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Polityka wolnego handlu – postuluje ogólny 

brak oddziaływania rządu na handel 

zagraniczny kraju



• leseferyzm (laissez faire – „pozwólcie czynić”)

• „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” 

(1776)

• „niewidzialna ręka” rynku dokonuje optymalnej alokacji 

zasobów do poszczególnych dziedzin wytwarzania

• rynek (konkurencja) jest mechanizmem samoregulującym 

ceny, podaż dóbr i usług oraz dochody

• zasoby trafiają do najbardziej produktywnych zastosowań

• motorem działania jednostek jest interes własny, regulatorem 

sprzecznych interesów zaś konkurencja

Klasycy – Adam Smith



• państwo nie powinno ingerować w procesy gospodarcze

• rola państwa sprowadza się do:

- ochrony społeczeństwa przed inwazją innych państw

- ochrony jednostek przed niesprawiedliwością ze strony 

innych ludzi

- tworzenia i utrzymywania pewnych instytucji publicznych i 

prowadzenia robót publicznych

Klasycy – Adam Smith



John Stuart Mill (1874) zauważył, że bariery 

handlowe szkodzą w szczególności tym krajom, 

które je wprowadzają (“trade barriers are chiefly 

injurious to the countries imposing them”).



• odrzucił wiarę w samoczynne, optymalizujące działanie 

konkurencji

• konieczna jest interwencja państwa, aby utrzymać 

równowagę w gospodarce

• dotyczy ona głównie wysokości wydatków społeczeństwa na 

konsumpcję i inwestycje

• państwo powinno czasami ograniczać konkurencję, która 

prowadzi do umacniania się dużych przedsiębiorstw i 

monopolizowania branż

Keynesizm, 1936



Protekcjonizm handlowy – polityka ochrony 

produkcji i handlu krajowego przed konkurencją 

zagraniczną, głównie za pomocą wysokich ceł 

nakładanych na przywożone towary oraz 

koncesji i zakazów



Polityka handlowa obejmuje środki:

• taryfowe

• parataryfowe

• pozataryfowe

• inne



Środki parataryfowe:

• kontyngenty taryfowe

• zawieszenia stawek celnych

• specjalne procedury celne

• opłaty wyrównawcze



Środki pozataryfowe:

• ograniczenia ilościowe

• licencje eksportowe, importowe

• zakazy importu i eksportu



Inne środki ochrony w handlu zagranicznym:

• przepisy zdrowotne

• przepisy bezpieczeństwa produktów

• przepisy sanitarne, fitosanitarne, weterynaryjne

• przepisy o ochronie środowiska naturalnego w 

odniesieniu do towarów importowanych na ich 

terytorium



Od czasów II Wojny Światowej, obserwuje się 

wyraźną tendencję polegającą na stopniowej 

liberalizacji międzynarodowej wymiany 

handlowej. 

Świadczy o tym poziom redukcji ceł na towary 

przemysłowe oraz rozpoczęcie procesu 

liberalizacji handlu usługami.



Poziom średniej stawki cła, dane WTO 2017
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• Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i 

Handlu (General Agreement on Tariffs and 

Trade, GATT) – porozumienie dotyczące 

polityki handlowej; od 1 stycznia 1948

• Światowa Organizacja Handlu (World Trade 

Organization, WTO); od 1 stycznia 1995;   

164 kraje członkowskie





• strefa wolnego handlu

• unia celna (zwana też preferencyjnym 

porozumieniem handlowym)

• wspólny rynek

• unia ekonomiczna (w ewentualnym 

połączeniu z unią walutową)

• unia polityczna

Integracja ekonomiczna



Strefy wolnego handlu:

• NAFTA – Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym 
Handlu zawarte między Kanadą, USA i Meksykiem

• EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 
obejmuje Norwegię, Islandię, Szwajcarię oraz Lichtenstein. 
Między EFTA a UE obowiązuje umowa o wolnym handlu

• LAFTA – Stowarzyszenie Wolnego Handlu Ameryki 
Łacińskiej

• AFTA (ASEAN Free Trade Area) – to strefa wolnego 
handlu działająca w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej



Globalizacja:

• Th. Levitt „Globalizacja rynków”; 1983 r.

• produkty/marki globalne

• adaptacja czy standaryzacja?

• „myśl globalnie, działaj lokalnie”



Globalizacja:

• degradacja środowiska naturalnego

• terroryzm

• rozpowszechnianie się układów mafijnych

• pogłębianie się nierówności w dochodach 
między państwami i między grupami 
społecznymi



• pomoc publiczna dla banków i innych uczestników 

rynków finansowych

• sztuczne „pompowanie” pustego pieniądza 

motywowane koniecznością utrzymania płynności

• ratowanie przedsiębiorstw ”too big to fail”, których 

bankructwo mogłoby przynieść destabilizację w 

gospodarce

• problemy finansowe w innych sektorach gospodarki

• pakiety ratunkowe dla rządów (kraje PIIGS)

Kryzys 2008



Wykorzystana pomoc publiczna dla banków w 

krajach UE w latach 2008-2012

Państwo Suma 
(mld €)

Suma 
(% PKB)

Irlandia 349,7 223,5

Dania 157,7 65,9

Grecja 69,5 32,3

Belgia 72,4 19,7

Wlk. Brytania 299,6 17,2

Cypr 2,8 15,9

Holandia 95,2 15,8

Łotwa 2,4 12,1

Luksemburg 4,4 10,4

Państwo Suma 
(mld €)

Suma 
(% PKB)

Niemcy 259,2 10,1

Hiszpania 103,7 9,7

Austria 27,1 9,0

Słowenia 2,4 6,7

Portugalia 11,4 6,7

Francja 116,4 5,8

Szwecja 20,7 5,4

Węgry 2,2 2,2

Włochy             15 1,0
Źródło: R. Wierzba i inni, Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem 
finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 44.



niewpuszczanie do kraju dóbr z zagranicy

zachowanie miejsc pracy

możliwość poprawy sytuacji przemysłu 
krajowego

zmniejszenie deficytu handlowego

Argumenty za protekcjonizmem



specjalne 
grupy interesu 

korporacje, 
przedsiębiorstwa

związki 
zawodowe

grupy 
rolników

Protekcjonizm – kto jest „za”?



cło na surowce 
importowane

wzrost cen surowców

wzrost cen dóbr

spadek konkurencyjności 
dóbr

zmniejszenie siły 
nabywczej konsumentów

zmniejszenie wolumenu 
produkcji

redukcja miejsc pracy

Protekcjonizm – straty

reakcja odwetowa ze 
strony partnerów 

handlowych

zyski krajowych 
producentów

wpływy z ceł do budżetu 
państwa

wzrost inflacji



Współczesny protekcjonizm handlowy:

• selektywny (sektor rolno-spożywczy, 

energetyczny)

• dofinansowanie do promocji eksportu

• dofinansowanie miejsc pracy

• programy zachęcające do konsumpcji dóbr 

produkowanych przez krajowych producentów



Współczesny handel zagraniczny gospodarek krajów G20; 
październik 2017 – maj 2018 r.:

• 39 nowych zarządzeń zaporowych

• przeciętnie sześć blokad każdego miesiąca – dwukrotnie 
więcej niż w poprzednio badanym okresie

• wyższe stawki celne, surowsze zasady postępowania celników, 
nałożenie podatków eksportowych

• ograniczenia dotyczą m.in. handlu stalą, wyrobami z żelaza, z 
plastiku i pojazdami

Źródło: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/biznes/wto-mnoza-sie-zapory-w-
handlu/



Współczesny handel zagraniczny gospodarek 
krajów G20, październik 2017 – maj 2018 r.:

• 47 rozwiązań ułatwiających wymianę handlową

• zmniejszenie stawek celnych lub zniesienie ceł, 
uproszczenie przepisów celnych dotyczących 
eksportu i importu, zmniejszenie podatków 
importowych

Źródło: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/biznes/wto-mnoza-sie-zapory-w-handlu/



Współczesne wojny handlowe



• polityczne

• ekonomiczne (ekonomiczny patriotyzm)

• religijne

• społeczne

• kulturowe

Wojny w handlu – motywy



• Rosja – UE, USA, Australia, Kanada, Norwegia

• 31.07.2014 – 31.12.2019

• zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, 

mleka i nabiału

• odpowiedź na unijne sankcje będące reakcją na 

politykę Rosji wobec Ukrainy

Wojny w handlu



• USA – Chiny, UE, Kanada, Meksyk

• America First + zmniejszenie deficytu handlowego USA z 

Chinami (ok. 375 miliardów USD) + ograniczenia w dostępie 

do chińskiego rynku + rozwój wysokich technologii i wzrost 

pozycji chińskich firm w globalnych łańcuchach wartości 

wspierany przez rząd w Pekinie (m.in. w ramach strategii 

China 2025) + kradzież technologii z amerykańskich firm

• cła importowe na stal (25%) i aluminium (10%)

• cła na import towarów wysokotechnologicznych z Chin (25%)

• lista ponad 5700 rodzajów importowanych produktów z Chin

Wojny w handlu



Bariery w dostępie do rynków zagranicznych



• produkty przemysłowe, które, zgodnie z dyrektywami nowego 

podejścia, wolno wprowadzić na rynek Wspólnoty wyłącznie 

po oznakowaniu znakiem CE

• produkty, w stosunku do których stosuje się przepisy tzw. 

starego podejścia, czyli szczegółowe przepisy sanitarne, 

weterynaryjne, dyrektywy dotyczące dodatków do żywności

• zasada wzajemnego uznawania

• system HACCP w produkcji i handlu żywnością

• system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach – normy 

ISO

Dostęp produktów do rynku UE



• zgodnie z rozporządzeniem Komitetu Celnego Rosji od 

01.10.2000 r. wyroby eksportowane do Rosji muszą 

odpowiadać rosyjskim normom jakości

• certyfikat zgodności z normami GOST R/regulaminem 

technicznym

• bez certyfikatu GOST R nie zostanie przeprowadzona kontrola 

Urzędu Celnego i towar nie zostanie dopuszczony do 

sprzedaży na terenie FR

• okres ważności certyfikatu – 1-3 lat

Standardy jakościowe i dostęp do rynku 

rosyjskiego





Standardy jakościowe i dostęp do rynku 

rosyjskiego

• Deklaracja zgodności z 
normami GOST R / 
regulaminem technicznym 
(dobrowolny certyfikat 
wymagany przez hurtowych 
odbiorców w Rosji, duże sieci 
sklepów)

• Certyfikat zgodności z 
regulaminem technicznym 
dotyczącym bezpieczeństwa 
pożarowego

• Deklaracja Zgodności 
Euroazjatyckiej Unii Celnej



Dokumenty wymagane do wprowadzenia 

produktu na rynek w Ukrainie 

• Certyfikat UkrSEPRO
(odpowiednik rosyjskiego 
GOST R), okres ważności 
certyfikatu – 1-5 lat

• Świadectwo Higieniczne 
Ukraina
– towary importowane

– produkty przeznaczone dla 
dzieci

– produkty używane w życiu 
codziennym

– produkty żywnościowe



• Certyfikat zgodności Gost-K

• Certyfikat Zgodności Unii Celnej

• Deklaracja Zgodności Unii Celnej

Kazachstan jako członek Unii Eurazjatyckiej 

wymaga



Tyle wolnego handlu, ile możliwe 

i tyle protekcjonizmu, ile konieczne.



• „Jak rozpętałem wojnę handlową – przyczyny i 
konsekwencje konfliktów handlowych we 
współczesnym świecie”

• 13 czerwca 2018 r.

• Związek Banków Polskich w Warszawie

• https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2
018/czerwiec/jak-rozpetalem-wojne-handlowa-
przyczyny-i-konsekwencje-konfliktow-
handlowych-we-wspolczesnym-swiecie

https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2018/czerwiec/jak-rozpetalem-wojne-handlowa-przyczyny-i-konsekwencje-konfliktow-handlowych-we-wspolczesnym-swiecie


Dziękuję za uwagę 

☺


