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Streszczenie

Artyku� po	wi�cono kwestii unijnej polityki handlowej w kontek	cie multi- i bila-
teralizmu. Jego celem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Polska wykorzysta�a szans�, 
jak� daje unijno-korea�ska umowa o wolnym handlu? W pierwszej cz�	ci przedstawio-
no zarys powstania wielostronnego sytemu handlu i motywy podpisywania przez Uni� 
bilateralnych i regionalnych porozumie� handlowych. Drug� cz�	
 po	wiecono historii 
kontaktów unijno-korea�skich, w tym umowie o wolnym handlu, która wesz�a w �ycie 
w lipcu 2011 roku. Przedstawiono efekty podpisanej umowy zwi�zane ze zniesieniem ba-
rier w handlu. Trzecia cz�	
 pracy to analiza wymiany handlowej UE-27 i Polski z Kore� 
Po�udniow�

S�owa kluczowe: liberalizacja handlu, unijne umowy wolnohandlowe

Wprowadzenie

Dynamicznie zmieniaj�ce si� otoczenie gospodarcze zwi�zane z globaliza-
cj� gospodarki 	wiatowej szczególnie odnosi si� do wymiany mi�dzynarodowej. 
Koniec XX wieku i pocz�tek XXI to okres, w którym nie tylko znacznie wzra-
sta�y obroty handlowe na 	wiecie, ale tak�e nast�powa�a zmiana kierunku prze-
p�ywu towarów i us�ug. By�o to mi�dzy innymi efektem procesów, które nast�pi�y 
w poszczególnych regionach 	wiata, a by�y zwi�zane ze zmianami w specjalizacji. 
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Okres ten to tak�e czas wyzwa� dla UE, która stara�a si� utrzyma
 swoj� pozycj� 
w gospodarce 	wiatowej. 

Ostatnie 
wier
wiecze to równie� lata ogromnych przemian zachodz�cych 
w gospodarce Polski. Zmiana ustroju, tworzenie gospodarki rynkowej, a w ko�cu 
cz�onkostwo w Unii Europejskiej wp�yn��o na poziom powi�za� gospodarki pol-
skiej ze 	wiatem. Obecnie Polska mo�e korzysta
 z pozycji, jak� UE ma w handlu 
	wiatowym. Unijna polityka handlowa tworzona na potrzeby ca�ej Unii mo�e jed-
nak w wi�kszym b�d mniejszym stopniu by
 odpowiedzi� na potrzeby poszcze-
gólnych jej cz�onków. W tym kontek	cie ciekawym zagadnieniem jest kwestia 
skutków podpisywanych przez Uni� Europejsk� porozumie� handlowych. Czy 
Polska jako jeden z 27 krajów cz�onkowskich potrafi wykorzysta
 zmieniaj�ce si� 
warunki handlowe? Czy umowa z Kore� Po�udniow� wywo�a relatywnie wi�ksze, 
czy mniejsze zmiany w wymianie handlowej Polski ni� ca�ej Unii Europejskiej?

1.  Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej w kontek�cie multi- 
i bilateralizmu

Ponad pi�
dziesi�cioletni okres funkcjonowania Unii Europejskiej wi��e si� 
z wypracowaniem swoistej pozycji na rynku 	wiatowym. Integruj�ce si� kraje 
europejskie, dzia�aj�c aktywnie na forum mi�dzynarodowym, zmieni�y tak�e 
postrzeganie porozumie� handlowych, najpierw przez utworzenie samych Wspól-
not Europejskich, a nast�pnie lobbowanie na rzecz uznania preferencyjnych poro-
zumie� handlowych za zgodne z zapisami GATT. 

Liberalizacja w ramach GATT by�a niesatysfakcjonuj�ca dla cz�	ci krajów 
europejskich. W efekcie pa�stwa tworz�ce w po�owie XX wieku Wspólnoty 
Europejskie skorzysta�y z mo�liwo	ci, jakie dawa� art. XXIV GATT, dopusz-
czaj�cy mo�liwo	
 tworzenia stref wolnego handlu i unii celnych. Dzia�anie to 
wzbudzi�o sprzeciw przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które obawia�y 
si� naruszenia podstawowych zasad GATT przez tworzenie powi�za� regional-
nych, opartych na preferencyjnych porozumieniach handlowych. W zamian za 
przyst�pienie EWG do negocjacji kompensacyjnych USA odst�pi�y od ��dania 
uznania traktatu rzymskiego za niezgodny z art. XXIV GATT1. Precedens ten 

1 P. Hanclich, System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Pozna� 
2008, s. 57.
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zmieni� sposób dzia�ania GATT, wprowadzaj�c mo�liwo	
 zawierania regional-
nych porozumie� handlowych. 

Pierwsze porozumienia liberalizuj�ce handel Unii zawarto ju� w latach 60. 
ubieg�ego wieku w zwi�zku ze zmianami dekolonizacyjnymi. Ponadto na lata 60. 
i 70. XX wieku przypada tworzenie zr�bów sytemu preferencji celnych dla kra-
jów s�abo rozwini�tych. Obecnie Unia Europejska, uczestnicz�c w wielu porozu-
mieniach handlowych, tworzy jeden z najbardziej zawi�ych systemów preferencji 
celnych, okre	lanych, jako „talerz spaghetti”2. Kryteria wyboru pa�stw, z którymi 
podpisywano umowy handlowe, zmienia�y si� w czasie. Pocz�tkowo najwa�niej-
szym motywem by�o zacie	nianie wspó�pracy gospodarczej mi�dzy najbli�szymi 
s�siadami. Do tego dochodzi� kolejny, zwi�zany z dziedzictwem kolonialnym 
pa�stw europejskich i ch�ci� pomocy tym najcz�	ciej zacofanym gospodarczo 
regionom 	wiata. Zmiany w gospodarce 	wiatowej w ostatnich latach i jedno-
czesne zahamowanie procesu liberalizacyjnego na forum WTO uwidoczni�y trzeci 
g�ówny motyw zawierania kolejnych porozumie� handlowych, czyli poszukiwa-
nie nowych rynków zbytu dla przedsi�biorstw z UE. Mimo �e Unia nadal stoi na 
stanowisku, �e WTO to najwa�niejsze forum liberalizacji handlu 	wiatowego, to 
jednak Komisja Europejska wskazuje na celowo	
 podpisywania dalszych umów 
nastawionych na zwi�kszenie konkurencyjno	ci (competitiveness-driven free-
trade agreements). Podstaw� wyboru partnera maj� by
 kryteria ekonomiczne, 
dlatego nadrz�dn� spraw� sta�a si� mo�liwo	
 intensyfikacji wymiany handlowej 
mi�dzy Uni� Europejsk� a potencjalnym partnerem b�d partnerami3. 

Polityka handlowa Unii Europejskiej „balansuje” mi�dzy multi- 
i bilateralizmem. Unia jest nadal aktywnym cz�onkiem WTO, który uczestniczy 
w negocjacjach wielostronnych. Jednak niewystarczaj�ce post�py w rokowaniach 
wielostronnych w stosunku do potrzeb zmieniaj�cej si� gospodarki europejskiej 
sprzyjaj� zawieraniu porozumie� dwustronnych (tab. 1). 

2 Okre	lenie to zosta�o u�yte przez J. Bhagwatiego, do opisu problemów zwi�zanych z pow-
stawaniem i funkcjonowaniem nowych porozumie� handlowych. J. Bhagwati, Wolny handel dzi�, 
CeDeWu, Warszawa 2003, s. 116.

3 European Commission, Global Europe Competing in the World. A Contribution to the EU’s 
Growth and Jobs Strategy, European Commission 2007, s. 11.
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Tabela 1. Regionalne umowy handlowe „nowej generacji” zawarte i negocjowane 
przez Uni� Europejsk� (stan na koniec 2012 r.)

Pa�stwo/region Status umowy Motywacja
Data 

wej	cia 
w �ycie

Popu-
lacja 

(w mln)

PKB 
(w mln 
EUR)

Indie w trakcie negocjacji ekonomiczna  – 1215,9 1160,1
Malezja w trakcie negocjacji ekonomiczna  – 28,3 179,5
Singapur w trakcie negocjacji ekonomiczna  – 5,2 168,0
Wietnam w trakcie negocjacji ekonomiczna – 83,3 88,2
Korea P�d. obowi�zuj�ca ekonomiczna 1.07.2011 48,9 759,7
Meksyk obowi�zuj�ca ekonomiczna 28.10.2000 108,6 783,8
Kanada* w trakcie negocjacji ekonomiczna  – 33,9 952,0
Chile obowi�zuj�ca ekonomiczna 1.03.2003 17,2 153,4
Ekwador w trakcie negocjacji ekonomiczna  – 14,8 44,4
Kolumbia w trakcie ratyfikacji ekonomiczna  – 45,5 215,4
Peru w trakcie ratyfikacji ekonomiczna  – 29,6 115,3
Panama, Gwatemala, 
Kostaryka, Salwador, 
Honduras i Nikaragua w trakcie ratyfikacji ekonomiczna  – 41,8 111,4
MERCOSUR w trakcie negocjacji ekonomiczna  – 272,8 2119,7
Ukraina w trakcie 

podpisywania
ekonomiczno-
-polityczna  – 45,5 102,9

* Dane statystyczne dotycz�ce Kanady pochodz� z A New Eurostat Publication on the EU and the G-20, http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-20102010-AP/EN/1-20102010-AP-EN.PDF (24.01.2013).

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych ze strony http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/bilateral-relations/ (24.01.2013).

2.  Unijno-korea
skie porozumienie o wolnym handlu

Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 1, zasi�g geograficzny prowadzo-
nych przez Uni� Europejsk� negocjacji dotycz�cych umów handlowych „nowej 
generacji” jest bardzo szeroki. Rozmowy prowadzone s� bowiem z wieloma part-
nerami, zarówno na kontynencie po�udniowoameryka�skim, jak i w Azji. Wa�-
nym partnerem dla Unii w regionie azjatyckim jest Korea Po�udniowa, z któr� 
wymiana handlowa znacznie wzrasta�a w latach 2000–2010 (tab. 2). Plasowa�o 
to ten kraj w pierwszej 15 krajów pod wzgl�dem eksportu i pierwszej 10 pod 
wzgl�dem importu UE.

Historia rozwoju gospodarczego Korei Po�udniowej jest do	
 wa�na w kon-
tek	cie podpisania przez ten kraj umowy o wolnym handlu z krajami europejskimi. 
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Od lat 60. XX wieku rz�dy po�udniowokorea�skie wspiera�y rozwój przemys�owy 
nastawiony na zwi�kszenie eksportu i zmniejszenie importu towarów konsump-
cyjnych4. Jednocze	nie promowane by�y dzia�ania zwi�zane z rozwojem nowych 
technologii. W proeksportowo nastawionej gospodarce po�udniowokorea�skiej 
konieczny jednak by� i nadal jest import surowców (po�udniowa cz�	
 Pó�wyspu 
Korea�skiego jest uboga w surowce naturalne). Powoduje to, �e jej rozwój jest 
w du�ej mierze determinowany przez mo�liwo	ci eksportowe i importowe, a wi�c 
przez mo�liwie jak najbardziej liberalne stosunki z g�ównymi partnerami handlo-
wymi. Jednym z najwa�niejszych po�udniowokorea�skich rynków eksportowych 
jest Unia Europejska, która w 2010 roku by�a trzecim docelowym rynkiem zbytu 
dla ich towarów5. Wskazuje to, �e zarówno dla Unii Europejskiej, jak i Korei 
Po�udniowej zwi�kszanie mo�liwo	ci eksportowych przez pog��bianie wzajemnej 
liberalizacji by�o g�ównym powodem decyzji o podj�ciu rozmów bilateralnych. 

4 J. Suh, Korea as a Knowledge Economy. Evolutionary Process and Lessons Learned, red. 
J. Suh, D.H.C. Chen, The World Bank, Washington DC 2007, s. 20.

5 Dane dotycz�ce pozycji Unii Europejskiej w handlu Korei Po�udniowej pochodz� ze strony 
internetowej Komisji Europejskiej, http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-rela-
tions/countries/korea (30.01.2013).

Tabela 2. Wymiana handlowa Unii Europejskiej i Korei Po�udniowej 
w latach 2000–2010 (mld EUR)

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Eksport 16,7 15,8 17,6 16,4 17,8 20,2 22,9 24,7 25,6 21,6 27,9
Import 27,0 23,0 24,3 25,7 30,3 33,9 40,8 41,3 39,6 32,3 39,2
Saldo –10,3 –7,2 –6,7 –9,3 –12,5 –13,7 –17,9 –16,6 –14,0 –10,7 –11,3
Pozycja w rankingu 
g�ównych partnerów UE 
w eksporcie 11 11 10 12 12 13 12 11 12 13 10
Pozycja w rankingu 
g�ównych partnerów UE 
w imporcie 8 8 7 6 6 8 7 8 8 8 8

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie danych z External and Intra-European Union trade 
Statistical yearbook – Data 1958–2004, Eurostat, European Communities, Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities 2006, s. 36–37; External and 
Intra-European Union Trade Statistical Yearbook – Data 1958–2006, Eurostat, European 
Commission, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 
2008, s. 32–33; External and Intra-European Union Trade Statistical Yearbook – Data 
1958–2010, Eurostat, European Commission, Luxembourg, Office for Official Publica-
tions of the European Union 2011, s. 31–32.
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Jednym z pierwszych dzia�a� obejmuj�cych rozwój dwustronnych stosun-
ków handlowych by�o podpisanie w 1997 roku umowy mi�dzy Wspólnot� Euro-
pejsk� a Republik� Korei o wspó�pracy i wzajemnej pomocy administracyjnej 
w sprawach celnych. Jej g�ównym celem by� rozwój kontaktów handlowych 
i jednoczesne zapewnienie w�a	ciwego ustalania nale�no	ci celnych i innych 
podatków6. Zgodnie z art. 15 umowy ustanowiono Wspólny Komitet Wspó�pracy 
Celnej, który mia�, mi�dzy innymi, przygotowywa
 przegl�dy wspó�pracy celnej 
oraz wskazywa
 nowe dziedziny i konkretne sektory wymagaj�ce dalszej wspó�-
pracy7. By�y to pierwsze dzia�ania maj�ce na celu harmonizacj� obowi�zuj�cych 
przepisów.

Nast�pn� wa�n� umow� by�a umowa mi�dzy Wspólnot� Europejsk� a rz�-
dem Republiki Korei dotycz�ca wspó�pracy w sprawie dzia�a� antykonkurencyj-
nych. Zawarto j� w nast�pstwie przyj�cia w 2004 roku protoko�u ustale� mi�dzy 
Dyrekcj� Generaln� ds. Konkurencji Komisji Europejskiej a Komisj� ds. Uczci-
wej Konkurencji Republiki Korei. Zacz��a obowi�zywa
 1 lipca 2009 roku, a jej 
g�ównym celem by�o skuteczne egzekwowanie praw konkurencji, co mia�o si� 
przyczyni
 do efektywniejszego funkcjonowania rynków i wymiany handlowej8. 
W preambule umowy stwierdzono, �e gospodarki UE i Korei Po�udniowej, tak 
jak ca�a gospodarka 	wiatowa, s� ze sob� coraz bardziej powi�zane i podj�cie 
dzia�a� prokonkurencyjnych b�dzie le�a�o we wspólnym interesie obu stron.

Jednocze	nie od 2007 roku toczy�y si� rozmowy w sprawie umowy o wol-
nym handlu mi�dzy Kore� Po�udniow� a Uni� Europejsk�. W ci�gu dwóch lat 
odby�o si� osiem rund negocjacyjnych i w 2009 roku parafowano umow�. Pierw-
szego lipca 2011 roku zacz��a obowi�zywa
 umowa o wolnym handlu mi�dzy 
Uni� Europejsk� i jej pa�stwami cz�onkowskimi z jednej strony a Republik� Korei 
z drugiej strony. Jej g�ównymi celami jest liberalizacja i u�atwienie wymiany han-
dlowej towarów, us�ug i inwestycji zgodnie z art. XXIV GATT i art. V GATS. 
Oznacza to, �e poza liberalizacj� obrotów handlowych w	ród jej celów znalaz�y 
si� tak�e zapisy mówi�ce o promowaniu konkurencji, wzajemnej liberalizacji 
rynku zamówie� publicznych, ochronie praw w�asno	ci intelektualnej i sprzyja-
niu inwestycjom. Umawiaj�ce si� strony b�d� te� d��y
 do rozszerzenia handlu 

6 Umowa mi�dzy Wspólnot� Europejsk� a Republik� Korei o wspó�pracy i wzajemnej pomocy 
administracyjnej w sprawach celnych, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 121/14, 13.5.1997. 

7 Ibidem, art. 15.
8 Umowa mi�dzy Wspólnot� Europejsk� a rz�dem Republiki Korei dotycz�ca wspó�pracy 

w sprawie dzia�a� antykonkurencyjnych, art. 1, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 202/36, 4.08.2009.
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	wiatowego, zrównowa�onego rozwoju i promowania bezpo	rednich inwestycji 
zagranicznych9. W kolejnych rozdzia�ach umowy, oprócz wymienionych d��e�, 
zamieszczono szczegó�owe przepisy dotycz�ce eliminacji ogranicze� taryfowych 
i pozataryfowych w handlu towarami, a tak�e postanowienia odnosz�ce si� do 
stosowania narz�dzi polityki handlowej, barier technicznych w handlu, kwestii 
sanitarnych i fitosanitarnych, u�atwie� celnych i handlu us�ugami. W wielu miej-
scach umowy uk�adaj�ce si� strony odwo�uj� si� do porozumie� podpisanych 
w ramach WTO, jednak postanowienia w nich zawarte zosta�y nie tylko posze-
rzone, ale i pog��bione10. 

Po pierwsze, ustalono, �e w efekcie podpisania umowy zniesione zostan� 
prawie wszystkie c�a przywozowe. Wi�kszo	
 z nich zniesiono ju� w momencie 
podpisania umowy, a pozosta�e zostan� zniesione w 98% do 2018 roku. D�u�szy 
okres przej	ciowy b�dzie obowi�zywa
 jedynie pewn� cz�	
 artyku�ów rolno-
spo�ywczych i rybackich (tab. 3). Wydzia� Promocji Handlu i Inwestycji z amba-
sady polskiej w Seulu szacuje, �e najbardziej na zniesieniu barier taryfowych 
zyska przemys� maszyn i urz�dze� oraz chemiczny. Znaczne redukcje ce� obejm� 
te� sektor tekstylny, szklany, skórzany, obuwniczy i stalowy. Liberalizacja ce� 
w przemy	le rolno-spo�ywczym b�dzie trwa
 najd�u�ej, ale bariery taryfowe wej-
	cia na rynek po�udniowokorea�ski s� wysokie i wynosi�y w 2009 roku 	rednio 
35% (	rednia wa�ona wymian�11). Ponadto w umowie zadeklarowano akceptacj� 
zgodno	ci produktu z normami obowi�zuj�cymi na danym rynku oraz szerokie 
uznanie norm mi�dzynarodowych, co powinno przyczyni
 si� do zmniejszenia 
barier pozataryfowych.

Ponadto obie strony zadeklarowa�y ograniczenie 	rodków ochrony handlu, 
w szczególno	ci podj�cie konsultacji przed wprowadzeniem 	rodków oraz sto-
sowanie sprawiedliwego i przejrzystego systemu oceny12. Ponadto w rozdziale 3 
zwrócono uwag� na konieczno	
 zacie	nienia wspó�pracy „w dziedzinie norm, 
przepisów technicznych i procedur oceny zgodno	ci w celu poszerzenia wza-
jemnego zrozumienia swoich systemów oraz u�atwienia dost�pu do swoich ryn-

9 Umowa o wolnym handlu mi�dzy Uni� Europejsk� i jej pa�stwami cz�onkowskimi, z jednej stro-
ny, a Republik� Korei, z drugiej strony, art. 1.1, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 127/6, 14.05.2011.

10 Artyku�y 1.1, 2.1, 3.2, 3.8, 4.1 umowy o wolnym handlu mi�dzy Uni� Europejsk�…
11 Omówienie poszczególnych cz��ci umowy o wolnym handlu pomi�dzy Uni� Europejsk� 

a Republik� Korei, Wydzia� Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
w Seulu, 3.12.2009, http://seoul.trade.gov.pl/pl/KOR-EUFTA/article/detail,4812,Ogolna_charak-
terystyka_EU-Korea_FTA.html (2.01.2013).

12 Artyku�y 3.2 i 3.8 umowy o wolnym handlu mi�dzy Uni� Europejsk�… 



450 Aleksandra Nacewska-Twardowska

ków”13. W kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych zdecydowano mi�dzy innymi 
o powo�aniu Komitetu ds. �rodków Sanitarnych i Fitosanitarnych, którego celem 
b�dzie opracowywanie niezb�dnych procedur i monitoring dokonanych post�-
pów14. W kolejnych rozdzia�ach umowy (6 i 7) podj�to zobowi�zania na rzecz 
wspó�pracy, przyj�cia oraz stosowania swoich wymogów i procedur dotycz�cych 
przywozu, wywozu i tranzytu towarów, a tak�e liberalizacji w zakresie wymiany 
us�ug15. 

Tak rozleg�e uj�cie celów wskazuje, �e wzajemna liberalizacja potrakto-
wana zosta�a szeroko, bez zaw��enia jej jedynie do wymiany towarowej. Zapisy 
dotycz�ce zakresu i tempa zmian maj� zdynamizowa
 handel, a przez ujednoli-
cenie obowi�zuj�cych przepisów – zminimalizowa
 znaczenie cz�	ci barier tech-
nicznych w handlu i przyczynia
 si� do dalszego rozwoju wymiany handlowej. 

13 Ibidem, art. 4.3.
14 Ibidem, art. 5.10.
15 Ibidem, rozdz. 6, 7.

Tabela 3. Redukcje ce� na towary przemys�owe i rolno-spo�ywcze 
mi�dzy Kore� Po�udniow� a Uni� Europejsk�

Etap redukcji

Artyku�y przemys�owe Art. rolno-spo�ywcze
Korea Po�udniowa Unia Europejska

liczba 
towarów

udzia� 
(%)liczba 

towarów
udzia� 
(%)

liczba 
towarów

udzia� 
(%)

Natychmiast 8535 90,7 7201 97,3 610 42,1
Po dwóch latach – – – – 3 0,2
Po trzech latach 478 5,1 151 2,1 14 1,0
Po pi�ciu latach 346 3,7 46 0,6 278 19,2
Po sze	ciu latach – – – – 3 0,2
Po siedmiu latach 45 0,5 – – 45 3,1
Po dziesi�ciu latach – – – – 275 19,0
Specjalne traktowanie* – – – – 205 14,1
Wy��czenie z umowy – – – – 16 1,1
��cznie 9404 100,0 7398 100,0 1449 100,0

* Towary obj�te niezmienionymi stawkami celnymi, stawkami sezonowymi, kontyngentem lub okresem reduk-
cji taryfy celnej przekraczaj�cym 10 lat.

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie za��cznika 1 do Schematów redukcji ce	 w ramach FTA 
pomi�dzy Uni� Europejsk� a Republik� Korei. Omówienie poszczególnych cz��ci umowy 
o wolnym handlu pomi�dzy Uni� Europejsk� a Republik� Korei, Wydzia� Promocji Han-
dlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu, http://seoul.trade.gov.
pl/pl/KOR-EUFTA/article/detail,4812,Ogolna_charakterystyka_EU-Korea_FTA.html 
(3.12.2009).
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Sprzyja to równie� rozwojowi inwestycji i nawi�zaniu wspó�pracy przy okre	le-
niu w�asno	ci intelektualnej, zamówie� publicznych i polityki konkurencji.

3.  Zmiany w wymianie handlowej Unii Europejskiej i Polski 
z Kore� Po�udniow�

Badaniem obj�to wymian� handlow� w okresie stycze� 2010 roku–grudzie� 
2012 roku, a wi�c 18 miesi�cy przed wej	ciem w �ycie umowy o wolnym handlu 
i 18 miesi�cy po jej wej	ciu. Analizie poddano zmiany w wymianie handlowej Unii 
Europejskiej z Kore� Pop�udniow� i w handlu polsko-po�udniowokorea�skim.

Wymiana mi�dzy Uni� Europejsk� a po�udniow� cz�	ci� Pó�wyspu Kore-
a�skiego cechowa�a si� od wielu lat ujemnym saldem handlowym (tab. 2), które 
w latach 2000–2010 wynosi�o 	rednio oko�o 10–12 mld euro. Jednak – jak 
wskazuj� dane w tabeli 4 – deficyt ten dla wszystkich 27 krajów cz�onkowskich 
wyranie si� zmniejsza� i na koniec 2012 roku wynosi� zaledwie 1,32 mld euro 
(por. tab. 4). Na tym tle ujemne saldo w obrotach Polski z Kore� Po�udniow� 
by�o relatywnie wy�sze, gdy� w okresie lipiec 2011 roku–grudzie� 2012 roku 
wynosi�o 3,24 mld euro. Oznacza to, �e w porównaniu z saldem dla 18 miesi�cy 
poprzedzaj�cych wej	cie umowy w �ycie zmala�o jedynie o 0,26 mld euro.

Wyniki te potwierdzaj� pozytywne nast�pstwa podpisanej umowy, g�ów-
nie dla strony unijnej. Dzi�ki liberalizacji wymiany handlowej przedsi�biorstwa 
z Unii Europejskiej zyska�y �atwiejszy dost�p do rynku po�udniowokorea�skiego. 
O ponad 25% wi�kszy eksport i zaledwie 2,6-proc. ograniczenie importu spowo-
dowa�y, �e znacznie spad�o ujemne saldo wymiany handlowej UE-27. Na tym 
tle tendencje w polskiej wymianie handlowej z Kore� Po�udniow� by�y równie� 
korzystne, ale nie tak, jak w Unii Europejskiej. Podczas 18 miesi�cy poprzedza-
j�cych wej	cie w �ycie umowy liberalizuj�cej handel warto	
 naszego importu 
z Korei Po�udniowej by�a ponad 11 razy wi�ksza od eksportu, natomiast po kolej-
nych 18 miesi�cach, mimo zwi�kszenia polskiego eksportu a� o blisko 3/4, prze-
waga ta zmala�a tylko do oko�o siedmiokrotnej warto	ci (tab. 4). 

Zgodnie z Mi�dzynarodow� Standardow� Klasyfikacj� Handlu (SITC), 
struktura wymiany handlowej by�a taka, �e zarówno w imporcie jak i w eksporcie 
Polski z Kore� Po�udniow� najwi�kszy udzia� mia�y maszyny, urz�dzenia i sprz�t 
transportowy (tab. 5). Po wej	ciu w �ycie umowy o wolnym handlu wzrós� on do 
ponad 56%. W naszym imporcie istotn� sekcj� by�y tak�e ró�ne wyroby przemy-
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s�owe, jednak ich udzia� spad� o 5 pkt proc. (do oko�o 30%). W eksporcie relatyw-
nie wa�ne by�y towary przemys�owe sklasyfikowane wed�ug surowca (sekcja 6), 
a tak�e �ywno	
 i zwierz�ta �ywe (sekcja 0). Udzia� tych pierwszych zmniejszy� 
si� jednak po 1 lipca 2011 roku o 6,25 pkt proc. (do oko�o 18%), natomiast dru-
gich wzrós� o nieca�e 2 pkt proc. (do blisko 10%).

Tabela 5. Struktura wymiany handlowej Polski z Kore� Po�udniow� 
w latach 2010–2012 (%)

Sekcja SITC Import Eksport

nr nazwa 01.2010–
06.2011

07.2011–
12.2012

01.2010–
06.2011

07.2011–
12.2012

0. �ywno	
 i zwierz�ta �ywe 0,02 0,02 8,02 9,87
1. Napoje i tyto� 0,01 0,02 0,01 0,01
2. Surowce niejadalne z wyj�tkiem paliw 0,72 1,25 9,12 4,23
3. Paliwa mineralne, smary i materia�y pochodne 0,00 0,00 0,03 0,01
4. Oleje, t�uszcze i woski zwierz�ce i ro	linne 0,01 0,00 0,03 0,00
5. Chemikalia i produkty pokrewne 3,09 4,70 6,43 5,45
6. Towary przemys�owe sklasyfikowane g�ównie 

wed�ug surowca 8,49 7,71 23,91 17,66
7. Maszyny, urz�dzenia i sprz�t transportowy 51,78 56,18 45,26 56,94
8. Ró�ne wyroby przemys�owe 35,86 30,08 7,18 5,78
9. Towary i transakcje niesklasyfikowane 

w SITC 0,00 0,03 0,00 0,05
10. ��cznie 100,00 100,00 100,00 100,00

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie danych Eurostatu.

Ciekawe wnioski wynikaj� z porównania struktury wymiany handlowej Pol-
ski z Kore� Po�udniow� na tle wymiany Unii Europejskiej z tym azjatyckim part-
nerem (tab. 6). Najistotniejsz� sekcj� w wymianie UE by�y maszyny, urz�dzenia 

Tabela 4. Wymiana handlowa UE-27 i Polski z Kore� Po�udniow� 
w latach 2010–2012 (w mld EUR)

Wyszczególnienie Stycze� 2010–
czerwiec 2011

Lipiec 2011–
grudzie� 2012

Dynamika
(%)

Import
Polska 3,84 3,82 –0,58
EU-27 57,48 56,00 –2,58

Eksport
Polska 0,34 0,58 72,40
EU-27 43,53 54,68 25,61

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie danych Eurostatu.
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i sprz�t transportowy. Jednak ich udzia� po wej	ciu w �ycie umowy zmniejszy� 
si� (w imporcie z blisko 72% do 63%, a w eksporcie z 51% do 47%). Domi-
nuj�cy udzia� maszyn, urz�dze� i sprz�tu transportowego obserwowano rów-
nie� w wymianie Polski z Kore� Po�udniow�, jednak Polska odnotowa�a wzrost 
udzia�u tej sekcji po podpisaniu umowy liberalizuj�cej handel. W imporcie Unii 
Europejskiej z Korei Po�udniowej istotn� rol� odgrywa�y sekcje 6 i 8, których 
udzia�y po wej	ciu w �ycie umowy wykazywa�y niewielki wzrost, podczas gdy 
w handlu z Polsk� tendencje by�y odwrotne. W eksporcie Unii Europejskiej, 
oprócz wspomnianej sekcji 7, relatywnie du�y udzia� mia�y chemikalia, towary 
przemys�owe sklasyfikowane wed�ug surowca oraz ró�ne wyroby przemys�owe. 
W przypadku Polski wymienione sekcje, cho
 w nieco innej kolejno	ci, tak�e 
wykazywa�y relatywnie du�y udzia� w wywozie do Korei Po�udniowej. Jedyn� 
ró�nic� w strukturze eksportu Polski i UE do Korei Po�udniowej mo�na zauwa�y
 
w przypadku sekcji obejmuj�cej �ywno	
 i zwierz�ta �ywe. W polskim eksporcie 
jej udzia� wynosi� prawie 10%, natomiast w unijnym by� prawie trzykrotnie mniej-
szy. Wynika z tego, �e wprawdzie struktura wymiany Polski i Unii Europejskiej 
z Kore� Po�udniow� nie wykazywa�a wi�kszych ró�nic, ale do	
 du�y odsetek, 
zw�aszcza w eksporcie Polski, stanowi�y towary mniej przetworzone. 

Tabela 6. Struktura wymiany handlowej UE-27 z Kore� Po�udniow� 
w latach 2010–2012 (%)

Sekcja SITC Import Eksport

nr nazwa 01.2010–
06.2011

07.2011–
12.2012

01.2010–
06.2011

07.2011–
12.2012

0. �ywno	
 i zwierz�ta �ywe 0,32 0,32 3,29 3,32
1. Napoje i tyto� 0,03 0,04 1,05 0,97
2. Surowce niejadalne z wyj�tkiem paliw 1,32 1,50 3,78 3,23
3. Paliwa mineralne, smary i materia�y pochodne 2,74 5,98 0,55 6,64
4. Oleje, t�uszcze i woski zwierz�ce i ro	linne 0,00 0,01 0,26 0,19
5. Chemikalia i produkty pokrewne 5,13 6,46 17,12 15,45
6. Towary przemys�owe sklasyfikowane g�ównie 

wed�ug surowca 10,18 11,97 10,48 10,23
7. Maszyny, urz�dzenia i sprz�t transportowy 71,55 62,80 50,69 47,27
8. Ró�ne wyroby przemys�owe 8,01 10,18 10,18 10,24
9. Towary i transakcje niesklasyfikowane 

w SITC 0,58 0,42 1,55 1,55
10. ��cznie 100,00 100,00 100,00 100,00

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie danych Eurostatu.
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Warto doda
, �e udzia� Polski w wymianie mi�dzy UE a Kore� Po�udniow�, 
mimo istotnego wzrostu, wynosi� jedynie oko�o 4%. Pewn� nadziej� na popraw� 
tej pozycji mo�na pok�ada
 w dalszej liberalizacji rynku �ywno	ciowego tego 
kraju, którego otwarto	
 ma si� stopniowo zwi�ksza
 przez kolejnych kilka lat. 
Jest to sektor, w którym Polska ma do	
 dobr� pozycj� eksportow�, która mo�e 
ulec dalszej poprawie, przyczyniaj�c si� tym samym do zmniejszenia deficytu 
w wymianie polsko-po�udniowokorea�skiej.

Podsumowanie

Obowi�zuj�ca od 2011 roku umowa o wolnym handlu pomi�dzy UE a Kore� 
Po�udniow� jest nie tylko pierwszym unijnym porozumieniem z krajem azjaty-
ckim, ale te� jednym z najbardziej rozbudowanych. Jej powodzenie w pobudzaniu 
wymiany i przyspieszaniu wzrostu mo�e wp�yn�
 na lepsze postrzeganie Unii Euro-
pejskiej w Azji i przyczynia
 si� do dalszego rozwoju stosunków dwustronnych. 

Z przeprowadzonych bada� wynika, �e Unia Europejska jako ca�o	
 lepiej 
wykorzysta�a szanse wynikaj�ce z liberalizacji obrotów z Kore� Po�udniow� ni� 
Polska. Zwi�kszaj�c g�ównie eksport, istotnie ograniczy�a dotychczasowy deficyt 
handlowy. Na tym tle Polska, która przed podpisaniem umowy wolnohandlowej 
nie prowadzi�a intensywnego eksportu do Korei Po�udniowej, a po jej wprowa-
dzeniu zwi�kszy�a jego warto	
 w wi�kszym stopniu ni� UE, nadal pozosta�a 
z prawie niezmienionym ujemnym saldem oraz niekorzystn� struktur� towarow� 
wymiany. 

Aby odwróci
 ten niekorzystny trend, nale�y zmieni
 struktur� wymiany, 
poniewa� wi�ksz� cz�	
 eksportowanych produktów powinny stanowi
 wyroby 
przetworzone, charakteryzuj�ce si� du�� warto	ci� dodan�. Jednocze	nie 
konieczny jest aktywny udzia� polskich przedstawicieli, którzy w trakcie negocjo-
wania nowych porozumie� liberalizuj�cych handel artyku�ami �ywno	ciowymi 
b�d� zabiega
 o wi�ksz� otwarto	
 na te sektory, w których Polska mo�e pochwa-
li
 si� efektywno	ci� i konkurencyjno	ci�. 
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THE DEVELOPMENT OF BILATERAL TRADE RELATIOONS 
EUROPEAN UNION–SOUTH KOREA AND THEIR IMPACT 

ON POLISH TRADE WITH SOUTH KOREA

Summary

The article discussed some issues related to the EU’s trade policy in the context of 
multi- and bilateralism. The aim of this study was to answer the question whether Poland 
has used the opportunity afforded by the EU-South Korean free trade agreement. The first 
part presents an outline of the creation of the multilateral trading system and the creation 
of the European Union. In this part there is also a short description of motives to sign 
bilateral and regional trade agreements by EU. The second part is devoted to describe the 
history of economic relations between the EU and Korea, including a free trade agree-
ment, which came into force in July 2011. It shows the effects of the signed agreement in 
relation to elimination of barriers in trade. The third part of the paper is an analysis of trade 
between EU-27, Poland and South Korea.

Keywords: trade liberalization, the EU free trade agreement


