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1. wstęp

 polska jest przykładem kraju, gdzie od ponad 70-ciu lat (a może nawet od dwóch wieków) 
widoczna jest wyraźna zależność handlu zagranicznego od układów geopolitycznych. występuje 
ona niemal wyłącznie na linii wschód – zachód. w zależności od trendów politycznych mieliśmy 
największą wymianę handlową z naszym najbliższym otoczeniem na wschodzie lub zachodzie: 
z rosją (zsrr) bądź niemcami.1 generalnie udział partnerów wschodnich w polskich obrotach 
zagranicznych był większy, gdy panował prowschodni trend polityczny, a partnerów zachodnich 
– gdy pojawił się trend zachodni. można zauważyć – jak to określił badający tę problematykę  
z. madej – że polski handel zagraniczny był w ostatnich siedemdziesięciu latach najbardziej spo-
lityzowaną sferą działalności gospodarczej.2 taka była też sytuacja w momencie rozpoczynania  
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logISTyKa handlu zagRanICznEgo PolSKI w PIERwSzyCh 
laTaCh TRanSFoRmaCjI (1989-1995)

 w artykule przedstawiono logistykę polskiego handlu zagranicznego w latach 1989-1995, głównie 
w kierunkach: wschodnim i zachodnim. zasadniczym celem artykułu jest ukazanie procesu reorien-
tacji kierunku polskiego handlu zagranicznego o 180 stopni: ze wschodu za zachód. była to niezwy-
kła operacja logistyczna, kluczowa z punktu widzenia gospodarczego i politycznego dla tworzenia 
nowych powiązań polski z zachodem (unią europejską), w miejsce powiązań z zsrr i blokiem 
sowieckim (postsowieckim). równocześnie budowano handel z rosją na partnerskich zasadach. pol-
ska współorganizowała też nowe struktury i powiązania na „gruzach” obozu komunistycznego, bez 
udziału zsrr (rosji). towarzyszyło temu dostosowywanie się polski do procesu liberalizacji handlu 
w europie i na świecie. wymagało to tworzenia nowych umów międzynarodowych, sieci transpor-
towych itp. umożliwiło w ciągu kilku lat stworzenie bazy logistycznej dla trwałego „zakotwiczenia 
się” polski na zachodzie, po raz pierwszy na taką skalę na przestrzeni wieków.
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reorientacji polskiej polityki zagranicznej i handlu zagranicznego ze wschodu na zachód, na począt-
ku transformacji systemowej w latach 1989-91. 

ii. rozwinięCie

1. Obszar EurOpy WschOdniEj i ŚrOdkOWEj

 rozluźnienie związków politycznych europy Środkowo-wschodniej (eŚ-w) z zsrr (rosją) 
implikowało ograniczanie także więzi gospodarczych na tej linii. dotyczyło to w głównej mierze 
handlu zagranicznego. spektakularnym efektem tego procesu było rozwiązanie rady wzajemnej 
pomocy gospodarczej (rwpg) 28 Vi 1991 r. państwa eŚ-w przystąpiły równocześnie do reorien-
tacji polityki i handlu zagranicznego, w kierunku powstającej unii europejskiej (ue). zaczęły też 
tworzyć niezależne od zsrr regionalne struktury (grupa wyszehradzka, CeFta).3

 
 zasadniczy wpływ na reorientację polskiego handlu w kierunku zachodnim miało rozpadanie 
się imperium sowieckiego i jego pogłębiający się kryzys gospodarczy. od początku lat 90. były 
coraz bardziej widoczne tendencje odśrodkowe sowieckich republik: bałtyckich (litwy, Łotwy, es-
tonii), kaukaskich, ukrainy, białorusi, a nawet rosji. proces ten wszedł w fazę finalną po rozpadzie 
zsrr w grudniu 1991 r. w efekcie pojawiły się nowe państwa, będące najbliższym otoczeniem 
polski na wschodzie: rosja, która stała się sukcesorem zsrr, litwa, Łotwa, estonia, białoruś, 
ukraina. przestały obowiązywać wcześniej podpisane umowy z zsrr. powstała zatem koniecz-
ność budowania od początku stosunków międzynarodowych, a zatem i wymiany handlowej, z czte-
rema nowymi wschodnimi sąsiadami.4 
 
 pierwszym partnerem w handlu zagranicznym polski we współczesnej historii była z regu-
ły rosja (zsrr) lub niemcy. na każdy z tych krajów przypadało ok. 1/3 polskich obrotów. od 
drugiej połowy lat 80. występowały tendencje spadkowe w obrotach polski z zsrr (od 1992 r. z 
rosją), co ilustruje zestawienie roczne:

tabela 1. wymiana handlowa polski z zsrr (rosją) w latach 1985-1993(w %, ceny bieżące)

Rok     import      eksport
1985 34,4 28,4
1986 32,5 27,6
1987 27,5 24,8
1989 18,1 15,3
1990 19,8 15,3
1991 14,1 10,9
1992 8,5 5,5
1993 6,8 4,6

Źródło: roczniki statystyczne gus: 1988 – s. 356-358, 1992 – s. 366-368, 1993 – s. 380, 1994 – s. 422.

3 Łoś-nowak t., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej: wyzwania i zagrożenia fazy transformacji ustrojo-
wej, [w:] polityka w polsce w latach 90. wybrane problemy, pod red. a. antoszewskiego i r. herbuta, wrocław 
1998 (wyd. uniwersytetu wrocławskiego) ; m. deszczyński, r. Kupiecki, t. moszczyński, historia polityczna 
świata. Kalendarium wydarzeń 1945-1994, warszawa, b. d., s. 455-509.

4 Łoś-nowak t., polityka zagraniczna rzeczypospolitej polskiej..., op. cit. ; historia polityczna świata. Kalendarium 
wydarzeń..., op. cit., s. 480-550.
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   powyższe dane potwierdzają tezę o upolitycznieniu handlu zagranicznego, w tym samym 
czasie bowiem zwiększyły się obroty z zachodem. dla pełnej analizy sytuacji trzeba jednak jeszcze 
dodać pogłębiający się kryzys w zsrr w ilustrowanych latach oraz koszty tamtejszej transforma-
cji. wszystko to tłumaczy największe i gwałtowne załamanie obrotów ze zsrr (rosją) w począt-
kach transformacji.

 od 1990 r. polska i zsrr (rosja) rozpoczęły transformację systemową i przemodelowanie 
wzajemnych stosunków (w tym gospodarczych), m.in.  przejście obu krajów na rozliczenia w walucie 
wymienialnej i promowaniu mechanizmów rynkowych w gospodarce.5 był to wstęp do reformowania 
zsrr (rosji) co wpłynęło tam na poważny kryzys, rzutujący na wymianę handlową z polską. dla 
polskiego handlu zagranicznego szczególnie odczuwalne stały się: a/ spadek nakładów inwestycyj-
nych w zsrr (np. w 1990 r. o 20%), co oznaczało istotne ograniczenie popytu na polskie maszyny 
i urządzenia, b/ rosnące zadłużenie wschodniego sąsiada. po rozpadzie zsrr problemy te przejęli 
nowi, suwerenni już sąsiedzi polski (ukraina, białoruś, rosja, litwa). od 1 stycznia 1991 r. zsrr 
przeszedł na rozliczenia wolnodewizowe i na ceny światowe, co spowodowało, że już po pierwszym 
półroczu spadły tam obroty handlu zagranicznego o 30%, w tym import radziecki o 45% (w stosunku 
do 1990 r.). w znacznej mierze odczuła to polska gospodarka. warto podkreślić, że załamanie się ob-
rotów polski z zsrr nastąpiło gwałtownie. jeszcze w 1990 r. kraj ten był drugim po rFn partnerem 
handlowym polski i pierwszym w handlu z krajami rwpg. od następnego roku zsrr przestawał 
realizować umowę z polską o wzajemnych stosunkach gospodarczych w 1991 r., m. in. ze względu 
na istniejący tam system rozdzielnictwa środków dewizowych. w niewielkim stopniu uporządkowała 
sprawy gospodarcze wizyta premiera jana K. bieleckiego w moskwie (kwiecień 1991 r.). wzajemne 
stosunki coraz bardziej komplikowały kwestie polityczne, wzajemnych rozliczeń, roszczeń itp.6

 porządkowanie stosunków gospodarczych polski ze zsrr (rosją) trwały jednak nadal, z 
różnym powodzeniem. od maja 1991 r. częściowo przełamywano negatywne stanowisko zsrr w 
sprawie rozliczania wzajemnych dostaw w clearingu, lecz okresowo powracały liczne problemy. 
dodatkowo zsrr wszedł w fazę finalną swojego istnienia w atmosferze zaostrzającej się walki 
politycznej. po próbie puczu w sierpniu 1991 r. sytuacja jeszcze bardziej opóźniła dalsze negocjacje 
gospodarcze, które dość udanie rozpoczął wicepremier leszek balcerowicz we wrześniu 1991 r. w 
moskwie. Kontynuowano nowy cykl wizyt (m. in. podpisanie 21 września 1991 r. w warszawie pa-
kietu dokumentów o wymianie handlowej, wprowadzenie tzw. list indykatywnych itd.). przygoto-
wano również umowy z ukrainą, mołdawią, Łotwą, białorusią, estonią i litwą. jednak ze względu 
na niepewną sytuację polityczną, trudności płatnicze, zapaść gospodarczą, brak infrastruktury, bez-
pieczeństwa itp. w byłym zsrr – wymiana gospodarcza ze wschodnimi sąsiadami pozostawiała 
wiele do życzenia. mimo to strona polska deklarowała chęć ożywienia współpracy gospodarczej i 
wymiany handlowej z rosją.7 Chodziło oczywiście o zbudowanie stosunków partnerskich z rosją 
inaczej niż w przeszłości. jak to formułował rząd: chodziło tu o likwidację prawno-traktatowych 
struktur określających stosunki zależności w sferze politycznej, militarnej i gospodarczej.8

5  mroziewicz K., Piątek, 13 – na Kremlu, polityka 21 iV 1990 ; w kraju, polityka 21 iV 1990.
6 Współpraca gospodarcza z ZSRR i krajami Europy Wschodniej, (materiał ministerstwa współpracy gospodarczej 

z zagranicą), [w:] przegląd rządowy, nr 4 (październik) 1991, s. 39 ; w. Żygulski, rachunek dla moskwy, wprost 
21 iV 1991.

7 Współpraca gospodarcza z ZSRR i krajami Europy Wschodniej..., op. cit. ; z. madej, strategia gospodarcza polski 
wobec rosji..., op. cit.

8 wróbel a., Węzłowe problemy polskiej polityki zagranicznej, (materiał departamentu planowania i analiz minister-
stwa spraw zagranicznych), [w:] przegląd rządowy nr 5 (listopad) 1991, s. 28.
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 podobne tendencje jak w zsrr (rosji) oraz w handlu polski z tym obszarem, występowały 
też w krajach europy Środkowo-wschodniej. przyjrzyjmy się danym dotyczącym wymiany polski 
z krajami bloku sowieckiego, łącznie ze zsrr, potem rosją:

tabela 2. wymiana handlowa polski z krajami socjalistycznymi w europie i zsrr (a po upadku komunizmu ich 
niepodległymi sukcesorami) w latach 1985-1993(w %, ceny bieżące) 

Rok     import      eksport
1985 61,0 56,7
1986 60,8 53,8
1987 53,2 48,5
1989 32,1 34,8
1990 22,2 21,4
1991 19,0 16,8
1992 16,3 15,4
1993 13,5 13,3

Źródło: roczniki statystyczne gus: 1988 – s. 356-358, 1992 – s. 366-368, 1993 – s. 380, 1994 – s. 422

 
 u schyłku istnienia obozu komunistycznego największą wymianę handlową mieliśmy na tym 
obszarze z najbliższym otoczeniem: poza zsrr z Czechosłowacją i nrd. po rozpadzie bloku 
sowieckiego obroty towarowe zmniejszyły się na tym obszarze, co wiązało się z rozpadaniem się 
dotychczasowych struktur i rozpoczętą tam transformacją systemową oraz ze zjednoczeniem nie-
miec. tendencja ta w polskim handlu trwała od drugiej połowy lat 80. do 1993 r. 

 w latach 1994-95 nastąpiło gwałtowne ożywienie w polskim handlu z obszarem postso-
wieckim. był to okres pozytywnego zaskoczenia w handlu zagranicznym rp. ożywił się bowiem 
zdecydowanie eksport we wszystkich stronach świata, a równocześnie wystąpiła bardzo wysoka 
dynamika obrotów z krajami eŚ-w, przerywając złą passę trwającą w tej dziedzinie od połowy lat 
80. dynamika eksportu (liczona w usd) przekroczyła w 1994 r. 20%, a w pierwszym półroczu 
1995 r. wynosiła blisko 40%.9 było to ważne wydarzenie na tle lat 1991-1993, kiedy faktycznie nie 
było przyrostu wolumenu polskiego eksportu i nie udało się osiągnąć poziomu z 1990 r. od 1994 r. 
datuje się wzrost, przewyższający tempo obrotów z krajami wysoko rozwiniętymi o ok. 10 punk-
tów procentowych. równie istotny był już sam zwrot w kierunku wschodu. ten wzrost dotyczył 
zarówno handlu z rosją, jak i z krajami Środkowej europy, czyli państw CeFta (Środkowoeuro-
pejskie porozumienie o wolnym handlu). w pierwszym półroczu 1995 r. obroty z krajami CeFta 
wykazywały nawet wyższą dynamikę niż z rosją. w wyniku tego zwiększył się nieco udział rosji 
i krajów CeFta w naszych obrotach, natomiast spadł wyraźnie udział państw rozwijających się 
– głównie w eksporcie, zaś w imporcie udział krajów rozwiniętych. gdyby doliczyć nieoficjalną 
wymianę, którą szacuje się na ok. 20% obrotów oficjalnych, to udział rosji wzrósłby do ok. 6-7%. 
zwiększenie wymiany na wschodzie wiązało się m. in. ze wzrostem popytu w rosji na polskie 
artykuły rolno-spożywcze, zbywane przez operatywne, małe polskie firmy prywatne.10

9 por. walewska d., Deficyt w handlu ze wszystkimi, rzeczpospolita 21 Vi 1995 (ekonomia).
10 madej z., Strategia gospodarcza Polski wobec Rosji..., op. cit., s. 310-312 ; m. zarycki, polsko-rosyjska wymiana 

handlowa (stan obecny i perspektywy rozwoju), „biznes jest wszędzie”, 1995, nr 4. 
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 po rozpadzie bloku sowieckiego, w europie Środkowej zaczęły powstawać nowe struktury, 
niezależne od zsrr, a potem rosji. wśród wielu inicjatyw w tym regionie, na uwagę zasługują 
przede wszystkim grupa wyszehradzka i CeFta. były to struktury najpełniej odzwierciedlające 
idee integracji regionalnej w tej części europy. idea regionalizmu środkowoeuropejskiego pojawiła 
się po 1989 r., wypełniając pustkę w tej części kontynentu po rozpadzie bloku komunistycznego.

 grupa wyszehradzka powstała w trakcie spotkania prezydentów polski i Czechosłowacji 
oraz premiera węgier w wyszehradzie 15 ii 1991 r. stanowiła forum wymiany poglądów odnośnie 
członkostwa w strukturach zachodnioeuropejskich i euroatlantyckich, tempa i metod dochodzenia 
tych państw do tych struktur. miała także powstrzymać niecierpliwość trójki kandydatów do EWG, 
a zarazem pozwolić im przećwiczyć umiejętność integracji w mniejszym gronie, zanim będą mogli 
ją wykorzystać na skalę kilkunastu partnerów Wspólnoty.11 Częściowo te założenia zostały zreali-
zowane, zwłaszcza w latach 1991-92. później spadła kondycja tej struktury. trzeba podkreślić, że 
polska była stroną najaktywniej propagującą rozwój różnorodnych form integracji. m. in. z inicja-
tywy polski, po spotkaniu w bratysławie w kwietniu 1990 r., powstała koncepcja utworzenia strefy 
wolnego handlu między polską a węgrami. podczas szczytu grupy wyszehradzkiej w Krakowie w 
październiku 1991 r. powrócono do tego pomysłu. wówczas po raz pierwszy problematyka ekono-
miczna została wyeksponowana na równi z polityczną, jako istotny element różnych form współ-
pracy regionalnej. znalazło to wyraz w deklaracjach krakowskiej oraz warszawskiej z listopada 
1991 r. w późniejszym okresie zwartość grupy osłabła, choć nadal stanowiła ona forum, na którym 
można dyskutować różne kwestie czy podejmować decyzje. trzeba tu wspomnieć choćby o wspól-
nym stanowisku w Memorandum w sprawie umocnienia procesu integracji z WE, ogłoszonym 
przez rządy polski, Czechosłowacji i węgier 11 iX 1992 r.

 bezsprzecznym osiągnięciem państw grupy wyszehradzkiej była CeFta. porozumienie to 
podpisały polska, węgry, Czechosłowacja 21 Xii 1992 r. w Krakowie, zgodnie z zasadami gatt 
(układ ogólny w sprawie Ceł i handlu). porozumienie wzorowane było na umowach zawartych 
między krajami ewg (europejskiej wspólnoty gospodarczej – później unii europejskiej) i eFta 
(europejskiego stowarzyszenia wolnego handlu). Kraje założycielskie CeFta od początku pod-
kreślały, że członkostwo w tej strukturze ma być pomocne w zrealizowaniu ich podstawowego celu, 
tj. pełnej integracji z zachodnimi strukturami ekonomicznymi. ponadto CeFta miała służyć oży-
wieniu współpracy gospodarczej, rozwojowi handlu oraz poszerzeniu międzygałęziowej współpra-
cy technicznej i ekonomicznej. integracja w tej strukturze i dynamika handlu zagranicznego – choć 
ważna – nie odgrywała jednak początkowo zasadniczej roli. ten stan rzeczy zaczął powoli zmieniać 
się. podjęte przez rząd polski starania zaowocowały podpisaniem w styczniu 1993 r. międzyrzą-
dowej umowy o współpracy w dziedzinie usług transportowych i spedycyjnych. na posiedzeniu 
szefów rządów CeFta w poznaniu w listopadzie 1994 r oraz w brnie we wrześniu 1995 r. podjęto 
decyzje dotyczące prowadzenia prac nad swobodnym przepływem usług i kapitału. inną formą 
współpracy państw CeFta były euroregiony. polska uczestniczyła wówczas w euroregionie nysa, 
Karpackim, pro europa Viadrina, euroregionie tatry, a od września 1995 r. w kolejnych dwóch 
tego typu formach współpracy transgranicznej: euroregionie bug i pomerania (od grudnia 1995 r.). 
w fazie rozwojowej była koncepcja euroregionu niemen na pograniczu polski, litwy, białorusi i 
rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego.12

11 szczepaniak ., Problemy transformacji wewnętrznej i integracji ekonomicznej państw Grupy Wyszehradzkiej, ze-
szyty naukowe ae w poznaniu, seria i, z. 232, poznań 1995

12 Łoś-nowak t., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej..., op. cit., s. 229. t. Łoś-nowak, polityka zagranicz-
na rzeczypospolitej polskiej..., op. cit., s. 229.
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 Kraje CeFta przyjęły, że proces liberalizacji handlu będzie odbywał się w tym samym tempie 
dla wszystkich uczestników (inaczej niż ewg i eFta) i w zasadzie na nie mniejszym poziomie niż 
ewg i eFta. strefa wolnego handlu według umowy miała obejmować tylko towary przemysłowe 
i selektywną liberalizację towarów rolnych. dla potrzeb negocjacji harmonogramu i przyszłego 
kalendarium liberalizacji, podzielono je na trzy kategorie (listy a, b, C – ustalone bilateralnie). li-
sta towarowa a objęła surowce i nisko przetworzone towary przemysłowe oraz niektóre maszyny i 
urządzenia (ustalono, że cła importowe na te towary będą zniesione w momencie wejścia umowy w 
życie, choć termin 1 marca 1993 r. nie został dotrzymany). lista C zawierała towary „wrażliwe” – 
tekstylia, wyroby hutnicze, elektroniczne, motoryzacyjne. tu przyjęto, że liberalizacja ceł importo-
wych będzie przebiegać najłagodniej i najdłużej: od 1995 r do pełnego zniesienia ceł w 2002 r. lista 
b objęła pozostałe towary przemysłowe, na które cła miały być zredukowane w trzech transzach w 
latach 1995-1997. docelowo porozumienie przewidywało także liberalizację barier pozacelnych, 
co jednak napotykało w praktyce na problemy. widoczne były też tendencje wzrostu zależności 
CeFta od ewg (ue) i malejący handel wzajemny.13

 pierwotny harmonogram liberalizacji, który wszedł w życie od 1 marca 1993 r., został zmo-
dyfikowany i 1 lipca 1994 r., a następnie w lipcu 1995 r. na liberalizowaną wielkość i strukturę 
handlu towarami przemysłowymi w obrębie list towarowych wpływ miały także istotne różnice w 
systemach ochrony w krajach CeFta, a szczególnie poziom średnich stawek celnych importowych 
(najwyższe w polsce, najniższe w Czechosłowacji). drugi etap liberalizacji umowy CeFta rozpo-
czął się 1 lipca 1994 r. i trwał do 31 grudnia 1995 r. wtedy to zmodyfikowano listy towarowe, prze-
suwając wiele towarów i tworząc listę „towarów-wyjątków”, na które cła miały zostać zniesione 
od 1 stycznia 2001 r. druga modyfikacja, to znaczne przyspieszenie liberalizacji ceł, które łącznie z 
dalszą redukcją (wynikającą z protokołu podpisanego w warszawie 18 sierpnia 1995 r.) miała pro-
wadzić do powstania strefy wolnego handlu towarami przemysłowymi między polską, Czechami, 
słowacją, węgrami i słowenią, o rok wcześniej, niż przewidywały to analogiczne umowy z unią 
europejską i krajami eFta. zmiany wprowadzone przez oba wymienione protokoły oraz fakt, że 
stosownie do postanowień rundy urugwajskiej gatt/wto (zobowiązującej wszystkie strony, a 
więc i polskę, do redukcji ceł importowych na towary przemysłowe średnio o 39%) powodowały, 
że liberalizacja handlu towarami przemysłowymi miała być jeszcze większa.
  
 generalną cechą  krajów europy Środkowej było dążenie do zliberalizowania wzajemnej 
wymiany handlowej, co było zbieżne z europejskimi i ogólnoświatowymi tendencjami. miało to 
również przygotować ten region jak najlepiej do zasad obowiązujących w ue, do której aspirowały 
te państwa. równocześnie po 1995 r., wskutek przyspieszenia liberalizacji handlu towarami prze-
mysłowymi, towary przemysłowe importowane z krajów ue i eFta znalazły się w gorszej sytuacji 
na rynkach CeFta, bowiem stały się droższe o wielkość importowanej stawki celnej. 

 CeFta była niewątpliwym sukcesem gospodarczym pogrobowców byłej rwpg, który za-
skoczył wielu ekonomistów. ponadto struktura ta nadal rozwijała się. po okresie sceptycznego 
obserwowania budowy strefy wolnego handlu przez kraje CeFta, akces zgłaszało coraz więcej 
krajów postkomunistycznych (np. litwa podpisała z polską umowę o strefie wolnego handlu, a 
rumunia rozpoczęła negocjacje w listopadzie 1996 r.). wszystko to świadczyło o atrakcyjności tej 
struktury.14

13 Współczesna gospodarka światowa, pod red. a. b Kisiel-Łowczyc, gdańsk (wyd. uniwersytetu gdańskiego) 1997, 
s. 239 i nast

14 współczesna gospodarka światowa,  op. cit., s. 239-245.
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2. Obszar EurOpy zachOdniEj

 od 1989 r. w polskiej polityce zagranicznej zapoczątkowano proces jej reorientacji w kierunku 
zachodnim, co przekładało się na budowanie logistyki, sieci transportu i różnych powiązań głównie 
z najbliższym otoczeniem. lata 1989-1991 to jednak jeszcze istnienie związków i struktur bloku so-
wieckiego. równocześnie w europie zachodniej trwały przygotowania do: budowy wielkiego ryn-
ku wewnętrznego ewg, realizacji programu europa 1992, tworzenia unii gospodarczo-walutowej, 
konstruowania unii europejskiej. dla polski jednak kluczowe znaczenie miało zbudowanie na nowo 
stosunków z jednoczącymi się niemcami, które miały być dla nas „furtką” prowadzącą na zachód. 

 w efekcie politycznego zbliżenia polsko-niemieckiego, w 1989 r. kanclerz helmut Kohl wy-
stąpił z propozycją „europejskiego planu” pomocy dla polski. wkrótce rząd rFn oświadczył, że 
powinno się stworzyć możliwości przystąpienia do ewg państwom europy wschodniej, które 
przeprowadzą reformy polityczne i gospodarcze. w 1989 r. podpisano w bonn umowę między rFn 
a polską o odroczeniu spłaty długów na 2,5 mld marek (do 1997 r.). warto dodać, że rząd rFn był 
największym rządowym wierzycielem polski wśród krajów zachodnich, a w połowie 1989 r. ok. 
80% polskich długów było w rękach zachodnioniemieckich lub w rękach klientów tychże banków. 
rFn poparła też polskie stanowisko w rokowaniach z międzynarodowym Funduszem walutowym 
(mFw) oraz zapowiedziała pomoc gospodarczą dla polski w połączeniu ze współpracą gospodar-
czą obu krajów. niebawem kanclerz Kohl zdecydował się przyznać polsce 3 mld marek w formie 
rządowych kredytów gwarantowanych. 15

 przełomem we wzajemnych stosunkach była wizyta h. Kohla w polsce (9-14 Xi 1989 r.). 
ustalono m. in., że oba państwa będą przywiązywać szczególne znaczenie do współpracy gospo-
darczej i finansowej, a rząd rFn wstawi się za polską w Klubie paryskim za restrukturyzacją pol-
skiego długu, poprze porozumienie polski z mFw oraz opowie się za udzieleniem nam kredytów z 
banku Światowego. jednak nie osiągnięto jeszcze wówczas porozumienia w kluczowej dla polski 
sprawie potwierdzenia granicy na odrze i nysie.16

 mimo nie wyjaśnionej sprawy granicy, rozwijała się polsko-niemiecka współpraca gospo-
darcza. otwarcie kredytowych gwarancji i udostępnienie niemieckiego rynku polskim firmom 
wprowadziło ożywienie do polskiej gospodarki. było to widoczne w imporcie i w eksporcie, cho-
ciaż ten ostatni był stosunkowo mały. niemcy konsekwentnie popierali polski resort prywatny, 
co było zgodne z kierunkiem restrukturyzacji polskiej gospodarki. istotny był też fakt, że wraz ze 
zjednoczeniem, obszar nrd wejdzie w struktury wspólnoty europejskiej (we), przez co polska 
będzie kontynuowała swoje gospodarcze kontakty z landami wschodnimi niemiec, opierając się 
na standardach wspólnoty. stanowiło to dla nas zagrożenie dla bilansu w obrocie handlowym, 
bowiem jeszcze nie funkcjonował układ europejski polski ze we, działający osłonowo na polską 
gospodarkę. rząd nrd uspakajał jednak, opowiadając się za utworzeniem po obu stronach grani-
cy polsko-niemieckiej strefy ekonomicznej w ramach nowego europejskiego porządku, będącego 
skutkiem jedności niemiec.17 była to ogromna i skomplikowana operacja logistyczna.

15 Foks r., Polsko-niemiecka droga do współpracy i kooperacji w latach 1988-1991, [w:] wybrane problemy z historii 
polski i niemiec XiX i XX wieku, pod red. r. gellesa (wyd. uniw. wrocł.), wrocław 1995,  s. 148-151.

16 Koćwin l., Dekada przełomu. Stosunki polsko-niemieckie od czerwca 1989 do czerwca 1991. dokumenty – mate-
riały – komentarze, wrocław (wyd. uniwersytetu wrocł.) 1992 ; polska rFn: wspólne oświadczenie, rzeczpospo-
lita, 16 Xi 1989, nr 266. 

17 niemiecko-polska strefa ekonomiczna, rzeczpospolita 12 Vi 1990, nr 135. 
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 ważnym momentem było wprowadzenie 10 iV 1991 r. bezwizowego ruchu granicznego w 
obie strony. niemiecka opinia publiczna przyjęła to raczej nieprzychylnie, choć niemieccy han-
dlowcy liczyli na wzrost obrotów. ten pierwszy krok w kierunku otwierania granic obfitował w 
liczne ekscesy. rząd niemiecki jednak kontynuował rozwój współpracy polsko-niemieckiej na ob-
szarach przygranicznych, jak i w skali ogólnopaństwowej. ukoronowaniem nowych stosunków 
polski i rFn było podpisanie 17 Vi 1991 r. traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. 
obok wielu kwestii, zasadnicze znaczenie dla polski miały w traktacie artykuły dotyczące gospo-
darki. regulowano w nich zagadnienia ekonomiczno-finansowe, a w szczególnie wsparcie pol-
skich starań o redukcję zadłużenia (co skutecznie zrealizowano tegoż roku o 50%). regulowano też 
współpracę gospodarczą (szczególnie wyeksponowano współpracę regionalną i przygraniczną).

 przede wszystkim jednak rFn zobowiązała się do wspierania starań polski o wejście do 
ewg (ue). był to dla polski cel strategiczny. już we wrześniu 1989 r. w warszawie polska podpi-
sała umowę ze we w sprawie handlu i współpracy gospodarczej, w czerwcu 1990 r. polska złożyła 
do we projekt układu europejskiego. w grudniu 1990 r. rozpoczęły się rokowania ze we.18

 od 1991 r. rFn stawała się głównym promotorem starań polski o wejście do we (ue) i 
różnych inicjatyw zachodnich. wyrazem tego było m. in. powołanie trójkąta weimarskiego, łączą-
cego warszawę-bonn-paryż. polska została uznana przez Francję i niemcy za główny kraj obszaru 
postsowieckiego, przewidziany do ścisłej współpracy z zachodem na wszystkich płaszczyznach, aż 
do pełnego członkostwa w ewg (ue).  polityka ta była kontynuowana w kolejnych latach, przede 
wszystkim przez rząd niemiecki.

 dobry klimat we wzajemnych stosunkach, owocował rozwojem współpracy przygranicznej 
i regionalnej (m. in. ułatwienia w ruchu granicznym, rozbudowa przejść granicznych, wspiera-
nie rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych, realizacja wspólnych projektów finanso-
wanych z funduszu phare). na terenach przygranicznych powstały cztery euroregiony: nysa 
(1992 r.), szprewa-nysa-bóbr (1993 r.), pro Viadrina (1993 r.), pomerania (1995 r.). obok tego 
powstało od 1994 r. polsko-niemieckie towarzystwo wspierania gospodarki s.a. Koncentro-
wało się ono na niewielkich firmach i terenach przygranicznych polski i niemiec, a później ob-
jęło także inne regiony.  

 reorientacja w polskiej polityce od 1989 r., rozpad bloku sowieckiego, zjednoczenie niemiec 
oraz przełom w stosunkach polsko-niemieckich, wpłynęły na wzrost wymiany handlowej polski z 
rFn (niemcami). przyjrzyjmy się temu procesowi: 

tabela 3. wymiana handlowa polski z rFn (niemcami) w 1985 r. i w latach 1989-1993 (w %, ceny bieżące)

rok     import      eksport
1985 9,0 8,7
1989 15,7 14,2
1990 20,1 25,1
1992 23,9 31,4
1993 28,3 36,3

Źródło: rocznik statystyczny gus

18   Koćwin l., Dekada przełomu..., op. cit., s.72-76
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 tendencja wzrostowa w polskim handlu zagranicznym z rFn była widoczna od 1989 r. w 
pierwszych latach polskiej transformacji rFn wysunęła się na pierwsze miejsce w handlu zagra-
nicznym polski i tendencja ta została utrzymana. o ile jednak udział niemiec w polskich obrotach 
zagranicznych wynosił np. w 1994 r. ok. 30%, o tyle udział polski w niemieckich obrotach w tym 
roku nie przekraczał 1,5%. także duży udział niemiec notowano w kapitale zagranicznym działają-
cym w polsce. w 1994 r. wynosił on 23%, przy braku w zasadzie polskiego kapitału w niemczech. 
takich relacji nie mieli niemcy z żadnym krajem zachodnim. w relacjach polski z niemcami 
liczby odzwierciedlały dominację niemieckiej gospodarki oraz wywoływały opinie, że integracja 
polski z zachodem jest w sferze realnej integracją z niemcami, a tylko w sferze biurokratycznej 
z zachodnimi standardami, które przyjęliśmy w układzie europejskim. pogląd taki nie odbiegał 
daleko od rzeczywistości. jeśli bowiem uwzględni się, że np. w 1993 r. udział krajów rozwiniętych 
w polskim eksporcie wynosił 75%, w imporcie 76%, a udział ue 63,2% i 57,2 %, natomiast udział 
niemiec 36,3% oraz 28,0% - to otrzyma się potwierdzenie tej tezy. połowa polskich obrotów z 
krajami wysoko rozwiniętymi przypadała w pierwszym okresie transformacji (później też) właśnie 
na niemcy. gdyby jeszcze doliczyć nieoficjalną wymianę (typową dla państw sąsiednich), którą 
szacuje się na ok. 20% obrotów oficjalnych, to udział niemiec wzrósłby do ok. 40%.19  

 ukształtowana w pierwszych latach transformacji struktura obrotów polski z niemcami utrzy-
mywała się. np. w 1997 r. udział niemiec w naszym handlu wynosił 28%, a polska zajmowała 12 
pozycję w eksporcie niemiec (2,3% eksportu rFn ogółem) i 15 pozycję w imporcie (1,8% importu 
rFn ogółem). poziom wymiany handlowej nadal zapewniał polsce utrzymanie pozycji pierwszego 
partnera handlowego niemiec wśród krajów europy Środkowo-wschodniej, przy wzrastających 
obrotach. od połowy lat 90. charakterystyczna jednak była zmiana relacji między eksportem a im-
portem, co powodowało narastanie ujemnego dla nas salda w obrotach.20 punktem granicznym były 
lata 1995-1996. przyjrzyjmy się temu procesowi:

tabela 4. polsko-niemiecka wymiana handlowa w latach 1994-1997 (w mln usd)

1994 r. 1995 r.               1996 r.          1997 r. 
Eksport 6 149,8 8 777,5 8 417,3 8 483,6 
Import 5 925,9 7 736,6 9 166,3 10 183,9
obroty 12 075,7 16 514,1 17 583,6 18 667,5
Saldo 223,9 1  040,9 - 749,0 - 1 700,2

Źródło: polska – rFn. najważniejszy partner handlowy, tygodniowy serwis prasowy, nr 24/1998, z 18 Vi 1998
           
 zasadniczo na wzrost obrotów z niemcami oraz we (ue) miał proces liberalizacji handlu. 
nastąpił efekt kreacji handlu i efekt przesunięcia handlu.21

 prozachodni trend w polskim handlu był widoczny w pierwszych latach transformacji, 
ale proces ten rozpoczął się wcześniej. w 1993 r. udział krajów niesocjalistycznych (tj. głównie  

19 madej z., Strategia gospodarcza Polski wobec Rosji, [w:] dynamika transformacji polskiej gospodarki, pod red. m. 
belki i w. trzeciakowskiego, warszawa 1997 (ine pan), s. 310

20 dane dotyczące salda z niemcami różnią się w zależności od źródeł i metod obliczeń.
21 dynamika transformacji polskiej gospodarki, pod red. m. belki i w. trzeciakowskiego (ine pan), warszawa 

1997,  s.  306-311,  317 ; o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 1994, gus, warszawa 1995, s. 120 i nast. ; pol-
ska – rFn. najważniejszy partner handlowy, tygodniowy serwis prasowy nr 24/1998, z  18 Vi 1998 (ministerstwo 
gospodarki).
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zachodnich) zwiększył się aż do 86% polskich obrotów, ale w 1989 roku (ostatnim roku przed 
transformacją) wynosił już 61,9% (import) i 65,2% (eksport). przyjrzyjmy się temu procesowi:

tabela 5. udział krajów socjalistycznych (postsocjalistycznych) i pozostałych w polskim handlu zagranicznym w 
1987 r. i w latach 1989-1993 (w %, ceny bieżące)22

Rok socjalistyczne (postsocjalistyczne) pozostałe
Import Eksport Import Eksport

1987 53,2 48,5 46,8 51,5
1989 32,1 34,8 61,9 65,2
1990 22,2 21,4 77,8 78,6
1991 19,0 16,8 81,0 83,2
1992 16,3 15,4 83,7 84,6
1993 13,5 13,3 86,5 86,7

Źródło: roczniki statystyczne gus: 1988, s. 356-358 ; 1992, s. 366-368 ; 1993, s. 380 ; 1994, s. 422.

 wpływ na taką sytuację miały: niewydolne struktury w systemie socjalistycznym i brak tam 
woli i oddolnej motywacji współpracy, a z drugiej strony atrakcyjność krajów zachodnich. obok 
rFn największe obroty na odcinku zachodnim mieliśmy z austrią, w. brytanią, holandią, wło-
chami. np. w 1989 r. – obok rFn – wśród krajów zachodnich najwięcej importowaliśmy z austrii 
(6,0%), a eksportowaliśmy do w. brytanii (6,5%). w 1990 r. było podobnie, w czołówce lokowały 
się: austria, w. brytania. w latach 1992-1993 na kolejnych pozycjach wśród państw zachodnich 
(po rFn) były: włochy, holandia, w. brytania i inne kraje zachodnie. 

 generalnie największy udział w polskim handlu zagranicznym utrzymywały kraje rozwi-
nięte, głównie ue, znacznie mniej kraje b. rwpg i następnie kraje rozwijające się. np. w 1993 r. 
udział krajów rozwiniętych w polskim imporcie wynosił 76,2%, w eksporcie – 75,1% (niemcy – 
28,0% w imporcie, 36,3% w eksporcie). natomiast dla krajów b. rwpg dane wynosiły za 1993 r.: 
13,5% - import, 13,3% - eksport (w tym rosja: 6,8% i 4,6%). dla krajów rozwijających się udział 
w imporcie wynosił 10,3% i w eksporcie 11,6%.23 w dalszych latach proporcje te generalnie nie 
zmieniały się. także prognozy wskazywały na utrzymywanie się takiego trendu. przyjrzyjmy się 
bliżej tej strukturze w połowie lat 90.

tabela 6. struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego w 1994 r. i pierwszej połowie 1995 r. (w %, ceny 
bieżące)24

wyszczególnienie 1994 1995 (I – V)
Eksport

Kraje rozwinięte 75 76,6
w tym: unia europejska 62,6 71,3
Kraje rozwijające się 10,1 7,5

22 dane na podstawie: madej z., Strategia gospodarcza Polski wobec Rosji, [w:] dynamika transformacji polskiej 
gospodarki, pod red. m. belki i w. trzeciakowskiego, warszawa 1997, s. 307. por. dane z tablicy 2.

23  Dynamika transformacji polskiej gospodarki..., op. cit., s. 306, 317
24 por. madej z., Strategia gospodarcza Polski wobec Rosji, [w:] dynamika transformacji polskiej gospodarki, op. 

cit., s. 310-311.
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Kraje europy środkowo-wschodniej i b. zsrr 14,5 15,9
w tym: Cefta 4,8 5,3
rosja 5,4 -

Import:
Kraje rozwinięte 75,2 73,7
w tym: unia europejska 57,5 64,1
Kraje rozwijające się 10,5 10,4
Kraje europy środkowo-wschodniej i b. zsrr 14,3 15,9
w tym: Cefta 4,3 5,4
rosja 6,8 -

Źródło: o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 1994, gus, warszawa 1995, s. 120 i nast. ; o sytuacji społeczno-
gospodarczej kraju i półrocze 1995 r., gus warszawa, 27 lipca 1995, s. 93 i nast.

 
 w okresie transformacji zasadnicze znaczenie dla polski miały stosunki ze we (od listopada 
1993 r. z ue). jak to określił minister spraw zagranicznych rp K. skubiszewski, Unia Europejska 
stanowi dla Polski nie tylko – jak dla jej państw członkowskich – kwestię rozwoju gospodarczego i 
społecznego, lecz jest sprawą zachowania naszej egzystencji narodowej.25 stąd polska już na początku 
transformacji rozpoczęła starania o stowarzyszenie, a potem wejście do we (ue). we wrześniu 1989 
r. rząd t. mazowieckiego podpisał umowę handlową z ewg. przywracano w niej zasady gatt w 
sprawie cen i handlu, ustalano status polski jako państwa rozwijającego się w mFw i banku Świa-
towym, wyrażano chęć nawiązania dalszych kontaktów handlowych. ewg zobowiązywała się do 
stopniowego znoszenia ograniczeń stosowanych wobec polskich towarów. Cały proces liberalizacji 
miał następować w trzech etapach do końca 1994 r. polska zobowiązywała się do kontynuowania uła-
twień zagranicznym firmom z ewg. wszystko to zmierzało do trwałego „zakotwiczenia się” polski 
w strukturach zachodu, przy wychodzeniu ze strefy wpływów zsrr (rosji).

 jeszcze przed podpisaniem umowy z września 1989 r. z ewg, wspólnota zaangażowała 
się w program pomocy dla polski i węgier (phare). Celem programu było udzielenie polsce 
i węgrom wsparcia dla ich reform. początkowo zadaniem phare było podtrzymanie reform i 
wzmocnienie sektora prywatnego. obu krajom przyznano pomoc na restrukturyzację gospodarki 
w wysokości 300 mln eCu (w tym 200 mln dla polski). program rozszerzono o dalsze dziedziny 
(np. zniesienie wszelkich ograniczeń ilościowych w polskim eksporcie od stycznia 1990 r.). ewg 
podjęła też decyzję o przyznaniu polsce preferencyjnego (w niektórych przypadkach bezcłowego) 
dostępu do swojego rynku od 1990 r.26

 w czerwcu 1990 r. polska złożyła w brukseli projekt układu europejskiego (stowarzysze-
niowego). propozycje zawierały zasady i kalendarz integracji ze wspólnotą (przewidywano inte-
grację trzyetapową, która do ok. 2000 r. miałaby doprowadzić polskę do pełnego członkostwa w 
ewg). w pierwszym etapie zagwarantować miano polskim towarom wejście na rynki ewg (ue). 
w drugim, nastąpiłoby zwiększenie dostępu towarów wspólnoty do polski. trzecim etapem byłaby 
unia celna.27 

25 Skubiszewski ostrzega, gazeta wyborcza 8-9 i 1994.
26 rzeczpospolita z 13 Vii 1990.
27 Czaputowicz j., Polska a organizacje europejskie, warszawa 1990, publikacja ośrodka studiów międzynarodo-

wych przy senacie rp, s. 18.
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 22 Xii 1990 r. rozpoczęły się rokowania ze we. efektem było podpisanie 16 Xii 1991 r. 
układu europejskiego, który wyznaczył kierunki współpracy i dostosowania się do standardów 
we. wbrew wysiłkom polski, w dokumencie nie znalazł się zapis o przyjęciu jej w poczet człon-
ków. w preambule m. in. podkreślano też, że przewidywany okres utworzenia strefy wolnego han-
dlu między polską a wspólnotą wyniesie 10 lat. 
 
 układ europejski zawierał najszerszy zestaw postanowień jakie polska wynegocjowała z ja-
kimkolwiek partnerem. później zawarte umowy o wolnym handlu między polską a jej partnera-
mi (CeFta, eFta) były w dużej mierze wzorowane na postanowieniach układu europejskiego, 
głównie handlowych. ale żadna z tych umów nie regulowała tak wielu kwestii i nie zawierała tak 
daleko idących zobowiązań, jak układ europejski.

 w interesujących nas kwestiach dotyczących handlu, regulował on zasady wzajemnej wymia-
ny (m. in. przewidywał utworzenie strefy wolnego handlu wyrobami przemysłowymi). warto za-
uważyć, że układ miał charakter umowy preferencyjnej, tj. jego postanowienia nie były rozciągane 
na innych partnerów handlowych na podstawie klauzuli najwyższego uprzywilejowania (Knu). 
zezwalały na to przepisy gatt, czyli układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu.28 
 
 Cały układ wszedł w życie 1 lutego 1994 r., po zakończeniu procesu ratyfikacji. jednak część 
handlowa, dotycząca m. in. swobodnego przepływu towarów, ujęta w umowie przejściowej29, obo-
wiązywała od 1 marca 1992 r. dotyczyła ona m. in. natychmiastowej redukcji niektórych stawek 
celnych. taka kolejność wcielania w życie części handlowej wynikała z dużego znaczenia jakie 
obie strony przywiązywały do wzajemnej wymiany. Część handlowa mogła wejść w życie szybciej, 
bowiem polityka handlowa znajdowała się w gestii wspólnoty.30 pozwalało to wypełniać lukę po 
zmniejszających się w tym czasie obrotach ze wschodem.

 punktem odniesienia do redukcji ceł, był poziom stawek celnych, poprzedzający wejście w 
życie umowy przejściowej. układ europejski negocjowany był w trakcie rundy urugwajskiej gatt 
(wto), dotyczącej redukcji stawek celnych, stąd też znalazł się w nim zapis, że jeśli po wejściu w 
życie układu europejskiego nastąpi jakakolwiek obniżka stawek celnych, łącznie z uzgodnieniami 
rundy urugwajskiej gatt (wto), takie obniżone stawki celne zastąpią stawki podstawowe od daty 
wejścia tych obniżek w życie. zakończenie rokowań rundy urugwajskiej gatt (wto) i przystą-
pienie polski do wto (Światowej organizacji handlu), spowodowały zmiany w polskim systemie 
celnym od 1 stycznia 1995 r. w tym dniu wszedł ten przepis w odniesieniu do wyrobów przemy-
słowych. polska wprowadziła w życie pierwszą z uzgodnionych ze we redukcję ceł i jednocześnie 
dokonała pierwszej transzy obniżek celnych, wynegocjowanych w rundzie urugwajskiej. poziom 
stawek celnych na towary importowane z krajów wto został „związany”, co znaczy, że polska nie 
mogła już arbitralnie podnieść stawek celnych bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania 
ochronnego, wskazującego wyraźnie na powód takiego działania. rozwiązanie kwestii celnych 
było skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym, jednak niezbędnym dla wejścia do strefy 
liberalnego handlu zachodu. 

28 Kawecka-wyrzykowska e., Polska w drodze do Unii Europejskiej, (pwe) warszawa 1999, s.19-23.
29 umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między rzecząpospolitą a europejską wspólnotą 

gospodarczą i europejską wspólnotą węgla i stali, dz.u. załącznik do numeru 17, poz. 69 z 28 lutego 1992 r. 
30 Kawecka-wyrzykowska e., Polska w drodze do Unii Europejskiej..., op. cit. s.22-23 ; a. podraza, stosunki poli-

tyczne i gospodarcze wspólnoty europejskiej z państwami europy Środkowej i wschodniej, Kul, lublin 1996, s. 
296-303.
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 warto wyjaśnić, że nie wszystkie towary, będące przedmiotem obrotu między polską a wspól-
notą, mogły korzystać z obniżonych stawek celnych i innych uzgodnionych preferencji. warunkiem 
skorzystania z preferencji handlowych, ustalonych w układzie europejskim, było przestrzeganie 
tzw. reguł pochodzenia towaru, które określają, jakie warunki towar musi spełniać, by był uznany za 
„pochodzący”. Chodziło głównie o towary wytwarzane z surowców i podzespołów importowanych 
z różnych krajów. jeśli znaczna część takiego importu surowcowego i zaopatrzeniowego pocho-
dziła spoza obszaru objętego preferencjami, to towar mógł być pozbawiony możliwości skorzysta-
nia z preferencyjnych stawek celnych przy imporcie. reguły „pochodzenia” ustalały maksymalny 
„wkład” zagranicznych komponentów w wartość danego towaru, pozwalający na skorzystanie z 
preferencji. 

 na mocy układu europejskiego obowiązywała tzw. zasada kumulacji pochodzenia towaru w 
handlu krajów grupy wyszehradzkiej z unią europejską. nawet znaczny udział komponentów do 
produkcji, importowanych z krajów grupy wyszehradzkiej i unii, w produkcie finalnym eksporto-
wanym z polski do obszaru we nie oznaczał, że produkt ten stracił polskie „pochodzenie”. mógł 
on skorzystać z preferencji w dostępie do rynku unii. miało to zachęcać kraje CeFta do rozwoju 
wzajemnej wymiany. zasada kumulacji krajów CeFta z ue, nie dawała podobnych udogodnień w 
handlu polski z innymi krajami, z którymi negocjowała wkrótce umowy o wolnym handlu.31  

 wracając do zasady kumulacji, trzeba podkreślić, że polska proponowała w ten sposób wspól-
nocie, wprowadzenie kumulacji obejmującej wszystkie kraje mające podobne umowy. wprowa-
dzenie takiej kumulacji paneuropejskiej oficjalnie obiecano na spotkaniu ue w essen (grudzień 
1994 r.), gdzie „15” przyjęła strategię przygotowania krajów stowarzyszonych do przystąpienia do 
ue. w praktyce zasadę kumulacji zrealizowano dopiero w 1997 r. jednolite zasady określające pre-
ferencyjne pochodzenie towarów w imporcie do unii objęły kraje ue, eFta, stowarzyszone kraje 
europy Środkowej i wschodniej oraz Cypr, maltę i turcję. oznaczało to, że surowce, materiały i 
półprodukty pochodzące z tych krajów, były brane pod uwagę przy określaniu statusu preferencyj-
nego pochodzenia wytworzonego przy ich zastosowaniu gotowego produktu, który jest następnie 
przedmiotem eksportu do któregokolwiek kraju objętego tym systemem. tworzyło to dodatkowe 
bodźce do korzystania z komponentów „pochodzących”, tj. importowanych z całego obszaru ob-
jętego kumulacją. miało to również zachęcić obcych inwestorów, przyczynić się do zawierania 
kontraktów zgodnie z zasadą kosztów komparatywnych, czyli zwiększenia korzyści ze wzajemnej 
wymiany. był to kolejny krok w procesie europejskiej liberalizacji handlu, do którego dołączyła też 
polska.32

 
 układ europejski przewidywał budowanie strefy wolnego handlu wyrobami przemysłowy-
mi. w 1992 r., tj. w czasie kiedy wchodziła umowa przejściowa, według danych eurostatu, wyroby 
przemysłowe stanowiły ok. 85% wartości eksportu z polski do we (ue) i ok. 86% całkowitego 
importu z obszaru we (ue).33 układ europejski przewidywał zniesienie ograniczeń ilościowych 
(z drobnymi wyjątkami nastąpiło to już w dniu wejścia w życie umowy), stopniowe eliminowanie 
stawek celnych oraz środków o podobnych skutkach stosowanych w eksporcie i imporcie. od po-
czątku procesu liberalizacji w handlu wyrobami przemysłowymi obowiązywała zasada stand still.  

31 Kawecka-wyrzykowska e., Polska w drodze do Unii Europejskiej, op. cit., s. 24 i nast.
32 Kawecka-wyrzykowska e., Polska w drodze do Unii Europejskiej, op. cit., s. 24-26
33 raport z wykonania programu działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań układu 

europejskiego oraz przyszłego członkostwa polski w unii europejskiej w latach 1992-1996, uKie, warszawa 
1997, s. 340.
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 oznaczało to, że żadne nowe cła importowe lub eksportowe, lub inne opłaty o podobnych skut-
kach, a także ograniczenia ilościowe nie będą wprowadzane, ani już stosowane cła i inne środki nie 
będą podwyższane. bez tego zapisu istniałaby możliwość powrotu do wyższych barier celnych i tym 
samym ograniczałoby to wzajemną wymianę.34 Chodziło o zwiększenie obrotów polski ze we. 

 warto podkreślić, że w okresie negocjowania układu europejskiego, kraje we zaczynały być 
dla polski głównymi partnerami handlowymi. w 1990 r. udział eksportu polski do we w eksporcie 
ogółem wynosił 32,7%, a udział krajów we w imporcie polski ogółem wynosił 34,2%. eksport polski 
kierował się wówczas nadal na rynki zsrr i krajów europy Środkowo-wschodniej w ramach roz-
wijanego w rwpg podziału pracy. stąd też pochodziła znaczna część importu, zwłaszcza zaopatrze-
niowego (surowce, materiały). w związku z tym pojawiały się także obawy, czy rozwiązanie rwpg 
i liberalizacja handlu z we nie przyniesie w efekcie załamania produkcji tak w polsce, jak i w innych 
krajach europy Środkowej.35 miało to wpływ na postanowienia układu europejskiego, co wynikało 
tak z przyczyn politycznych, jak i ekonomicznych. w efekcie zwyciężyła opcja wprowadzająca stop-
niową redukcję barier handlowych (liberalizację), opartą na asymetrii – korzystnej dla nas. 

 zasada asymetrii oznaczała, że polska jako partner słabszy, rozpocznie później otwieranie 
swego rynku na towary pochodzące ze wspólnoty. zgodnie z tą zasadą, we dokonała pierwszej 
redukcji uzgodnionych obniżek celnych na towary przemysłowe z polski z dniem wejścia w życie 
umowy przejściowej, czyli od 1 marca 1992 r. objęła ona 45,6% wartości eksportu wyrobów prze-
mysłowych (w cenach z 1992 r.).36 terminy wprowadzania liberalizacji były różne dla różnych grup 
towarów. najdłuższe były generalnie dla tzw. towarów najbardziej wrażliwych (np. tekstyliów), w 
dziedzinach, których wspólnota była i jest mało konkurencyjna i przed których importem chciała 
się bronić. dla towarów wrażliwych wspólnota ustanowiła tylko bezcłowe kontyngenty i plafony 
o stosunkowo niewielkiej wartości. preferencyjne kontyngenty i plafony na niektóre wyroby prze-
mysłowe objęły m. in. produkty chemiczne, ceramiczne, szklane, skórzane, stalowe, pojazdy, me-
ble. stanowiły one liczące się pozycje polskiego eksportu, a jednocześnie przed których importem 
wspólnota broniła się. stąd nie zgodziła się na szybkie wyeliminowanie ceł na te produkty, wyrazi-
ła jednak zgodę, by pewne wielkości eksportu tych towarów (niewielkie) korzystały z bezcłowego 
dostępu do rynku we. wielkości te były potem co roku podwyższane.

 tworzenie strefy wolnego handlu w eksporcie przemysłowym polski do we (ue) zostało 
przyspieszone decyzjami unii, podczas szczytu w Kopenhadze w czerwcu 1993 r. w efekcie 1 
stycznia 1996 r. większość wyrobów przemysłowych uzyskała swobodny dostęp do rynku ue. 
wyjątkiem były wyroby tekstylne, choć i na nie zniesiono cła od 1997 r., a ograniczenia ilościowe 
od 1998 r. generalnie na mocy tych postanowień ue, jako partner silniejszy, w 1998 r. wprowa-
dziła bezcłowy import wyrobów przemysłowych z polski. natomiast polska jako, partner słabszy, 
miała to uczynić (i uczyniła) od 1999 r. (z wyjątkiem samochodów, których import z ue miał być 
całkowicie swobodny od 2002 r.) oraz niektórych wyrobów objętych nadzwyczajnymi środkami 
ochronnymi.37

34 Kawecka-wyrzykowska e., Polska w drodze do Unii..., op. cit., s. 26-27.
35 Kundera j., ostrowska e., Wymiana towarów i inwestycji między Polską a krajami Unii Europejskiej, (wydawnic-

two uniwersytet wrocławski), wrocław 1998, s. 45.
36 raport z wykonania programu działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań układu 

europejskiego oraz przyszłego członkostwa polski w unii europejskiej w latach 1992-1996, uKie, warszawa 
1997, s. 343.

37   Kawecka-wyrzykowska e., Polska w drodze do Unii..., op. cit., s. 27, 84 i nast., 99 i nast.
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 strony zobowiązały się nie pogarszać wzajemnego dostępu do swoich rynków po wejściu w 
życie umowy przejściowej, a w sytuacjach spornych miały to regulować klauzule ochronne. „Środ-
ki dyscyplinujące” można było okresowo wprowadzać właśnie na mocy tzw. klauzul ochronnych 
(przy zachowaniu warunków i procedur określonych w układzie europejskim), jeśli import w nad-
miernych ilościach lub na nieuczciwych warunkach przynosi szkodę miejscowym producentom. 
dodajmy, że większość klauzul ochronnych w eksporcie i imporcie miała charakter dwustronny, 
tzn. mogła być stosowana przez każdego z partnerów. jednak w układzie znalazły się też jedno-
stronne klauzule ochronne przeznaczone dla polski jako partnera słabszego gospodarczo. należały 
do nich: klauzula restrukturyzacyjna (polska mogła podnieść stawki celne na towary przemysłowe 
pochodzące ze wspólnoty, jeżeli ich import zagrażałby nowo powstającym gałęziom przemysłu 
oraz sektorom podlegającym restrukturyzacji lub borykającym się z poważnymi trudnościami) czy 
klauzula ochronna dotycząca ograniczeń w obrocie dewizowym (chroniąca przed tzw. nadmier-
nym importem). jak wskazuje doświadczenie, w praktyce we (ue) korzystała głównie z klauzuli 
antydumpingowej przeciwko polsce, polska natomiast wobec ue głównie z restrukturyzacyjnej i 
klauzuli chroniącej przed nadmiernym importem.38

 
 w polsce proces znoszenia utrudnień na towary przemysłowe z ue rozpoczął się w zasadzie 
1 stycznia 1995 r. jednak trzeba zaznaczyć, że na prawie 1/3 importu (przede wszystkim na sprzęt 
inwestycyjny i surowce) cła zostały obniżone lub całkowicie zniesione już 1 marca 1992 r. Cho-
dziło głównie o szybką liberalizację tych grup wyrobów, by przyspieszyć modernizację polskiej 
gospodarki (obniżenie cen importu inwestycyjnego oraz dostaw surowców). liberalizacja impor-
tu pozostałych wyrobów przemysłowych miała być realizowana w pięciu jednakowych etapach: 
każdorazowo obniżka cła wynosiła 1/5 poziomu podstawowego, obowiązującego w przededniu 
wejścia umowy przejściowej w życie, tj. 29 lutego 1992 r. (z wyjątkiem wspomnianych samocho-
dów).39 

 jak wspomniano wcześniej, kolejnym etapem w liberalizacji handlu z krajami zachodnimi 
była umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu między polską a siedmioma państwami eFta.40  
podpisano ją w grudniu 1992 r., przewidując m. in. liberalizację handlu towarami przemysłowymi. 
była to umowa asymetryczna, na mocy której eFta miała zliberalizować cła i inne ograniczenia 
importowe (od wejścia w życie umowy w drugiej połowie lat 90. zniesiono cła na 80% polskiego 
eksportu przemysłowego z eFta), natomiast polska znosiła cła na 25 % importu przemysłowego 
do eFta. pozostałe cła miały być znoszone sukcesywnie. polska zliberalizowała cła importowe na 
towary nie objęte obniżką w momencie wejścia umowy w życie, począwszy od 1 stycznia 1995 r., 
według kalendarium jak w umowie stowarzyszeniowej z ewg (wyjątkiem były towary „wrażliwe”, 
jak węgiel, stal, wyroby hutnicze, chemiczne, tekstylia, konfekcja). liberalizowano je jednak we-
dług innych zasad. zgodnie z umową, z chwilą wejścia jej w życie, kraje eFta miały nie stosować 
wobec polskich towarów kontyngentów importowych, a wolny handel towarami przemysłowymi 
(choć innymi) miał być osiągnięty w 2001 roku. 

38 wysokińska z., witkowska j., Integracja europejska. Rozwój rynków, warszawa – Łódź 2000 (pwn), s. 287 i nast.; 
e. Kawecka-wyrzykowska, polska w drodze..., op. cit., s. 27, 99.

39 Kawecka-wyrzykowska e., Polska w drodze do Unii...,op. cit., s.27-30.
40 eFta założono, jako swoistą – mniej zintegrowaną – alternatywę dla ewg (austria, dania, norwegia, portugalia, 

szwajcaria, szwecja, w. brytania). później zmienił się skład członków. Finlandia uzyskała członkostwo w 1967 r., 
islandia w 1970 r., natomiast dania i w. brytania przystąpiły do ewg w 1973 r., a portugalia w 1986 r. od 1991 r., po 
przyjęciu lichtensteinu, eFta zrzeszała siedem krajów. umowa polski z eFta obowiązuje od listopada 1993 r.
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 dodatkowe uzgodnienia, szersze wobec przepisów gatt (wto) w sprawie strefy wolnego 
handlu, dotyczyły asymetrii w liberalizacji dostępu do rynku zakupów rządowych. umowa pozwa-
lała stronom, w sytuacjach określonych przez gatt (wto), na przywrócenie lub wprowadzenie 
ograniczeń w handlu (klauzule ochronne). inne klauzule dotyczyły dumpingu, przeciwdziałaniu 
nadmiernemu importowi, zapobieganiu niedoborom na rynku krajowym i reeksportowi do kra-
jów trzecich, przeciwdziałaniu zakłóceniom w bilansie płatniczym, restrukturyzacji (jednostronnie 
przyznanej tylko polsce), pomocy państwa. były to zatem klauzule podobne do klauzul układu eu-
ropejskiego. Kalendarium liberalizacji umowy polska – eFta było też analogiczne do kalendarium 
układu europejskiego. miało zapewnić dostęp do polskiego rynku na takich samych warunkach 
towarom przemysłowym ugrupowań integracyjnych, wyrównując ich warunki konkurencyjne, i 
odwrotnie, polskie towary uzyskiwały dostęp do rynku krajów eFta na takich samych warunkach 
i w tym samym czasie, co towary pozostałych krajów grupy wyszehradzkiej (CeFta). proces 
tworzenia strefy wolnego handlu polska – eFta przewidziano do 2001 r. do tego czasu polska 
gospodarka i handel zagraniczny miały ulec takim przekształceniom strukturalnym, instytucjonal-
nym i gałęziowym, by polska stała się partnerem – poprzez kraje eFta – na rynku europejskiego 
obszaru ekonomicznego (eoe).41

 eoe, zgodnie z układem z maja 1992 r., objął obszar krajów wspólnoty (ue) i eFta. obo-
wiązywał od 1994 r. i miał za zadanie pogłębianie istniejących więzi integracyjnych ewg (ue) 
– eFta (strefa wolnego handlu towarami przemysłowymi ewg – eFta istnieje od 1977 r.). za-
kładał rozszerzenie na kraje eFta podstaw wspólnotowego programu 1992 w zakresie eliminacji 
barier rynkowych, czyli tworzenie jednolitego rynku (swobodny przepływ towarów, osób, kapitału 
i usług). brak barier w przepływie towarów i czynników produkcji sprzyjał w obrębie eoe dalsze-
mu zacieśnianiu więzi gospodarczych, których związki handlowe i tak już były bardzo silne (np. w 
1990 r. ich wzajemne obroty stanowiły aż 68% globalnych obrotów, podczas gdy obroty handlowe 
z usa, Kanadą i meksykiem w tym samym czasie – 33% ich globalnych obrotów). o skali od-
działywania eoe na handel światowy mógł świadczyć udział ewg+ eFta w 47,2% światowego 
eksportu i w 46,7% światowego importu w 1990 r. dla innych krajów, w tym polski, miało to powo-
dować trudniejszy dostęp do rynków eoe. trudności te w niewielkim stopniu zmniejszały umowy 
o stowarzyszeniu i strefie wolnego handlu z krajami eFta. pozytywnych zmian oczekiwano po 
dostosowaniu się polski do stosunków wewnętrznych eoe.42

 iii. zaKońCzenie

 przekierowanie polskiego handlu zagranicznego ze wschodu na zachód w latach 1989-95 
było ogromną i niezwykle skomplikowaną operacją logistyczną. dotyczyło to sfery planowania w 
skali makro i mikro, budowania porozumień i sieci w dziedzinie transportu i komunikacji, dostoso-
wania się do rozwijającego się na zachodzie procesu liberalizacji handlu. niezbędnym wsparciem 
tych procesów było zbliżenie polityczne polski z zachodem, szczególnie z niemcami. dzięki temu 
otwarto „furtkę” dla polski do integracji ze we (ue), co umożliwiło trwałe „zakotwiczenie” polski 
na zachodzie. polityczne pojednanie polski z niemcami sprzyjało likwidacji długu zagraniczne-
go (jeszcze z lat 70.) oraz otworzyło jej drogę do strefy liberalizacji światowego handlu, znosze-
nia ceł itp. niemcy już w 1991 r. stały się największym partnerem handlowym polski, co było  

41 współczesna gospodarka światowa, pod red. a. b. Kisiel-Łowczyc, (wyd. uniw. gdań.), gdańsk 1997, s. 235-
236.

42 ibidem, s. 237-238.
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ratunkiem dla jej gospodarki, która szwankowała m.in. wskutek ograniczeń w handlu z zsrr (ro-
sją) i gwałtownego spadku obrotów ze wschodem. rosnąca wymiana handlowa polski z niemcami 
(oraz innymi krajami zachodu) umożliwiała również transfer nowoczesnych technologii, sięganie 
po zachodnie rozwiązania w prywatyzacji, organizacji pracy itp. generalnie zwiększenie powią-
zań gospodarczych polski z niemcami (i zachodem), wynikało z politycznej koncepcji wyjścia 
ze strefy sowieckiej (rosyjskiej) i wejścia na trwałe do strefy zachodniej. niemcy natomiast były 
najsilniejszym państwem ue, do tego sąsiadem, który stawał się promotorem polski w drodze do 
integracji z zachodem. stworzenie bezpośrednich, silnych powiązań gospodarczych z zachodnimi 
partnerami, dawało bazę do rozwoju integracji na kolejnych płaszczyznach, aż do „zakotwiczenia 
się” polski jako trwałego elementu świata zachodniego.   

 w warunkach pokoju reorientacja prozachodnia polskich powiązań gospodarczych, głównie 
handlowych, w tak krótkim czasie i na tak wielką skalę, stanowiła wydarzenie bez precedensu w 
dziejach polski.
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the logistics of polish foreign trade in the first years of the transformation 
(1989-1995)

summary

 the article presents logistics of the polish foreign trade in 1989-1995, especially in the eastern and western direc-
tions. the main aim of the article is presentation of the reorientation processes of the direction of the polish foreign 
trade by 180 degrees; from the east to the west. it was an unusual logistic operation, crucial from the economical and 
political point of view for creating new connections between poland and western countries (european union), instead 
of connections with ussr and soviet bloc (post-soviet). in the meantime a trade was built with russia based on the 
partnership rules. poland was organizing new structures and connections “on ruins” of the communist bloc, without 
participation of ussr (russia). poland’s adaptation to the process of the trade liberalization in europe and in the world 
also took place. it required creating of new international agreements, transport networks etc. the process made it po-
ssible to create in few years a logistic base for the strong “anchoring” of poland in the west, for the first time on such a 
wide scale for centuries
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