	 oraz	 potencjalnym	 skutkom	 umowy	
dla	handlu,	produkcji	i	zatrudnienia.	W	większości	przy-
padków	 były	 to	 badania	 ilościowe,	 wykorzystujące	
model	równowagi	ogólnej	GTAP	w	wersji	podstawowej	
(elastyczności	Armingtona)	lub	zmodyfikowanej.	Ponie-
waż	badania	prowadzono	zanim	znana	była	ostateczna	
treść	 umowy	 (październik	 2009	 r.),	 potencjalne	 skutki	
szacowano	na	podstawie	przyjętych	założeń	lub	scena-
riuszy,	a	nie	treści	parafowanego	porozumienia.	Wyniki	
tych	badań	(przedstawione	w	skrócie	niżej)	należy	trak-

tować	jednak	jako	nie	w	pełni	wiarygodne.	Po	pierwsze,	
w	symulacjach	nie	uwzględniono	inwestycji	koreańskich	
w	branży	motoryzacyjnej	na	 terenie	Unii	 (w	Czechach	
i	Słowacji)17	oraz	w	Turcji	(w	unii	celnej	z	UE),	co	zawy-
żyło	potencjalne	korzyści	ze	zniesienia	ceł	na	samocho-
dy.	 Po	 drugie,	 konwencyjne	 stawki	 celne	 stosowane	
w	modelu	GTAP	są	niższe	niż	rzeczywiste	(założono,	że	
dokonała	 się	 obniżka	 stawek	 celnych	 przewidziana	
w	 dauhańskiej	 rundzie	 rozwoju),	 co	 z	 kolei	 zaniżyło	
potencjalne	 efekty	 kreacji	 i	 przesunięcia	 handlu18.	 Po	
trzecie,	w	modelowaniu	nie	brano	pod	uwagę	również	
tak	 istotnych	 czynników,	 jak	 przywiązanie	 konsumen-
tów	do	marki	czy	kryzys	gospodarczy.	Po	czwarte,	nie	
uwzględniono	 efektów	 dostosowań	 firm	 do	 nowych	
warunków.	Zastrzeżeń	do	rezultatów	symulacji	z	powo-
du	przyjętych	założeń	było	więcej19.	

Wyniki	 prezentowanych	 badań	 wskazywały	 jedno-
znacznie,	 że	 w	 branży	 motoryzacyjnej	 z	 liberalizacji	

we	Francji	zarejestrowano	31	350	aut	koreańskich	kon-
cernów	Hyundai	i	Kia	(o	29%	więcej	niż	rok	wcześniej),	
z	 których	 większość	 wyprodukowano	 na	 terenie	 Unii.	
W	2011	r.	koncerny	te	zwiększyły	swój	udział	we	francu-
skim	rynku	motoryzacyjnym	do	3%	(z	2,5%	w	2010	r.)15.	

Ogółem,	w	ciągu	roku	od	wejścia	umowy	UE-Korea	
w	życie	(od	1	lipca	2011	r.	do	30	czerwca	2012	r.)	unij-

ny	 import	 samochodów	 osobowych	 z	 Korei	 wyniósł	 
381	tys.	(z	czego	Francji	–	23	tys.),	co	oznaczało	odpo-
wiednio	wzrosty	rok	do	roku	o	41%	i	24%16.	Przywóz	
samochodów	osobowych	z	tego	kraju	był	jednak	nadal	
znacznie	 niższy	 (wykresy	 2	 i	 3)	 niż	 w	 2007	 r.	 (przed	
kryzysem	 finansowym),	 co	 w	 dużym	 stopniu	 należy	
przypisać	wspomnianym	zmianom	strukturalnym.	

Wykres 3

Import koreańskich samochodów osobowych do Francji w latach 2007-2011

Źródło: Dane Eurostatu.
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Tabela 1

Wybrane opracowania analityczne na temat skutków ekonomicznych umowy o wolnym handlu UE-Korea

Ośrodek badawczy Opracowanie/metoda Nazwa skrócona Data

Korean	Institute	for	International	
and	Economic	Policy	(KIEP)

H.	Kim	et	al.,	An Analysis on the Economic Effects of a Korea
-EU FTA and Policy Implications on the Korean Economy,	
“Policy	Analysis”,	No	12;
GTAP	(model	statyczny	zakładający	warunki	konkurencji	
doskonałej	oraz	model	uwzględniający	skutki	akumulacji	
kapitału),	trzy	scenariusze,	15	sektorów,	obliczenia	dla	UE	
i	wybranych	państw	członkowskich

KIEP	 2005

Copenhagen Economics &  
J.	F.	Francois	

“Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement (FTA) 
Between the European Union and South Korea”;
Model	GTAP,	warunki	konkurencji	niedoskonałej,	trzy	
scenariusze,	35	sektorów,	UE-15	traktowana	jako	jeden	region.

Francois/Copenhagen 2007

Centre for European Policy 
Studies	(CEPS)	oraz	Korean	
Institute	for	International	and	
Economic Policy
(KIEP)

A Qualitative Analysis of a Potential Free Trade Agreement 
between the European Union and South Korea,	(badanie	na	
zamówienie	KE);
analiza	barier	pozataryfowych;	badanie	jakościowe.

CEPS/KIEP 2007

IBM	Belgium	oraz	DMI,	TAC	&	
TICON

Trade Sustainability Impact Assessment of the Free Trade 
Agreement to be negotiated between the European Community 
and the Republic of Korea Final Report – (Phase 3) – badanie na 
zamówienie	KE;
model	GTAP	podstawowy	oraz	GTAP	ze	zmodyfikowanymi	
elastycznościami.

IBM 2008

CEPII/ATLASS The Economic Impact of the Free Trade Agreement between the 
European Union and Korea (badanie	na	zamówienie	KE);
policzalny	 model	 równowagi	 ogólnej	 oparty	 na	 nowej	 wersji	
MIRAGE,	 uwzględniającej	 inwestycje	 zagraniczne	 oraz	model	
równowagi	cząstkowej	analizujący	poziom	NTB.

CEPII 2010

LSE	Enterprise	Ltd	(konsorcjum	
z	udziałem	London	School	of	
Economics)	

An assessment of the EU-Korea FTA (analiza	porównawcza	na	
zamówienie	PE).

LSE 2010

Komisja	Europejska,	Dyrekcja	
ds.	Handlu

Economic Impact of the Korea FTA on the Automobile Sector,	
mimeo;	model	równowagi	cząstkowej	GSIM.

KE 2010

Instytut	Badań	Rynku,	
Konsumpcji	i	Koniunktur

Wpływ i efekty umowy o SWH UE z Koreą Płd. na gospodarkę 
Polski,	 red.	E.	Kaliszuk	 (opracowanie	niepublikowane,	badanie	
wykonane	na	zamówienie	Ministerstwa	Gospodarki).
Metoda statystyczno-opisowa

IBRKK 2010

Źródło: Opracowanie własne.

handlu	 w	 większym	 stopniu	 skorzystają	 producenci	
koreańscy	niż	unijni.	Eksport	samochodów	koreańskich	
do	Unii	miał	rosnąć	znacznie	szybciej	niż	eksport	samo-
chodów	europejskich	do	Korei.	Jego	wzrost	miał	być	rów-
nież	szybszy	niż	wzrost	eksportu	innych	branż	koreańskich	
i	miał	odegrać	główną	rolę	w	pogłębianiu	deficytu	han-
dlowego	Unii	z	Koreą.	

Korzystniejsze	 perspektywy	 dla	 unijnego	 eksportu	
pojawiały	 się	 w	 modelach	 uwzględniających	 bariery	
pozataryfowe.	Analiza	CEPII	przewidywała,	że	w	wyni-
ku	 usunięcia	 wysokich	 koreańskich	 barier	 pozataryfo-
wych	(non-tariff barriers	–	NTBs)	w	branży	motoryzacyj-
nej	eksport	unijnych	samochodów	do	Korei	powinien	do	
2025	 r.	 wzrosnąć	 czterokrotnie.	 Komisja	 Europejska	
w	badaniu	z	2010	r.	(symulacja	z	użyciem	modelu	rów-
nowagi	cząstkowej	GSIM20)	oszacowała,	że	po	wejściu	

umowy	w	życie	eksport	samochodów	unijnych	do	Korei	
wzrośnie	o	23%,	natomiast	w	scenariuszu	uwzględniają-
cym	bariery	pozataryfowe	–	o	62%21.	Unia	miała	zwięk-
szyć	 swój	 udział	 w	 imporcie	 koreańskim	 częściowo	
kosztem	 krajów	 trzecich	 (w	 pierwszym	 scenariuszu	
import	Korei	z	reszty	świata	miał	zmaleć	o	14%,	w	dru-
gim,	uwzględniającym	NTBs,	o	37%).	Silny	efekt	przesu-
nięcia	(trade diversion)	eksportu	unijnego	był	widoczny	
również	w	symulacji	CEPII	(spadek	o	prawie	5%	ekspor-
tu	 samochodów	 do	 innych	 krajów	 azjatyckich,	 Chile	
i	państw	członkowskich	UE)22.

Szacunki	skutków	umowy	dla	produkcji	 i	zatrudnie-
nia	w	branży	motoryzacyjnej	były	mniej	jednoznaczne,	
chociaż	w	prawie	wszystkich	opracowaniach	przewidy-
wano	 ich	 wzrost	 w	 Korei,	 zwłaszcza	 w	 scenariuszach	
zakładających	większą	liberalizację	handlu.	Szacowane	
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efekty	dla	Korei	wahały	się	od	bardzo	dużych	po	umiar-
kowanie	 pozytywne,	 a	 dla	 Unii	 –	 od	 umiarkowanie	
negatywnych	do	neutralnych.	 Źródeł	 różnic	w	 szacun-
kach upatrywano w odmiennych sposobach definiowa-
nia	 branż,	 założeniach	 struktury	 rynku,	 barierach	 han-
dlowych	w	bazowym	scenariuszu	oraz	w	innym	ujęciu	
w	modelowaniu	skutków	liberalizacji	usług23.	

Analitycy Francois/Copenhagen prognozowali,	
w	 zależności	 od	 scenariusza,	 spadek	 produkcji	 branży	
motoryzacyjnej	w	UE	 o	 1%-1,74%	 –	 najwyższy	 na	 tle	
innych	branż	unijnych,	oraz	odwrotnie	–	silny	wzrost	pro-
dukcji	w	Korei	(w	zależności	od	scenariusza	o	16%-29%)	
–	najwyższy	spośród	branż	koreańskich24.	Spadek	produkcji	
samochodów	 w	 Unii	 (choć	 niższy)	 i	 jej	 wzrost	 w	 Korei	
(również	niższy)	przewidywali	także	analitycy	CEPII	(tabela	
2).	Natomiast	 analitycy	 IBM/SIA,	 którzy	wprowadzili	 do	

modelu	pewne	elementy	dynamiczne,	przewidywali	nie-
wielki	wzrost	produkcji	w	Unii	(0,4%)	oraz	nieco	niższy	
niż	Francois/Copenhagen -	w	Korei.	Do	wzrostu	produk-
cji	w	Unii	miał	się	przyczynić	wzrost	wydajności	w	bran-
ży	 motoryzacyjnej	 u	 obu	 partnerów	 handlowych	
w	 następstwie	 zaostrzonej	 konkurencji,	 spadek	 cen	
w	obu	gospodarkach,	 zwiększony	popyt	 i	 przesunięcia	
w	kierunkach	importu	na	niekorzyść	krajów	trzecich25.	
Szacunki	analityków	KIEP	były	podobne	dla	Korei,	nato-
miast	znacznie	mniej	optymistyczne	dla	Unii.	

Jeśli	chodzi	o	zatrudnienie	w	branży	motoryzacyjnej,	
ogólnie	 prognozowano	 jego	 niewielki	 spadek	 w	 Unii	
(silniejszy	w	przypadku	mniej	wykształconych	pracow-
ników)	oraz	wzrost	w	Korei	(dla	obu	grup	pracowników	
–	wykształconych	i	niewykształconych)26.

Tabela 2

Wpływ umowy na wielkość produkcji samochodów w UE i Korei – porównanie wyników, zmiany w %

UE Korea

CEPII Francois/Copenhagen CEPII Francois/Copenhagen 

Min Max Min Max Min Max Min Max

-1,38 -0,40 -1,74 -0,9 8,08 19,34 16,35 28,80

Źródło: CEPII/ATLAS, The Economic Impact of the Free Trade Agreement between the European Union and Korea, 2010, s. 73. 

Mniejsze	 korzyści	 dla	 europejskich	 producentów	
wynikały	w	dużym	stopniu	z	przeciętnie	niższej	konku-
rencyjności	 samochodów	 unijnych	 niż	 koreańskich.	
Obliczony	przez	analityków	CEPS/KIEP	wskaźnik	ujaw-
nionych	 symetrycznych	 przewag	 komparatywnych	 
(Symmetric Revealed Comparative Advantage Index	 –	
SRCA27)	dla	roku	2005	wykazał	większą	przewagę	Korei	
w	przemyśle	motoryzacyjnym,	zwłaszcza	w	segmencie	
samochodów	osobowych	 (0,20	 –	 Korea,	 0,08	 –	UE)28.	
Ten	 sam	wskaźnik	 obliczony	przez	 analityków	CEPII29 
dla	roku	2008	pokazuje,	że	przewaga	koreańskich	pro-
ducentów	umocniła	się	(0,25	dla	Korei,	0,09	dla	UE)30.

Analitycy	 IBRKK	 obliczyli	 wskaźniki	 ujawnionych	
przewag	komparatywnych	(Revealed Comparative Advan-
tage – RCA31)	dla	Polski,	UE	i	Korei	w	latach	2001-2008	
(tabela	3).	Wartość	wskaźników	RCA	dla	eksportu	samo-
chodów	osobowych	z	Korei	potwierdza	wysoką	i	rosną-
cą	 w	 ostatnich	 latach	 konkurencyjność	 koreańskich	
samochodów	 w	 handlu	 międzynarodowym.	 Uwagę	
zwraca	poprawa	wskaźnika	RCA	dla	Polski	w	przypadku	
samochodów	 osobowych	 i	 wysoka	 (wyższa	 niż	 Unii	
i	 Korei)	 konkurencyjność	 eksportu	 części	 samochodo-
wych.

Tabela 3

Konkurencyjność wybranych segmentów przemysłu motoryzacyjnego w UE-27, Polsce i Korei Płd. w latach 2001-2008 
według wskaźnika RCA

Wyszczególnienie
UE-27 Polska Korea

2001-2004 2005-2008 2001-2004 2005-2008 2001-2004 2005-2008

Samochody osobowe 1,38 1,42 0,88 1,32 1,71 1,98

Części	samochodowe	(łącznie	z	silnikami) 1,26 1,41 2,53 2,79 0,58 1,07

Źródło: A. Wancio, Skutki umowy SWH UE-Korea dla przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, [w:]„Wpływ i efekty umowy o SWH 
UE z Koreą Płd. na gospodarkę Polski”, red. E. Kaliszuk, IBRKK 2010 (opracowanie niepublikowane, wykonane na zamówienie 
Ministerstwa Gospodarki).
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Postanowienia umowy o wolnym handlu UE-Korea 
w zakresie samochodów osobowych 

Unia	Europejska	 i	Korea	zgodziły	 się	na	natychmia-
stowe	lub	stopniowe	znoszenie	przeszkód	w	dostępie	do	
rynku	 partnera.	Otwieranie	 rynku	motoryzacyjnego,	 ze	
względu	na	jego	duże	znaczenie	dla	obu	stron,	odbywa	
się	w	 tempie	wolniejszym	niż	większości	 innych	branż	
i	na	warunkach	będących	efektem	wielu	kompromisów.	
Priorytetem	 Unii	 Europejskiej	 było	 zniesienie	 barier	
pozataryfowych,	 uważanych	 przez	 producentów	 unij-
nych	 za	 główną	 przeszkodę	 w	 eksporcie	 do	 Korei32.	
Badania	przeprowadzone	na	zlecenie	KE	potwierdzały,	
że	 w	 przypadku	 koreańskiego	 rynku	 motoryzacyjnego	
poziom	ochrony	pozataryfowej	jest	znacznie	wyższy	niż	
ochrony	celnej.	W	badaniu	CEPII	bariery	pozataryfowe	
po	 przeliczeniu	 na	 ekwiwalenty	 celne	 oszacowano	 na	
16%,	 podczas	 gdy	 cła	 konwencyjne	 na	 samochody	
i	 części	 samochodowe	wynosiły	8%33.	Z	kolei	Korei	 –	
zaopatrującej	 się	 w	 materiały	 i	 komponenty	 w	 dużym	
stopniu	 na	 rynkach	 trzecich	 –	 zależało	 szczególnie	 na	
mniej	 restrykcyjnych,	niż	w	 innych	unijnych	umowach	
o	wolnym	handlu,	regułach	pochodzenia	oraz	wprowa-
dzeniu	zasady	zwrotu	cła	(duty drawback – DDB).

Obok	 postanowień	 liberalizujących	 handel,	 umowa	
zawiera	 klauzule	 chroniące	 krajowych	 producentów	
przed	gwałtownym	napływem	importowanych	towarów,	
a	 także	 specjalne	 klauzule	 dla	 towarów	 wrażliwych,	
zabezpieczające	 przed	 niekorzystnymi	 skutkami	 stoso-
wania	systemu	DDB.

Liberalizacja ochrony celnej

Unia	 i	Korea	 zobowiązały	 się	do	 stopniowego	zno-
szenia	ceł	na	samochody	osobowe	i	natychmiastowego	
zniesienia	ceł	na	części	samochodowe.	Kalendarz	libera-
lizacji	u	obu	stron	jest	symetryczny,	mimo	innego	pozio-
mu	 wyjściowego	 (cło	 na	 samochody	 w	 UE	 –	 10%,	
w	 Korei	 –	 8%,	 w	 przypadku	 części	 samochodowych	
odpowiednio	 –	 średnio	 4%	 i	 8%).	 Cła	 na	 samochody	
duże	i	średnie	(z	silnikami	o	pojemności	skokowej	prze-
kraczającej	1500	cm3)	będą	znoszone	w	czterech	ratach:	
30%,	30%,	20%,	20%	(zerowe	stawki	celne	od	1	lipca	
2014	 r.),	 natomiast	 na	 samochody	 małe	 (z	 silnikami	
o	 pojemności	 skokowej	 nieprzekraczającej	 1500	 cm3)	
oraz	na	samochody	z	napędem	elektrycznym	lub	hybry-
dowym	 –	 w	 sześciu	 równych	 ratach	 (zerowe	 stawki	
celne	od	1	lipca	2016	r.)34.

W	wyniku	realizacji	postanowień	umowy,	po	dwóch	
kolejnych	obniżkach:

 � unijne	cła	na	koreańskie	samochody	średnie	i	duże	
zmalały	 z	 10%	 do	 4%	 (dwie	 obniżki	 o	 3	 punkty	
proc.),	a	na	samochody	małe	do	6,6%	(dwie	obniżki	
o	1,7	punktu	proc.),	

 � koreańskie	cła	na	unijne	samochody	średnie	i	duże	
zmalały	z	8%	do	3,2%	(dwie	obniżki	o	2,4	punktu	

proc.),	 zaś	 na	 samochody	 małe	 do	 5,3%	 (dwie	
obniżki	o	1,35	punktu	proc.)35.

Reguły pochodzenia dla wyrobów motoryzacyjnych 
i system zwrotu cła

Reguły	 pochodzenia	 określają	 kryteria,	 które	muszą	
zostać	 spełnione,	 aby	 dany	 produkt	 został	 uznany	 za	
pochodzący	 z	 danego	 kraju	 czy	 regionu,	 a	 eksporter	
mógł	 korzystać	 z	 preferencyjnych	 stawek	 celnych.	
W	 umowie	 UE-Korea	 za	 pochodzący	 z	 danego	 kraju	
uznano	produkt,	który	został	całkowicie	uzyskany	bądź	
poddany	 wystarczającej	 obróbce	 lub	 przetworzeniu	
w	 jednej	 ze	 stron.	 Kryteria	 konieczne	 do	 ustalenia	
„wystarczającego	 przetworzenia”	 poszczególnych	 pro-
duktów	zawiera	załącznik	 II	do	Protokołu dotyczącego 
definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod 
współpracy administracyjnej	 (dalej:	protokół	w	sprawie	
reguł	pochodzenia)36.

Reguły	 pochodzenia	 w	 umowie	 o	 wolnym	 handlu	
UE-Korea	 różnią	 się	 zarówno	 od	 ogólnych	 reguł	 unij-
nych,	jak	i	reguł	przyjętych	w	umowach	wolnego	handlu	
Korei	 z	 krajami	 trzecimi. Wpłynęło	na	 to	 kilka	 czynni-
ków,	 przede	 wszystkim	 uproszczenie	 preferencyjnych	
reguł	 pochodzenia	 w	 ramach	 systemu	 powszechnych	
preferencji	 celnych	w	2011	 r.	 oraz	 odrzucenie	 restryk-
cyjnych	reguł	unijnych	przez	Koreę.	

Unia	 zgodziła	 się	 podwyższyć	 próg	 dopuszczalnej	
„niepochodzącej	zawartości”	z	podstawowych	40%	do	
45%	 w	 przypadku	 pojazdów,	 nadwozi,	 podwozi	
z	zamontowanym	silnikiem	i	rowerów,	oraz	do	50%	dla	
części	i	akcesoriów	do	samochodów	osobowych	i	cięża-
rowych	oraz	przyczep	 i	motorów	 (tabela	4).	We	wcze-
śniejszych	umowach	o	wolnym	handlu	między	UE	i	kra-
jami	 trzecimi	 udział	 importowanych	 części	 (niepocho-
dzących	 materiałów	 lub	 komponentów)	 użytych	 do	
produkcji	pojazdów	i	 ich	części	w	cenie	ex-works pro-
duktu	nie	mógł	przekraczać	40%.	Przekroczenie	progu	
oznaczało	 utratę	 statusu	 produktu	 „pochodzącego”,	
a	w	konsekwencji	 –	preferencyjnego	dostępu	do	 rynku	
unijnego.	

Podwyższenie	 poziomu	 maksymalnej	 zawartości	
importowanych	 części	 przeznaczonych	 do	 produkcji	
samochodów	i	części	zamiennych	z	40%	(reguła	ogólna)	
do	odpowiednio	45%	i	50%	została	silnie	skrytykowana	
przez	unijnych,	w	tym	polskich,	producentów	samocho-
dów.	 Z	 szacunków	 (m.in.	 IBRKK)	 wynika	 jednak,	 że	
wpływ	tych	rozwiązań	na	handel	oraz	sytuację	przemy-
słu	motoryzacyjnego	będzie	umiarkowany.

Dużym	ustępstwem	na	 rzecz	Korei	była	zgoda	Unii	
na	wprowadzenie	zasady	zwrotu	cła37.	Zasada	ta	pozwa-
la	zrefundować	producentowi	należności	celne	zapłaco-
ne	 za	 importowane	 części	 użyte	 do	 produkcji	 dobra	
końcowego	(samochodu),	jeśli	jest	ono	przeznaczone	na	
eksport38.	Zasada	ta,	dozwolona	w	handlu	międzynaro-
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dowym	 na	 mocy	 porozumienia	 o	 subsydiach	 WTO,	
niewątpliwie	poprawia	pozycję	konkurencyjną	eksporte-
ra.	

Stowarzyszenie	 ACEA	 było	 przeciwne	 systemowi	
zwrotu	cła	w	strefie	wolnego	handlu	z	Koreą,	jako	naru-
szającemu	warunki	konkurencji.	Firmy	unijne,	sprzeda-
jące	swoje	samochody	na	rynku	UE,	nie	mogą	bowiem	
odzyskać	 ceł	 zapłaconych	 za	 importowane	 części	 lub	
podzespoły,	 podczas	 gdy	 eksporterzy	 koreańscy	 odzy-
skują	te	należności,	uzyskując	przewagę	konkurencyjną	
(np.	 koreański	 producent	 nie	 zapłaci	 cła	 za	 chińskie	
radio	zamontowane	w	samochodzie	 sprzedawanym	do	
UE,	a	europejski	producent	za	takie	samo	radio	zapłaci	
14%	cło).	 Jest	 to	ważne	 zwłaszcza	przy	 asymetrycznej	
wymianie	handlowej.	Zyskują	 także	dostawcy	z	krajów	
trzecich,	nie	objętych	preferencjami	celnymi	strefy	wol-
nego	handlu.	Może	to	spowodować	wzrost	przywozu	na	
rynek	 europejski	 samochodów	 koreańskich	 z	 kompo-
nentami	 wyprodukowanymi	 w	 krajach	 o	 niskich	 kosz-
tach	wytwarzania,	takich	jak	np.	Chiny39.	Korzyści	stron	
z	 wprowadzenia	 tej	 zasady	 nie	 byłyby	 ekwiwalentne,	
ponieważ	 około	 80%	 samochodów	 produkowanych	
w	 Unii	 jest	 sprzedawanych	 na	 rynku	 wewnętrznym.	
Komisja	uznała	jednak,	że	system	zwrotu	cła	nie	zagraża	
konkurencyjności	unijnego	przemysłu,	ponieważ	udział	
importowanych	 materiałów	 i	 części	 w	 samochodach	
koreańskich	 był	 niewielki	 (10-15%40).	 Poza	 tym	 zwrot	
ceł	 był	 dozwolony	 przed	 wejściem	 umowy	 w	 życie.	
Korzystali	 z	 niego	 zarówno	 eksporterzy	 koreańscy,	 jak	
i	unijni.	Zezwolenie	na	zwrot	ceł	w	umowie	o	wolnym	
handlu	nie	 zmienia	 zatem	 sytuacji.	Komisja	odwołując	
się	do	badań	CEPII, wskazywała,	że	niestosowanie	zwro-
tu	cła	może	zmniejszyć	korzyści	płynące	ze	zwiększenia	
obrotów	handlowych	w	 następstwie	 liberalizacji	 barier	
taryfowych	 i	 pozataryfowych41.	 Niezależnie	 od	 tego,	
Komisja	 zapowiedziała,	 że	 w	 obecnie	 prowadzonych	
i	 przyszłych	negocjacjach	w	 sprawie	 umów	o	wolnym	
handlu	będzie	optowała	za	zakazem	zwrotu	ceł42.	

Aby	uspokoić	obawy	unijnych	producentów,	do	umowy	
wprowadzono	specjalną	klauzulę	umożliwiającą	ograni-
czenie	 zwrotu	 ceł	 (rozwiązanie	 przewidziane	 dla	 obu	
stron)	 oraz	 dodatkowe	 zabezpieczenie	 tylko	 dla	 produ-
centów	unijnych	w	 formie	zmodyfikowanych	przepisów	
o	środkach	ochronnych.	Niżej	omówiono	oba	systemy.

 � Specjalna klauzula umożliwiająca ograniczenie 
zwrotu ceł na części i podzespoły do produkcji 
wyrobów gotowych pochodzące z krajów trzecich 
–	 art.	 14	 protokołu	 w	 sprawie	 reguł	 pochodzenia.	
Przewiduje	 ona,	 że	 po	 pięciu	 latach	 od	 wejścia	
umowy	 w	 życie	 (pełna	 liberalizacja)	 strona,	 która	
uzna,	że	w	kierunkach	zaopatrzenia	zaszły	zmiany,	
mogące	 negatywnie	 wpływać	 na	 konkurencyjność	
krajowych	producentów,	może	zwrócić	się	do	dru-
giej	strony	z	wnioskiem	o	konsultacje,	aby	omówić	
wprowadzenie	ewentualnych	ograniczeń	w	systemie	
DDB.	 Strona	 występująca	 z	 wnioskiem	 powinna	
dostarczyć	wymagane	dowody.	Jeśli	strony	nie	osią-
gną	porozumienia	w	drodze	konsultacji	rządowych,	
kwestię	rozstrzyga	organ	arbitrażowy.	Gdy	stwierdzi	
on,	 że	 warunki	 określone	 w	 art.	 14	 ust.	 2	 zostały	
spełnione,	może	zdecydować	o	ograniczeniu	do	5%	
stawki	celnej,	która	może	być	refundowana	(w	Korei	
stawki	celne	na	części	wynoszą	8%).	Wzrosną	wów-
czas	koszty	importu	pośredniego	z	państw	trzecich.	
Procedurę	 stosowania	 tej	 klauzuli	 określono	w	 art.	
11	rozporządzenia	nr	511/2011	w	sprawie	wprowa-
dzenia	 w	 życie	 dwustronnej	 klauzuli	 ochronnej	
zawartej	 w	 umowie	 UE-Korea	 (rozporządzenie	
wykonawcze)43,	 które	 weszło	 w	 życie	 razem	
z	umową.	Zdefiniowano	w	nim	także	progi,	powyżej	
których	 tempo	wzrostu	wywozu	lub	przywozu	pro-
duktów	gotowych	oraz	części	 i	podzespołów	uzna-
wane	jest	za	„znaczne”.	

 � Zmodyfikowana dwustronna klauzula ochronna	 –	
rozporządzenie	nr	511/2011	(szerzej	o	rozporządze-
niu	w	 części	 o	 klauzulach	 ochronnych).	 Ponieważ	

Tabela 4

Wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony 
produkt z branży motoryzacyjnej mógł uzyskać status pochodzenia

Pozycja HS Opis produktu
Procesy obróbki lub przetworzenia, których 

przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje 
im status pochodzenia

8701	do	8707
oraz	8712

Pojazdy	nieszynowe;	nadwozia	i	podwozia	wypo-
sażone	w	silniki,	dla	pojazdów	samochodowych	
objętych	pozycjami	od	8701	do	8705;rowery

Wytwarzanie,	w	którym	war-
tość	wszystkich	użytych	ma-
teriałów	nie	przekracza	45%	
ceny ex-works produktu

8708	do	8711
oraz	
8713	do	8716

Części	i	akcesoria	pojazdów	objętych	pozycjami	
od	8701	do8705	oraz	od	8711	do	8713;motocykle;	
pojazdy	mechaniczne	do	transportu	wewnątrzza-
kładowego	i	ich	części;	wózki,	wózki	dziecięce	
i	ich	części;	przyczepy	i	naczepy	oraz	ich	części

Wytwarzanie	z	materiałów	
objętych	dowolną	pozycją	
inną	niż	pozycja	danego	
produktu

Wytwarzanie,	w	którym	war-
tość	wszystkich	użytych	ma-
teriałów	nie	przekracza	50%	
ceny ex works produktu

Źródło: Załącznik II do Protokołu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej. 
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specjalną	 klauzulę	 ograniczającą	 zwrot	 ceł	 będzie	
można	stosować	dopiero	po	pięciu	latach	od	wejścia	
w	życie	umowy,	pod	naciskiem	europejskich	parla-
mentarzystów	 rozszerzono	 zakres	 stosowania	 dwu-
stronnej	 klauzuli	 ochronnej	 w	 przywozie	 towarów	
wrażliwych	 (samochody44,	 wyroby	 włókiennicze	
i	 elektronika	 użytkowa).	 Stworzono	 w	 ten	 sposób	
możliwość	przeciwdziałania	potencjalnym	negatyw-
nym	skutkom	systemu	zwrotu	ceł	w	pierwszych	latach	
obowiązywania	 umowy.	 Przesłanką	 wprowadzenia	
środków	 ochronnych	 w	 tym	 przypadku	 (oprócz	
wyrządzenia	 poważnej	 szkody	 unijnym	 producen-
tom	 lub	 groźby	 tej	 szkody)	 będzie	 wzrost	 importu	
korzystającego	 ze	 zwrotu	 należności	 celnych.	 Aby	
zapewnić	dane	niezbędne	w	postępowaniu	ochron-
nym,	w	ciągu	pięciu	pierwszych	lat	obowiązywania	
umowy,	KE	–	na	wniosek	unijnego	przemysłu	–	ma	
zwracać	 szczególną	 uwagę	 na	 wszelkie	 wzrosty	
przywozu	do	Unii	pochodzących	z	Korei	gotowych	
wyrobów	wrażliwych,	gdy	wzrost	taki	można	przypi-
sać	zwiększonemu	stosowaniu	części	lub	podzespo-
łów	 z	 państw	 trzecich,	 które	 nie	 zawarły	 z	 Unią	
umowy	o	wolnym	handlu	(art.	3	ust.	5).	

Eliminacja barier pozataryfowych

Umowa	UE-Korea	jest	pierwszą	unijną	umową	o	wol-
nym	 handlu	 zawierającą	 specyficzne	 postanowienia	

branżowe	 dotyczące	 liberalizacji	 środków	 pozataryfo-
wych	 (zgodnie	 z	 założeniami	 strategii	 unijnej	 Global 
Europe z	2007	r.).	Kierując	się	relatywnie	trudnym	dostę-
pem	 do	 koreańskiego	 rynku,	 wybrano	 branże:	 elektro-
niczną,	motoryzacyjną,	 farmaceutyczną	 i	chemiczną45.	
Za	szczególną	barierę	techniczną	w	eksporcie	samocho-
dów	na	rynek	koreański	producenci	europejscy	uważali	
rygorystyczne	normy	bezpieczeństwa	i	ochrony	środowi-
ska	przyrodniczego,	 często	niezgodne	z	normami	mię-
dzynarodowymi	i	wymagające	w	Korei	ponawiania	nie-
których	procedur	certyfikacyjnych46.	Chociaż	wymogi	te	
stosowano	niedyskryminacyjnie	(zarówno	wobec	samo-
chodów	importowanych,	jak	i	krajowych),	to	jednak	były	
one	uciążliwsze	dla	europejskich	producentów,	dla	któ-
rych	 rynek	koreański	był	 tylko	 jednym	z	wielu	 rynków	
eksportowych.	Dla	producentów	koreańskich,	ze	wzglę-
du	na	skalę	produkcji,	koszty	dostosowania	się	do	tych	
wymogów	były	znacznie	niższe.	

Umowa	przewiduje	częściowe	zniesienie	 tych	barier	
(ramka).	W	 szczególności	 znosi	 obowiązek	powtarzania	
niektórych	uciążliwych	i	kosztownych	procedur	certyfika-
cyjnych,	 a	 także	 koreańskie	 inspekcje	 w	 europejskich	
fabrykach.	Testy	na	zgodność	z	normami	unijnymi	będą	
przeprowadzane	 w	 Unii.	 Uznanie	 przez	 Koreę	 równo-
ważności	norm	międzynarodowych	lub	unijnych	w	odnie-
sieniu	 do	 wszystkich	 ważniejszych	 krajowych	 regulacji	
technicznych	 eliminuje	 konieczność	produkowania	 spe-
cjalnych	wersji	samochodów	na	rynek	koreański47.	

Pojazdy silnikowe i części do nich – znoszenie barier technicznych

Uznawanie norm międzynarodowych
W	przypadku	podstawowych	norm	bezpieczeństwa48	strony	uznały	normy	Europejskiej	Komisji	Gospodarczej	ONZ	(EKG	ONZ).	
Tym	samym	Korea	uznała	normy	międzynarodowe	za	równoważne	z	koreańskimi.	W	przypadku	kolejnych	29	norm,	Korea	zobo-
wiązała	się	dostosować	swoje	przepisy	do	regulaminów	EKG	ONZ	lub	ogólnych	przepisów	technicznych	(OPT)	w	ciągu	pięciu	lat49.	
Normy	nieobjęte	równoważnością	lub	harmonizacją	mają	być	stosowane	w	sposób	nie	utrudniający	dostępu	do	rynku.

Emisje
Korea	zobowiązała	się	uznawać	unijne	pojazdy	benzynowe	spełniające	wymogi	pokładowego	systemu	diagnostycznego	(OBD)	Euro	
6	za	zgodne	z	koreańskimi	wymogami50.	Natomiast	samochody	unijne	wyposażone	w	OBD	odpowiadające	normom	Euro	5	będą	
mogły	być	importowane	do	końca	2013	r.	lub	do	czasu	wprowadzenia	OBD	Euro	6	(o	ile	nastąpi	to	wcześniej)	w	ramach	określo-
nych	kontyngentów.	
Korea	zgodziła	się	również	na	wprowadzenie	specjalnych	obniżonych	poziomów	emisji	dla	producentów	sprzedających	na	rynku	
koreańskim	mniej	niż	10	tys.	pojazdów51.	Pojazdy	benzynowe	wyprodukowane	przez	producenta,	sprzedającego	na	rynku	koreańskim	
nie	więcej	niż	250	takich	pojazdów	uznane	będą	za	spełniające	koreańskie	wymogi	dotyczące	emisji,	jeżeli	średnia	emisja	nieme-
tanowych	gazów	organicznych	(NMOG)	dla	tej	grupy	pojazdów	nie	przekracza	0,047	g/km.	Dla	producentów	sprzedających	do	 
4	000	pojazdów	odpowiedni	limit	wynosi	0,039	g/km,	a	dla	sprzedających	nie	więcej	niż	10	000	szt.	–	0,030	g/km52.

Zbliżanie przyszłych wymogów
UE	i	Korea	zobowiązały	się	do	niewprowadzania	nowych	przepisów	technicznych	odbiegających	od	regulaminów	EKG	ONZ.	Wy-
mogi,	które	odbiegają	od	wymogów	EKG,	mają	być	weryfikowane	co	trzy	lata	w	celu	oceny	przyczyn	rozbieżności.	W	dziedzinach,	
w	których	nie	istnieją	regulaminy	EKG	strony	podejmą	konsultacje	w	kwestii	możliwości	współpracy	w	opracowywaniu	norm	mię-
dzynarodowych	lub	wzajemnego	zbliżenia	swoich	wymogów.

Produkty wyposażone w nowe technologie
Korea	zgodziła	się	dopuszczać	na	swój	rynek	wyroby	wyposażone	w	nowe	technologie,	o	ile	nie	zostanie	wykazane,	że	stwarzają	
one	istotne	zagrożenie	dla	zdrowia,	bezpieczeństwa	lub	środowiska	przyrodniczego.

Zasada najwyższego uprzywilejowania
Unia	i	Korea	zobowiązały	się	do	wzajemnego	traktowania	na	zasadzie	KNU	w	odniesieniu	do	wewnętrznych	opłat	oraz	przepisów	
regulujących	emisje.	Oznacza	to,	że	jeśli	któraś	ze	stron	podejmie	w	tym	zakresie	decyzję	o	bardziej	uprzywilejowanym	traktowaniu	
jakichkolwiek	towarów	państw	trzecich,	np.	na	podstawie	umowy	o	wolnym	handlu,	takie	traktowanie	zostanie	rozszerzone	również	
na	towary	drugiej	strony.

Źródło: Komisja Europejska, Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce, 2011, s. 12-13.
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Środki ochronne 

Umowa	UE-Korea	zawiera	dwie	klauzule	chroniące	
krajowych	producentów	towarów	przemysłowych	przed	
wzrostem	 importu	 –	 ogólną53,	 opartą	 na	 postanowie-
niach	WTO	(art.	XIX	GATT	1994	i	porozumienie	WTO	
w	 sprawie	 środków	 ochronnych)	 oraz	 dwustronną54.	
W	 pierwszym	 przypadku	 środki	 ochronne	 muszą	 być	
stosowane	na	zasadzie	erga omnes,	czyli	wobec	importu	
ze	wszystkich	kierunków.	W	drugim	–	mogą	być	wpro-
wadzane	 selektywnie,	 tzn.	 odpowiednio	 tylko	 wobec	
Korei	 lub	 UE.	 Pozwala	 to	 uniknąć	 zakłóceń	 w	 handlu	
z	innymi	partnerami	handlowymi.	Strony	nie	mogą	wpro-
wadzać	jednocześnie	środków	ochronnych	z	obu	tytułów	
w	odniesieniu	do	tego	samego	towaru.	

W	umowie	zamieszczono	ogólne	zasady	stosowania	
klauzuli	dwustronnej,	zgodne	z	zasadami	WTO.	Kwestie	
regulowane	wewnętrznie	(procedury	wszczynania	postę-
powania	 i	 wprowadzania	 środków	 ochronnych	 przez	
KE,	definicje	szkody	i	przemysłu	unijnego,	prawa	zainte-
resowanych	 stron,	 monitorowanie	 danych	 statystycz-
nych	 itp.)	określono	w	przytoczonym	 już	 rozporządze-
niu	wykonawczym	nr	511/2011.	Podstawowa	regulacja	
unijna	w	sprawie	środków	ochronnych,	czyli	 rozporzą-
dzenie	 Rady	 (WE)	 nr	 260/2009	 w	 sprawie	 wspólnych	
reguł	przywozu55,	nie	ma	zastosowania	do	rozwiązywa-
nia	 problemu	 wyrządzającego	 szkodę,	 zwiększonego	
importu	 z	 Korei.	 W	 projekcie	 rozporządzenia	 nr	
511/201156	 Komisja	 przewidywała,	 że	 z	 inicjatywą	
wszczęcia	 postępowania	 mogą	 występować	 państwa	
członkowskie	 lub	 ona	 sama.	 Pod	 naciskiem	 unijnego	
przemysłu	krąg	podmiotów	uprawnionych	do	składania	
wniosku	rozszerzono	o	dowolną	osobę	prawną	lub	sto-
warzyszenie	nie	mające	osobowości	prawnej,	działające	
w	imieniu	przemysłu	unijnego	(art.	4	ust.	1).	

Zgodnie	 z	 postanowieniami	 umowy,	 strony	 mogą	
wprowadzić	środki	ochronne,	jeżeli	w	wyniku	obniżenia	
lub	zniesienia	ceł	nastąpił	tak	duży	ilościowo	(w	ujęciu	
bezwzględnym	 lub	względem	produkcji	 krajowej)	oraz	
na	 takich	warunkach	wzrost	 importu,	 że	może	wyrzą-
dzić	 poważną	 szkodę	 lub	 grozić	 wyrządzeniem	 takiej	
szkody	przemysłowi	krajowemu	produkującemu	towary	
podobne	 lub	bezpośrednio	 konkurujące	 (art.	 2).	 Środki	
ochronne	mogą	być	ustanowione	w	formie:	

 � wstrzymania	dalszych	obniżek	stawki	celnej	na	dany	
towar,

 � czasowego	przywrócenia	 konwencyjnej	 stawki	 cel-
nej	(KNU),	obowiązującej	w	momencie	wprowadza-
nia	środka	lub	w	momencie	rozpoczęcia	liberaliza-
cji.	

Środki	ochronne	mogą	być	stosowane	tylko	w	okresie	
przejściowym,	tj.	w	ciągu	10	lat,	licząc	od	dnia	wejścia	
umowy	w	życie	do	momentu	zakończenia	procesu	libe-
ralizacji	(chyba,	że	strony	postanowią	inaczej).	Wprowa-
dza	się	je	na	okres	dwóch	lat	z	możliwością	przedłuże-
nia	o	kolejne	dwa	lata,	jeśli	zostaną	spełnione	określone	
warunki	–	zagrożenie	szkodą,	kontynuowanie	restruktu-
ryzacji	 (art.	 10).	 W	 krytycznych	 okolicznościach,	 gdy	

opóźnienie	spowodowałoby	szkody	trudne	do	naprawie-
nia	 i	gdy	 istnieją	wstępne	przesłanki	o	wystąpieniu	 lub	
zagrożeniu	poważną	szkodą,	Komisja	może	wprowadzić	
tymczasowy	 środek	 ochronny	 na	 maksimum	 200	 dni	
(art.	7).	

Pierwszym	krokiem	do	ustanowienia	środka	ochron-
nego	 jest	 wprowadzenie	 nadzoru	 nad	 planowanym	
importem	 (art.	 6).	 Tak	 zwany	 wczesny	 nadzór	 (prior 
surveillance)57	oznacza,	że	 towary	można	wprowadzić	
do	swobodnego	obrotu	na	obszarze	Unii	wyłącznie	po	
przedłożeniu	 ujednoliconego	 dokumentu	 nadzoru58.	
Celem	ustanowienia	wczesnego	nadzoru	nie	jest	ograni-
czenie	importu,	lecz	szybkie	uzyskanie	informacji	o	ten-
dencjach	w	przywozie	nadzorowanego	towaru.	Informa-
cje	te	mogą	stać	się	podstawą	wszczęcia	postępowania	
ochronnego,	a	następnie	wprowadzenia	środka	ochron-
nego.	

Komisja	może	wprowadzić	wczesne	środki	nadzoru	
wobec	towarów	importowanych	z	Korei	w	dwóch	sytu-
acjach:	
1)	 gdy	 tendencje	przywozowe	mają	 taki	 charakter,	 że	

może	 to	 wyrządzić	 poważną	 szkodę	 przemysłowi	
unijnemu	 i	 jest	 to	 spowodowane	 obniżeniem	 lub	
zniesieniem	należności	celnych	(art.	6	ust.	1);

2)	 w	przypadku	gwałtownego	wzrostu	przywozu	towa-
rów	 należących	 do	 branż	 wrażliwych,	 skoncentro-
wanego	w	 jednym	 lub	 kilku	 państwach	 członkow-
skich	(art.	6	ust.	2).

Możliwość	ustanowienia	wczesnego	nadzoru	w	jed-
nym	lub	kilku	państwach	członkowskich	(klauzula	regio-
nalna)	 wprowadzono	 do	 rozporządzenia	 nr	 511/2011	
pod	wpływem	producentów	unijnych	 i	 lobbujących	na	
ich	rzecz	członków	Parlamentu	Europejskiego,	argumen-
tujących,	 że	 w	 niektórych	 przypadkach	 zwiększony	
przywóz	skoncentrowany	w	jednym	lub	kilku	państwach	
członkowskich	 także	 może	 wyrządzić	 szkodę	 przemy-
słowi	 unijnemu.	 Pierwotna	 propozycja	 Komisji	 nie	
zawierała	klauzuli	regionalnej	(w	ogóle	nie	przewidywa-
ła	środków	nadzoru),	ze	względu	na	zastrzeżenia	co	do	
praktycznego	aspektu	tego	rozwiązania.	Komisarz	K.	De	
Gucht	argumentował,	że	w	ciągu	ostatnich	15	lat	KE	nie	
stosowała	 takich	 środków	 (nie	 składano	 też	 wniosków	
o	 ich	wykorzystanie),	mimo	że	 taka	możliwość	 istniała	
(na	 mocy	 rozporządzenia	 nr	 269/2009)59.	 Wszczęcie	
dochodzenia	 na	 podstawie	 klauzuli	 regionalnej	 może	
być	 rzeczywiście	 trudne,	 ponieważ	 –	 zgodnie	 z	 art.	 4	 
ust.	2	–	wnioskodawca	powinien	wykazać,	że	poważną	
szkodę	poniósł	przemysł	unijny	(a	więc	nie	tylko	krajo-
wy).

Procedurę	 podejmowania	 decyzji	 o	 wprowadzeniu	
środków	ochronnych	i	nadzorujących	określa	rozporzą-
dzenie	 nr	 182/2011	 z	 16	 lutego	 2011	 roku60.	 Komisję	
wspomaga	 komitet	 złożony	 z	 przedstawicieli	 państw	
członkowskich	oraz	przedstawiciela	KE	w	randze	prze-
wodniczącego	(nie	uczestniczy	on	w	głosowaniu).	Decy-
zje	o	zastosowaniu	tymczasowych	środków	ochronnych	
i	środków	nadzoru	Komisja	podejmuje	zgodnie	z	proce-
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durą	 doradczą61.	 W	 przypadku	 niezmiernie	 pilnego	
charakteru	sprawy	może	wprowadzić	tymczasowe	środ-
ki	ochronne	w	trybie	natychmiastowym,	bez	wcześniej-
szego	 przedstawienia	 jej	 komitetowi	 doradczemu62.	
Ostateczne	 środki	 ochronne	 wprowadzane	 są	 zgodnie	
z	procedurą	sprawdzającą63.	

Podsumowanie

1.	Okres	 jednego	 roku	 jest	 zbyt	 krótki,	 aby	 ocenić	
wpływ	 umowy	 UE-Korea	 na	 strumienie	 handlu,	 nie-
mniej	pewne	tendencje	są	już	wyraźne.	Tempo	wzrostu	
eksportu	 samochodów	 koreańskich	 na	 rynki	 UE	 było	
około	sześciokrotnie	wyższe	niż	eksportu	samochodów	
unijnych	do	Korei.	Obie	strony	zwiększyły	także	swoje	
udziały	 w	 rynku	 partnera	 handlowego,	 głównie	 kosz-
tem	krajowych	producentów.	Wystąpił	więc	przewidy-
wany	 efekt	 przesunięcia	 handlu.	 W	 przypadku	 Korei	
byłby	 on	 prawdopodobnie	 większy,	 gdyby	 kraj	 ten	
rzeczywiście	zniósł	bariery	pozataryfowe	(zarzut	euro-
pejskich	producentów).

2.	Decyzja	w	sprawie	ustanowienia	wczesnego	nad-
zoru	w	przywozie	samochodów	osobowych	z	Korei	do	
UE	zapadła	22	października	2012	r.	Komisja	Europejska	
odrzuciła	wniosek	Francji.	Nie	został	bowiem	spełniony	
podstawowy	warunek	ustanowienia	nadzoru,	tj.	związek	
przyczynowo-skutkowy	 między	 wzrostem	 importu	
a	pogorszeniem	sytuacji	unijnego	przemysłu.	Import	do	
Francji	wzrósł	w	mniejszym	 stopniu	 niż	 do	 całej	Unii,	
więc	 nie	można	 było	 zastosować	 klauzuli	 regionalnej.	
Francuski	rząd	wyraził	żal	z	powodu	tej	decyzji	i	zapo-
wiedział	 dalsze	 monitorowanie	 przywozu	 koreańskich	
samochodów64.

3.	Na	podstawie	przeprowadzonych	rozważań	można	
wysnuć	dwa	główne	wnioski	dla	wspólnej	polityki	han-
dlowej	Unii:
1)	 Unijna	branża	motoryzacyjna	 jest	bardzo	zróżnico-

wana,	 przy	 czym	 utworzyły	 się	 dwie	 grupy:	 jedna	
bardziej	prężna,	nastawiona	na	konsumentów	zamoż-
niejszych	 i	 bardziej	 wymagających,	 lepiej	 sobie	
radząca	na	rynkach	unijnym	i	eksportowych	(głów-
nie	koncerny	niemieckie),	druga	–	działająca	w	seg-
mencie	o	niższej	wartości	dodanej	(głównie	koncer-
ny	włoskie,	francuskie	i	hiszpańskie).	Wystarczy	przy-
toczyć	 dane	 o	 unijnym	 eksporcie	 samochodów	 na	
rynek	koreański:	w	2011	 r.	85%	wartości	 tego	eks-
portu	przypadało	na	marki	niemieckie,	2%	na	fran-
cuskie,	a	0,7%	na	włoskie65.	Dychotomia	ta	utrudnia	
prowadzenie	wspólnej	 polityki	 wobec	 krajów	 trze-
cich,	 szczególnie	duże	 trudności	 sprawiają	określe-
nie	interesów	ofensywnych	i	defensywnych	w	roko-
waniach	oraz	podejmowanie	decyzji	o	wprowadze-
niu	środków	ochronnych.	

2)	 W	warunkach	globalizacji	 stosowanie	 tradycyjnych	
środków	ochronnych	zaczyna	tracić	rację	bytu.	Silne	
powiązania	 kapitałowe	 i	 produkcyjne	 (na	 przykład	
obecność	koncernów	Hyundai	 i	Kia	w	Europie	czy	

francuskiego	 koncernu	 Renault	 w	 Korei)	 sprawiają,	
że	pojęcia	„przemysł	krajowy”	i	„ochrona	krajowego	
przemysłu”	 stają	 się	 niejednoznaczne.	 Członkiem	
Stowarzyszenia	 ACEA	 od	 stycznia	 2012	 r.	 jest	
Hyundai	Motor	Europe	(jest	nim	także	Toyota	Motor	
Europe).	

4.	Czy	 oznacza	 to,	 że	walka	 konkurencyjna	 będzie	
dokonywać	się	za	pomocą	mechanizmów	czysto	rynko-
wych?	Patrząc	na	działania	podejmowane	lub	planowa-
ne	przez	rządy	koreański	i	francuski	można	wnioskować,	
że	nie	wierzą	one	w	skuteczność	konkurowania	tylko	za	
pomocą	przewag	jakościowych	i	cenowych,	bez	wspar-
cia	państwa.	Zarówno	w	Korei,	jak	i	we	Francji	wykorzy-
stuje	się	do	tego	paradygmat	„zielonej	gospodarki”.

5.	Producenci	 europejscy	 są	 coraz	bardziej	 świado-
mi,	że	źródłem	kryzysowej	sytuacji	branży	motoryzacyj-
nej	 jest	nie	 tyle	rosnący	import,	 ile	malejąca	konkuren-
cyjność	 niektórych	 producentów,	 spowodowana	 słabą	
innowacyjnością	 i	 koncentracją	na	 segmentach	z	niską	
wartością	dodaną	(w	niektórych	przypadkach	niższą	niż	
w	Brazylii66),	oraz	nadmiernie	rozbudowane	moce	pro-
dukcyjne.	Chociaż	wzrasta	przekonanie,	że	nieuniknio-
ne	jest	ograniczenie	mocy	produkcyjnych,	nikt	nie	chce	
zacząć	 tego	 robić.	 Nie	 uczynią	 tego	 raczej	 niemieccy	
producenci	samochodów	osobowych,	którzy	jako	jedyni	
w	UE	wykorzystują	w	pełni	swój	potencjał	produkcyjny.	
Zdaniem	prezesa	ACEA	i	jednocześnie	szefa	Fiata/Chry-
slera,	S.	Marchionne,	proces	cięcia	mocy	produkcyjnych	
powinna	koordynować	Komisja	Europejska67.

6.	Głęboka	recesja,	w	której	pogrążona	jest	obecnie	
branża	motoryzacyjna	w	Europie,	oraz	niezadowolenie	
części	 europejskich	 producentów	 z	 efektów	 umowy	
o	 wolnym	 handlu	 z	 Koreą	 nie	 sprzyjają	 rozpoczęciu	
rokowań	w	 sprawie	 umowy o	wolnym	handlu/partner-
stwie	gospodarczym	z	Japonią	–	największym	eksporte-
rem	 samochodów	 osobowych	 na	 rynek	 UE	 (ponad	 
850	tys.	samochodów	rocznie)68.	ACEA	zaapelowała	do	
KE	 o	 nierozpoczynanie	 rokowań,	 gdyby	 badania	 skut-
ków	 przyszłej	 umowy	 wykazały	 niekorzystną	 dla	 Unii	
asymetrię.	Unijni	producenci	obawiają	się,	że	zniesienie	
ochrony	 celnej	 zwiększy	 deficyt	 Unii	 w	 handlu	 samo-
chodami,	 co	 doprowadzi	 do	 masowych	 zwolnień	
w	branży.	W	odpowiedzi	japońscy	producenci	argumen-
tują,	że	po	pierwsze,	w	wyniku	delokalizacji	produkcji	
eksport	japońskich	samochodów	do	UE	w	latach	2000-
2007	zmalał	o	60%,	a	po	drugie,	utworzyli	oni	na	terenie	
Unii	12	ośrodków	badawczo-rozwojowych	i	uruchomili	
13	 zakładów	 produkujących	 samochody,	 zatrudniając	
146	tys.	osób69.	

7.	Unijni	producenci	odnoszą	się	sceptycznie	do	libe-
ralizacji	handlu	z	Japonią	(Francja	zapowiedziała	weto)	
również	ze	względu	na	słabe	perspektywy	wzrostu	eks-
portu	(obecnie	Unia	ma	4%	udział	w	japońskim	rynku)70.	
Gdyby	 nawet	 Japonia	 zniosła	 liczne	 bariery	 wejścia,	
niewiele	by	to	pomogło	europejskim	eksporterom,	biorąc	
pod	 uwagę	 niekorzystne	 tendencje	 demograficzne	
(według	Mitsubishi	Research	Institute,	w	dekadzie	2010-
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2020	 rynek	 japoński	 skurczy	 się	 o	 660	 tys.	 samocho-
dów).	 Unijni	 producenci	 obawiają	 się,	 że	 w	 trosce	
o	utrzymanie	produkcji	i	zatrudnienia,	japońskie	koncer-
ny	będą	starały	się	zwiększyć	sprzedaż	do	Europy.	Zapo-
minają	 jednak,	 że	 Europę	 również	 dotknie	 podobny	
problem	malejącej	liczby	konsumentów.	
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DYNAMIKA NEGOCJACJI MIĘDZY 
CENTRUM A KRAJAMI PERYFERYJNYMI 
UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

Janusz Sawicki*

Negocjacje	 zadłużeniowe	między	 krajami	 centrum1 
i	krajami	peryferyjnymi,	które	rozpoczęły	się	w	2010	r.	
od	refinansowania	długów	Grecji,	często	postrzegane	są	
przez	rynek2,	decydentów	politycznych	i	obserwatorów	
ekonomicznych,	jako	proces	chaotyczny	i	nieprzewidy-
walny.	Podstawową	rolę	w	każdych	negocjacjach	odgry-
wa	strategia,	która	jest	przepisem	i	algorytmem,	określa-
jącym	jaką	akcję	(decyzję,	posunięcie)	ma	wybrać	każda	
strona	 rokowań,	w	danym	momencie,	w	każdej	możli-
wej	sytuacji.	Strategie	obu	stron	(graczy)	powinny	wobec	
tego	 określać	 decyzję	 każdego	negocjatora	 (gracza)	 po	
każdej	 turze	 rokowań	 (ciągu	akcji),	po	której	następuje	
jego	 ruch,	 decyzję	 prowadzącą	 do	 stanu	 równowagi.	
Cały	proces	negocjacji	obserwowany	od	końca	2009	r.	
do	września	2012	r.	był	ciągiem	posunięć,	które	powin-
ny	 mieścić	 się	 w	 logice	 prowadzonej	 gry,	 w	 której	
uczestnicy	szukają	zadowalającego	rozwiązania.	Jednak	
żadna	z	sekwencji	decyzji	podejmowanych	od	początku	
kryzysu	zadłużeniowego	nie	doprowadziła	do	równowa-
gi.	W	artykule	–	korzystając	także	ze	sposobu	wniosko-
wania	 przyjmowanego	 w	 teorii	 gier,	 która	 analizuje	
interakcje	 zaangażowanych	w	 negocjacje	 stron,	 to	 jest	
strategiczne	 sytuacje,	 kiedy	 rezultaty	 decyzji	 danego	
podmiotu	 zależą	 od	 decyzji	 innego	 –	 autor	 próbuje	
wskazać	 na	 niektóre	 z	 przyczyn	 tej	 sytuacji	 i	 znaleźć	
odpowiedź	na	pytanie,	dlaczego	proces	rozwiązywania	
w	unii	gospodarczej	 i	walutowej	 (UGW)	kwestii	zadłu-
żenia	sektora	publicznego	ma	określoną,	obserwowaną	
od	trzech	lat	dynamikę.

Problemy	Grecji,	a	tym	samym	problemy	unii	waluto-
wej,	oficjalnie	zaczęły	się	w	lipcu	2009	r.,	gdy	J.	Almunia,	
komisarz	UE	do	 spraw	ekonomicznych	 i	monetarnych,	
poddał	 w	 wątpliwość	 wiarygodność	 greckich	 danych	

przesyłanych	do	Komisji	Europejskiej.	W	grudniu	2010	r.	
wraz	 z	 pogarszającą	 się	 sytuacją	 gospodarczą	 Grecji	
rosły	koszty	kredytu	 i	 szybko	spadał	poziom	wiarygod-
ności.	W	tej	sytuacji	rynek	kapitałowy	zaczął	oczekiwać,	
że	 strefa	 euro	 podejmie	 szybko	 działania	 wspierające	
rząd	grecki	 (mimo	klauzuli	zakazującej	pomocy	zadłu-
żonemu	 państwu	 członkowskiemu	 (no-bail-out)3).	 Jed-
nak	ani	Grecja,	ani	UGW	nie	formułowały	wtedy	strate-
gii	pomocy.	Przeciwnie	–	zarówno	przedstawiciele	Unii	
Europejskiej,	jak	i	sama	Grecja,	nie	rozważali	oficjalnie	
pomocy	dla	gospodarki	Grecji.	Gdy	 jednak	w	kwietniu	
2010	r.	 rosnący	nacisk	rynków	kapitałowych	spowodo-
wał	gwałtowny	wzrost	cen	obligacji	greckich,	a	po	kolej-
nej	obniżce	 ratingu	Unia	 Europejska	 zaczęła	przygoto-
wywać	z	udziałem	Międzynarodowego	Funduszu	Walu-
towego	 (MFW)	 programy	 pomocowe,	 podjęto	 decyzje	
o	pomocy.	11	kwietnia	2010	r.	Unia	zaoferowała	Grecji	
wsparcie.	 Dwanaście	 dni	 później	 rząd	 grecki	 wyraził	
gotowość	 do	 rozmów	 w	 sprawie	 pomocy	 finansowej.	
Oznaczało	 to,	 że	 obie	 strony	 nie	 będą	 podejmować	
decyzji	równocześnie	i	autonomicznie,	nie	znając	decy-
zji	 drugiej	 strony,	 czego	 niektórzy	 uczestnicy	 rynku	
oczekiwali,	 lecz	 podejmą	 decyzje	 sekwencyjnie4.	
W	 rezultacie	 Unia,	 Europejski	 Bank	 Centralny	 (EBC)	
i	 MFW	 zaproponowały	 pomoc	 finansową	 na	 określo-
nych	 warunkach.	 Grecja	 zaakceptowała	 te	 warunki,	
zobowiązując	się	do	ich	wykonywania.	Zawarto	umowę	
o	refinansowaniu	części	greckich	zobowiązań.	

Jednak	 reakcja	 rynku	 na	 podjęte	 rozstrzygnięcia	
wskazywała,	że	inwestorzy	nie	byli	przekonani,	że	reali-
zowana	w	ramach	unii	walutowej	strategia	doprowadzi	
do	 odzyskania	 równowagi.	 Nie	 wierzono,	 że	 umowa	
rozwiązała	problem	grecki	oraz	że	problem	strefy	euro	
sprowadza	 się	wyłącznie	do	kwestii	 zadłużenia	Grecji.	
Na	 taką	 ocenę	 wpływała	 w	 pewnym	 sensie	 zarówno	
faktyczna,	jak	i	przewidywana	dynamika	podejmowania	
decyzji	 w	 sprawie	 refinansowania	 długów.	 Dlatego	
w	kolejnym,	 tym	 razem	autonomicznym,	działaniu	 już	
10	maja	 2010	 r.	Unia	 utworzyła	 Europejski	 Instrument	
Stabilności	 Finansowej	 (European Financial Stability 
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