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Dokonując oceny dziesięciu lat funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego, należy przyjrzeć się jego rzeczywistym 
efektom, które w przypadku skomplikowanego obszaru, jakim jest polityka zagraniczna UE, nie są jednoznaczne. 
Niewątpliwie podstawowy cel Partnerstwa, jakim było pogłębienie i wzmocnienie relacji, a w konsekwencji zbliże-
nie państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego do UE, został osiągnięty.

Beata Piskorska, s. 21

Perspektywa kolejnej „kolorowej rewolucji” w przestrzeni postsowieckiej była nie do zaakceptowania przez rosyj-
skie władze. Partnerstwo Wschodnie zostało więc ocenione jako instrument polityki unijnej służący budowaniu 
strefy wpływów, która w perspektywie może poszerzyć się o Rosję. Aneksja Krymu przez Rosję w marcu 2014 r., 
a następnie wojna w Donbasie miały zatrzymać ten proces lub utrudnić zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską.

Agnieszka Legucka, s. 52-53

Zróżnicowanie sytuacji wewnętrznej, ambicji i szybkości reform w państwach Partnerstwa Wschodniego powoduje 
zróżnicowanie ich pozycji w relacjach z Unią Europejską. (...) Choć dla większości państw Partnerstwa Wschodniego 
Unia Europejska jest najważniejszym rynkiem zbytu (poza Białorusią) i zaopatrzenia (poza Białorusią i Armenią), to 
dla Unii Europejskiej jako całości państwa PW pozostają partnerami drugo- i trzeciorzędnymi.

Hanna Dumała, s. 191
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Diversification of the Formal Basis of the European Union’s Economic 
Cooperation with the Eastern Partnership Countries and Mutual 
Trade Exchange

Abstract: The economic relations of the European Union (EU) with the East-
ern Partnership (EaP) countries are diverse in terms of their formal basis, scope 
and size. All EaP countries were already covered by the Generalised System 
of Preferences (GSP) in 1993/1994 and some by the additional GSP+ scheme 
in 2005, and bilateral Partnership and Cooperation Agreements (with the 
exception of Belarus) in 1998–1999, replaced in 2016–2018 by an Association 
Agreement with a DCFTA for Georgia, Moldova and Ukraine, and in Armenia 
by a comprehensive and strengthened Partnership Agreement. However, the 
analysis of trade flows between 2007 and 2017 did not reveal a clear link be-
tween the volume of trade and the type of agreement governing economic 
relations. Although for most Eastern Partnership countries, the EU is the most 
important export market (except for Belarus) and the most important sup-
plier (except for Armenia and Belarus), for the EU as a whole, the EaP countries 
remain second and third tier partners.
Keywords: foreign trade, Eastern Partnership, partnership and cooperation 
agreement, European Union, association agreement

Wprowadzenie
Gospodarcze relacje Unii Europejskiej (UE) z państwami Europy 
Wschodniej i Kaukazu Południowego są zróżnicowane tak pod wzglę-
dem podstaw formalnych (zob. tabela 1), zakresu, jak i rozmiaru. Wy-
nika to przede wszystkim z dużej asymetrii potencjału partnerów, ale 
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także ze zróżnicowanego podejścia politycznego tych państw do UE, 
w szczególności z ich różnej oceny skutków towarzyszącej tej współ-
pracy integracji europejskiej (europeizacji). Także po stronie UE i jej 
państw członkowskich istnieje wiele rozbieżności co do celów, zakre-
su i form współpracy z poszczególnymi partnerami.

W latach 90. XX w. stosunki Unii Europejskiej z najbliższymi 
sąsiadami realizowane były w ramach tzw. wymiarów jej polityki 
zewnętrznej. Do państw Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdawia, 
Ukraina) i Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja) 
odnosił się wymiar wschodni, który realizowany był w ramach dwu-
stronnych porozumień o partnerstwie i współpracy (Partnership and 
Cooperation Agreement – PCA). W 2004 r. państwa te objęte zosta-
ły zainicjowaną w 2003 r. przez Komisję Europejską (KE) Europejską 
Polityką Sąsiedztwa (EPS), a konkretnie jej wschodnim wymiarem 
(drugi to wymiar południowy). W ramach EPS od 2009 r. omawiana 
grupa państw uczestniczy w programie Partnerstwa Wschodniego 
(PW). Głównym celem Partnerstwa jest, jak stwierdzono we wspólnej 
deklaracji z pierwszego szczytu państw PW, „stworzenie warunków 
niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego 
i dalszej integracji gospodarczej między Unią Europejską a zaintereso-
wanymi krajami partnerskimi”1. Celowi temu mają służyć dwustronne 
umowy stowarzyszeniowe (Association Agreements – AA) z pogłębio-
ną i kompleksową strefą wolnego handlu (Deep and Comprehensive 
Free Trade Area – DCFTA)2.

Pod względem ekonomicznym państwa Partnerstwa Wschodniego 
można zakwalifikować do trzech grup: wschodzące rynki o średnio-
wysokim dochodzie (Białoruś, Ukraina), eksporterzy węglowodo-
rów (Azerbejdżan) oraz najbiedniejsze gospodarki (Armenia, Gruzja, 
Mołdawia)3.

Celem artykułu jest przedstawienie formalnych podstaw prawnych 
stosunków gospodarczych (zwłaszcza handlowych) Unii Europejskiej 

1 Punkt 2. Wspólnej deklaracji przyjętej podczas szczytu partnerstwa wschodniego w Pradze, Praga, 
7.05.2009, https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/er/107647.
pdf [17.06.2019].

2 Punkt 4. i 5. Wspólnej deklaracji. Ibidem.
3 P. Liargovas, UE trade policies towards neighboring countries, WP2/01 Search Working Paper, Janu-

ary 2013, http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2013/01/WP-2.1.pdf [29.06.2019].



173

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 17  (2019)  •  Zeszyt  2

Zróżnicowanie formalnych podstaw współpracy gospodarczej Unii Europejskiej...

z państwami Partnerstwa Wschodniego, a także próba odpowiedzi na 
pytanie, czy istnieje związek (zależność) między rodzajem tej formy 
a wielkością wzajemnych obrotów handlowych. Badanie przeprowa-
dzono z wykorzystaniem krytycznej analizy dokumentów i literatury 
przedmiotu oraz analizy ilościowej danych statystycznych.

Tabela 1. Formalnoprawne podstawy relacji gospodarczych UE z państwami PW (daty wejścia w życie 
i zakończenia obowiązywania umowy)

PCA AA + DCFTA Inne

Armenia (AR) 1999 – Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie 
(2018*)

Azerbejdżan (AZ) 1999 –

Białoruś (BI) – – Umowa o handlu i współpracy gospodarczej  
WE-ZSRR (1990)

Gruzja (GR) 1999-2016 2014*/2016
Mołdawia (MO) 1998-2016 2014*/2016
Ukraina (UK) 1998-2017 2014*/2017

* – częściowo stosowana
Źródło: Opracowanie własne.

1. Formalnoprawne podstawy relacji gospodarczych
1.1. Ogólny System Preferencji

W odniesieniu do podstawowej formy stosunków gospodarczych, 
jaką jest handel międzynarodowy, należy wskazać przede wszystkim 
na decyzję Unii Europejskiej o włączeniu od 1993 r. państw obecnego 
Partnerstwa Wschodniego do Ogólnego Systemu Preferencji Taryfo-
wych (Generalised Scheme of Preferences – GSP) UE, czyli tzw. stan-
dardowego GSP4. Standardowy system, stworzony w 1971 r. pod egidą 
Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United 
Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD), w za-
łożeniu miał ułatwić państwom rozwijającym się eksport niektórych 
produktów rolnych oraz przemysłowych do głównych rynków zbytu, 

4 Białoruś od 1 czerwca, Ukraina i Mołdawia od 1 lipca, Armenia – 1 września, Azerbejdżan – 1 listo-
pada, a najpóźniej, bo od 1 stycznia 1994 r. – Gruzja. Art. 2 Council Regulation (EC) No 3667/93 of 
20 December 1993 supplementing Regulation (EEC) No 3917/92 extending into 1993 the application 
of Regulations (EEC) No 3831/90, (EEC) No 3832/90, (EEC) No 3833/90, (EEC) No 3834/90, (EEC) No 
3835/90 and (EEC) No 3900/91 applying generalized tariff preferences for 1991 in respect of certain 
products originating in developing countries and adding to the list of beneficiaries of such preferen-
ces, OJ L 338, 31.12.1993.
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w tym Wspólnoty Europejskiej5. W czerwcu 2007 r. UE czasowo wy-
łączyła Białoruś z grupy państw objętych systemem GSP UE z powo-
du „występowania poważnych i powtarzających się naruszeń wolności 
zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych zawartych w konwen-
cjach MOP nr 87 i 98”6 i przedłużyła to wyłączenie w 2012 r. „ze wzglę-
du na sytuację polityczną”7.

W każdym z kilkuletnich okresów8 plan ogólnych preferencji tary-
fowych UE składa się z rozwiązania ogólnego, przyznanego wszystkim 
państwom i terytoriom będącym beneficjentami, oraz z rozwiązań 
szczególnych. Zmianie podlegają zarówno warunki rozwiązań ogól-
nych, jak i rodzaje rozwiązań szczególnych. Do 2005 r. te drugie 
nie miały jednak zastosowania do analizowanych państw9. Dopiero 
w 2005 r. wśród dwóch rozwiązań szczególnych znalazło się rozwiąza-
nie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rzą-
dów, które może obejmować państwa Europy Wschodniej i Kaukazu 
Południowego. Przewiduje ono dodatkowe preferencje celne10, mają-
ce w pewien sposób zrekompensować koszty wynikające z przyjęcia 
przez państwa obciążeń i obowiązków w związku z wykonywaniem 
międzynarodowych konwencji w zakresie praw człowieka, praw pra-

5 Preferencje GSP, poza Unią Europejską, przyznają także: Australia, Białoruś, Islandia, Japonia, 
Kanada, Kazachstan, Nowa Zelandia, Norwegia, Rosja, Szwajcaria, Turcja oraz Stany Zjednoczo-
ne. United Nations Conference on Trade and Development, Preferential Market Access and the 
Generalized System of Preferences, https://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Generalized-System-
-of-Preferences.aspx [17.06.2019].

6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1933/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. cofające czasowo dostęp do 
ogólnych preferencji taryfowych Republice Białorusi, Dz. Urz. L 407, 30.12.2006.

7 Motyw 25 preambuły oraz Załącznik I Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) 
nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych 
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008, Dz. Urz. L 303, 31.10.2012.

8 Na przykład wspólnotowy plan ogólnych preferencji taryfowych wprowadzony w 2005 r. obowiązy-
wał od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r., kolejny od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r. (pier-
wotnie trzyletni okres został przedłużony rozporządzeniem PE i Komisji nr 512/2011 z 11 maja 
2011 r. o kolejne dwa lata).

9 Dotyczyły przede wszystkim krajów najsłabiej rozwiniętych (ang. Least Developed Countries – 
LDCs), ale także np. zwalczania produkcji i handlu narkotykami, ochrony środowiska naturalne-
go, ochrony praw pracowniczych. Zob. art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 
10 grudnia 2001 r. wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycz-
nia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., Dz. Urz. L 346, 31.12.2001.

10 Zawieszenie importowych ceł ad valorem oraz ceł specyficznych (o ile nie są połączone z cłem 
ad valorem) dla państw beneficjentów. Obejmuje około 6400 produktów.
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cowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów11. Państwo, które 
chce korzystać z tych rozwiązań, określanych jako GSP+12, musi zło-
żyć wniosek, a ocenę spełnienia kryteriów kwalifikowalności i decyzję 
o przyznaniu preferencji podejmuje Komisja Europejska.

Decyzją Komisji 2005/924/WE GSP+ przyznano początkowo je-
dynie Gruzji i Mołdawii z mocą od 1 stycznia 2006 r.13, w kolejnym 
trzyletnim okresie (2009-2011), przedłużonym do końca 2013 r., otrzy-
mały je Armenia, Azerbejdżan i Gruzja14. Od 1 stycznia 2014 r. na li-
ście beneficjentów GSP+ znalazły się natomiast Armenia i Gruzja15.

W styczniu 2008 r. Rada przyjęła rozporządzenie wprowadzające 
autonomiczne preferencje handlowe (autonomous trade preferences 
– ATP) dla Mołdawii, zastępujące preferencje celne GSP, do których 
była ona wcześniej uprawniona16. Decyzja ta była uzasadniana nega-
tywnym wpływem, jakie miało przystąpienie w 2007 r. Rumunii do 
UE na kilka głównych produktów eksportowych Mołdawii. Autono-

11 Lista międzynarodowych konwencji obejmuje 27 pozycji: 17 konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących przestrzegania podstawo-
wych praw człowieka i praw pracowniczych (w tym np. Konwencja w sprawie likwidacji wszel-
kich form dyskryminacji kobiet i Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw 
związkowych) oraz 10 konwencji dotyczących środowiska naturalnego oraz zasad dobrych 
rządów (w tym m.in. Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 
i Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji). Załącznik III do Rozporządze-
nia Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzającego plan ogólnych preferencji 
taryfowych, Dz. Urz. UE L 169, 30.06.2006.

12 Zob. także: European Commission, European Union’s GSP+ scheme, May 2019, http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155235.pdf [17.06.2019].

13 Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują 
się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów, przewidzianego w art. 26 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego 
plan ogólnych preferencji taryfowych (2005/924/WE), Dz. Urz. L 337, 22.12.2005.

14 Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują 
się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system 
preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (2008/938/WE), 
Dz. Urz. L 334, 12.12.2008.

15 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1/2014 z dnia 28 sierpnia 2013 r. ustanawiające za-
łącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego 
ogólny system preferencji taryfowych, Dz. Urz. L 1, 4.1.2014.

16 ATP dla Mołdawii obejmowało także separatystyczne Naddniestrze. Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Re-
publiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE, Dz. 
Urz. L 20, 24.1.2008. Zmienione Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1210/2008 z dnia 20 listopada 
2008 r., Dz. Urz. L 328, 6.12.2008.
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miczne preferencje handlowe stosowane od 1 marca 2008 r. pierwotnie 
do końca grudnia 2012 r., przedłużone zostały do 31 grudnia 2015 r.17

Co do zasady, zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem 
(978/2012), kraj kwalifikujący się korzysta z preferencji taryfowych 
przewidzianych w ramach rozwiązania ogólnego, chyba że:

 � został sklasyfikowany przez Bank Światowy jako kraj o wysokim 
dochodzie lub o średniowysokim dochodzie przez trzy kolejne 
lata bezpośrednio poprzedzające aktualizację wykazu krajów 
korzystających; lub

 � korzysta z umowy o preferencyjnym dostępie do rynku, która 
zasadniczo w zakresie całego handlu zapewnia taki sam poziom 
preferencji taryfowych jak przedmiotowy system lub lepszy18.

Ta druga sytuacja miała miejsce w przypadku Gruzji (ze skutkiem 
od 1 stycznia 2017 r.19) i Ukrainy (1 stycznia 2018 r.20). Należy pamiętać, 
że wykluczenie państwa z grupy beneficjentów systemu GSP obejmu-
je także system GSP+.

1.2. Umowy o partnerstwie i współpracy
Dla większości państw powstałych po rozpadzie Związku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich (ZSRR) pierwszą formalną podstawą 
współpracy z Unią Europejską były zawarte w latach 90. XX w. umowy 
o partnerstwie i współpracy (PCA) z UE i jej państwami członkow-
skimi21. Są one określane jako umowy trzeciej generacji – elementy 
gospodarcze łączone są w nich z „klauzulami odnoszącymi się do re-
spektowania praw człowieka i zasad rządów prawa”22 – a jednocześ-

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 581/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. zmie-
niające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe 
dla Republiki Mołdowy, Dz. Urz. L 165, 24.6.2011.

18 Art. 4 Rozporządzenia.
19 W związku z wejściem w życie umowy o DCFTA. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 

2015/1979 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych, Dz. 
Urz. L 289, 5.11.2015.

20 European Commission, List of countries benefiting from the standard GSP arrangement, http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155841.pdf [2.07.2019].

21 Ten tzw. mieszany charakter umów powoduje, że po każdorazowym rozszerzeniu UE o nowych 
członków występuje konieczność podpisywania do nich protokołów umożliwiających przystą-
pienie nowych państw członkowskich do umowy.

22 R. Zięba, Promocja demokracji przez Zachód we wschodniej części Europy w XXI wieku, „Rocznik 
Integracji Europejskiej” 2017, s. 75.
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nie mogą być postrzegane jako „etap przejściowy do zawarcia umów 
stowarzyszeniowych”23. W ramach Partnerstwa Wschodniego umowy 
PCA zawarto kolejno z: Ukrainą24 (podpisana 14 czerwca 1994 r. w Luk-
semburgu, weszła w życie 1 marca 1998 r.25), Mołdawią26 (28 listopada 
1994 r. w Brukseli/1 lipca 1998 r.) oraz 22 kwietnia 1996 r. w Luksem-
burgu z Armenią27, Azerbejdżanem28 i Gruzją29 (wszystkie trzy weszły 
w życie 1 lipca 1999 r.). Jedynym państwem PW, z którym UE nie za-
warła takiej umowy, jest Białoruś. Co prawda, toczyły się na ten temat 
rozmowy, a nawet w marcu 1995 r. strony podpisały wynegocjowaną 
umowę, ale UE krytycznie oceniła sytuację polityczną na Białorusi po 
objęciu urzędu przez prezydenta Łukaszenkę30 i ostatecznie umowy  
nie ratyfikowała. W efekcie stosunki dwustronne regulowane są przez 
umowę o handlu i współpracy, zawartą 18 grudnia 1989 r. jeszcze przez 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i ZSRR31.

23 M. Bainczyk, Umowa stowarzyszeniowa jako instrument Partnerstwa Wschodniego, „Krakowskie 
Studia Międzynarodowe” 2009, nr 4, s. 152.

24 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member 
States, and Ukraine, OJ EC L 49, 19.2.98.

25 Długi okres między podpisaniem umowy a jej wejściem w życie wynikał z postawienia przez UE 
warunków stronie ukraińskiej: zamknięcia elektrowni atomowej w Czarnobylu i przestrzegania 
układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. B. Koszel, Polityka wschodnia Unii Europejskiej, 
[w:] Polityka UE wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo, red. A. Podraza, Lublin 2006, s. 25.

26 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member 
States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, OJ EC L 181, 24.6.98.

27 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member 
States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, OJ EC L 239, 9.9.1999.

28 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member 
States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, OJ EC L 246, 17.9.1999.

29 Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member 
States, of the one part, and Georgia, of the other part, OJ EC L 205, 4.8.1999.

30 Chodziło przede wszystkim o dokonanie w konstytucji Białorusi zmian zwiększających kompe-
tencje prezydenta, wprowadzonych w wyniku sfałszowanego referendum przeprowadzonego 
w listopadzie 1996 r.

31 Agreement between the European Economic Community and the European Atomic Energy Commu-
nity and the Union of Soviet Socialist Republics on trade and commercial and economic cooperation, 
OJ EC L 68, 15.3.1990. Obecne gospodarcze stosunki państw Europy Wschodniej z Unią Europejską 
są (w pewnym) sensie kontynuacją relacji między EWG a ZSRR. Warto przy tym dodać, że o ile 
strona zachodnia dążyła do uregulowania relacji na poziomie dwustronnym z każdym z państw 
tego regionu, o tyle ZSRR chciał uregulowania współpracy na poziomie międzynarodowych 
struktur gospodarczych, czyli ówczesnej EWG i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). 
Do wzajemnego uznania tych organizacji i nawiązania między nimi współpracy doszło dopiero 
w czerwcu 1988 r. (rozmowy rozpoczęły się we wrześniu 1986 r.). W maju 1986 r. ZSRR pozytyw-
nie odpowiedział na propozycję EWG dotyczącą nawiązania kontaktów dwustronnych. Nego-
cjacje w sprawie układu o handlu i współpracy gospodarczej rozpoczęły się w czerwcu 1989 r., 
a już 18 grudnia 1989 r. w Brukseli doszło do podpisania układu. Układ wszedł w życie 1 kwietnia 
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Umowy PCA z poszczególnymi partnerami różnią się w szcze-
gółach, ale ich główne cele są tożsame: (1) stworzenie odpowiednich 
ram dla dialogu politycznego, co umożliwia rozwój stosunków poli-
tycznych, (2) wspieranie wymiany handlowej i inwestycji oraz har-
monijnej współpracy gospodarczej, sprzyjającej trwałemu rozwojowi 
gospodarczemu, (3) stworzenie podstaw dla współpracy w zakresie 
legislacji, spraw społecznych, nauki, technologii i kultury, (4) wspie-
ranie wysiłków państw PW w procesie umocnienia demokracji i roz-
woju gospodarki oraz zakończenia procesu przejścia do gospodarki 
wolnorynkowej.

Ramka 1. Struktura umów o partnerstwie i współpracy

Preambuła
Tytuł I – Zasady ogólne
Tytuł II – Dialog polityczny
Tytuł III – Handel towarami
Tytuł IV – Postanowienia dotyczące działalności gospodarczej i inwestycji
Tytuł V – Współpraca w zakresie prawodawstwa
Tytuł VI – Współpraca gospodarcza
Tytuł VII – Współpraca w sprawach dotyczących demokracji i praw człowieka
Tytuł VIII – Współpraca w dziedzinie zapobiegania działaniom bezprawnym oraz zapobiegania 
i kontroli nielegalnej imigracji
Tytuł IX – Współpraca kulturalna
Tytuł X – Współpraca finansowa w dziedzinie pomocy technicznej
Tytuł XI – Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe
Załączniki i protokoły
Źródło: Opracowanie własne na podstawie obowiązującego PCA z Azerbejdżanem.

Na podstawie PCA tworzone były wspólne instytucje: Rada Współ-
pracy, Komitet Współpracy oraz Parlamentarny Komitet Współpracy. 
Strukturę instytucjonalną uzupełniały spotkania wyższych urzędni-
ków w sprawie dwustronnego dialogu politycznego. Rada Współpra-
cy obraduje na szczeblu ministerialnym – składa się, z jednej strony, 
z członków Rady Unii Europejskiej i członków Komisji Europejskiej, 
a z drugiej, z członków rządu danego państwa podpisującego umowę. 

1990 r. Miał charakter niepreferencyjny i polegał jedynie na przyznaniu Klauzuli Najwyższego 
Uprzywilejowania (KNU). Obejmował handel towarami przemysłowymi i rolnymi, z wyjątkiem 
węgla i stali. Współpraca obejmowała także kwestie energii atomowej i bezpieczeństwa ato-
mowego. Szerzej zob. m.in.: A. Podraza, Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej 
z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 1996, s. 187-190.
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Spotyka się raz w roku, nadzoruje wykonanie umowy. Komitet Współ-
pracy, spotykający się również raz w roku na szczeblu wyższych urzęd-
ników, wspomaga Radę Współpracy w jej działaniach.

PCA były zawierane na 10 lat i po upływie tego okresu miały być 
automatycznie co roku odnawiane, chyba że któraś ze stron je wy-
powie32 lub zostaną zastąpione innym, korzystniejszym porozumie-
niem. W efekcie obecnie (lipiec 2019 r.) PCA ma zastosowanie jedynie 
w relacjach z Azerbejdżanem. Ponieważ PCA z Azerbejdżanem nie 
miała zastosowania do handlu wyrobami włókienniczymi, regulowa-
nego odrębną umową dwustronną, która wygasła 31 grudnia 2004 r., 
w 2007 r. podpisano protokół do umowy, rozszerzający jej postano-
wienia na dwustronny handel tymi wyrobami33.

1.3. Umowy stowarzyszeniowe i umowy o pogłębionej  
i kompleksowej strefie wolnego handlu
Współpraca dwustronna w ramach Partnerstwa Wschodniego do-
celowo powinna opierać się na umowach stowarzyszeniowych (AA) 
między państwami UE i tymi partnerami, którzy są chętni i zdolni 
do przestrzegania zobowiązań z tego wynikających. Podkreśla się, 
że warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest „odpowiedni postęp pod 
względem demokracji, praworządności i praw człowieka”34. Integral-
ną częścią umów stowarzyszeniowych mają być umowy o pogłębio-
nej i kompleksowej strefie wolnego handlu (DCFTA). Warto przy tym 
dodać, że wstępnym i koniecznym warunkiem zawarcia DCFTA, sta-
wianym przez stronę unijną, jest członkostwo państwa partnerskiego 
w Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO), 
co wyklucza Azerbejdżan i Białoruś, które do WTO nie należą35.  

32 Wypowiedzenie wymagało formy pisemnej i musiało być przekazane stronie przeciwnej na 
6 miesięcy przed wygaśnięciem PCA.

33 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwa-
mi członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, rozszerzający posta-
nowienia Umowy o partnerstwie i współpracy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, 
mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych, Dz. Urz. 
L 17, 24.01.2007.

34 Ustęp 3.1. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Partnerstwo Wschodnie, 
KOM(2008) 823 wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2008/PL/1-
2008-823-PL-F1-1.Pdf [10.07.2019].

35 Gruzja jest członkiem Organizacji od 2000 r., Mołdawia – od 2001, Armenia – od 2003, a Ukra-
ina dopiero od 2008. WTO, Members and Observers, https://www.wto.org/english/thewto_e/
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AA + DCFTA zastępują obowiązujące dotychczas PCA. Nastąpiło to 
w przypadku trzech państw Partnerstwa Wschodniego (Gruzja, Moł-
dawia, Ukraina), choć negocjacje w sprawie takich umów toczyły się 
z większą liczbą państw.

Najwcześniej decyzję o rozpoczęciu negocjacji umowy stowarzy-
szeniowej z DCFTA podjęto w stosunku do Ukrainy – na szczycie 
w Paryżu we wrześniu 2008 r.36 Unia Europejska odnotowała udane 
przeprowadzenie wyborów parlamentarnych we wrześniu 2007 r. oraz 
przystąpienie do WTO w 2008 r., co świadczyć miało o postępach 
Ukrainy we wdrażaniu reform demokratycznych i gospodarczych. 
Ostatecznie negocjacje zakończyły się w grudniu 2011 r., a strony pa-
rafowały umowę 30 marca 2012 r. Jej podpisanie miało nastąpić na 
szczycie Partnerstwa Wschodniego w listopadzie 2013 r. (wspólnie 
z Gruzją i Mołdawią), ale strona ukraińska nie zdecydowała się na ten 
krok. Reakcją części społeczeństwa na tę decyzję były dramatyczne wy-
darzenia na Majdanie w Kijowie (nazwane później „rewolucją godno-
ści”) i radykalne zmiany systemu politycznego. W ich wyniku władzę  
przejęły proeuropejskie siły polityczne dążące do stowarzyszenia z UE, 
a w przyszłości do członkostwa Ukrainy w UE. Ostatecznie Układ sto-
warzyszeniowy podpisano 21 marca37, natomiast podczas szczytu UE 
w Brukseli 27 czerwca 2014 r. podpisano umowę o DCFTA. Umowa 
stowarzyszeniowa weszła w pełni w życie dopiero 1 września 2017 r.38, 
choć jej istotne elementy były tymczasowo stosowane od 1 listopada 
2014 r. DCFTA była natomiast tymczasowo stosowana od 1 stycznia 
2016 r. Daje ona obu partnerom nowe możliwości współpracy gospo-
darczej i politycznej, w tym m.in. bezcłowy dostęp do unijnego ryn-
ku dla ukraińskich towarów (Ukraina i UE wyeliminują odpowiednio 
99,1% i 98,1% ceł, zgodnie z ustalonym kalendarzem redukcji). Warto 

whatis_e/tif_e/org6_e.htm [10.07.2019].
36 Council of the European Union, Joint Declaration of the EU-Ukraine Association Agreement, [w:] 

EU-Ukraine Summit, Paris, 9.09.2008, https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/er/102633.pdf [10.07.2019].

37 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ukrainą, z drugiej strony, Dz. Urz. L 161, 29.5.2014.

38 Jedną z przyczyn opóźnienia były wyniki referendum konsultatywnego, zorganizowanego 
w kwietniu 2016 r. w Holandii, w którym ponad 60% głosujących opowiedziało się przeciw-
ko ratyfikacji umowy z Ukrainą. R. Sadowski, Holendrzy odrzucają umowę stowarzyszeniową UE 
z Ukrainą, Analizy OSW, 13.04.2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-13/
holendrzy-odrzucaja-umowe-stowarzyszeniowa-ue-z-ukraina [21.06.2019].
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podkreślić, że UE traktowała te negocjacje i samą umowę jako swoi-
sty wzorzec dla relacji z pozostałymi państwami PW39.

19 lipca 2010 r. UE rozpoczęła negocjacje umowy o stowarzyszeniu 
z Armenią, a w 2012 r. – negocjacje na temat utworzenia DCFTA. Ne-
gocjacje zakończyły się 24 lipca 2013 r. Niestety, 4 września 2013 r. pre-
zydent Armenii Serż Sarkisjan, po przeprowadzonych dzień wcześniej 
w Moskwie rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, 
zapowiedział chęć wstąpienia Armenii do Euroazjatyckiej Unii Go-
spodarczej, utworzonej przez Rosję, Białoruś i Kazachstan. Zaznaczył 
jednocześnie, że deklaracja ta nie oznacza odmowy współpracy z UE40. 
Faktycznie jednak stanowiła ona przekreślenie projektu stowarzy-
szenia z UE, którego umowa miała zostać parafowana w listopadzie 
2013 r. na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Najważniej-
szą częścią umowy stowarzyszeniowej jest bowiem DCFTA, a strefa 
wolnego handlu z UE jest nie do pogodzenia z inną unią celną. Zwrot 
Armenii w kierunku wschodnim spowodował, że negocjacje w spra-
wie układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską zostały zawieszone, 
a umowę stowarzyszeniową zastąpiono kompleksową i wzmocnio-
ną umową o partnerstwie (Comprehensive and Enhanced Partner-
ship Agreement – CEPA). Negocjacje w sprawie tej umowy ramowej 
rozpoczęły się w grudniu 2015 r. Tekst umowy parafowano 21 marca 
2017 r., a podpisano 24 listopada 2017 r. w Brukseli przy okazji piątego 
szczytu Partnerstwa Wschodniego41. Jest ona tymczasowo stosowana 
(w części) od 1 czerwca 2018 r.42

39 V. Movchan, V. Shportyuk, EU-Ukraine DCFTA: the Model for Eastern Partnership Regional Trade 
Cooperation, CASE Network Studies & Analyses, no. 445/2012, http://www.case-research.eu/
files/?id_plik=4865 [21.06.2019].

40 RFE/RL, Armenia to Join Russian-Led Customs Union, September 03, 2013, https://www.rferl.org/a/
armenia-customs-union/25094560.html [18.06.2019].

41 Kompleksowa i Wzmocniona Umowa o Partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej 
strony, Dz. Urz. L 23, 26.1.2018. Umowa oczekuje na zakończenie procesu ratyfikacji przez wszyst-
kie 28 państw członkowskich UE i Armenię.

42 Zgodnie z art. 385 Umowy może być tymczasowo stosowana w całości lub części (ust. 5), ale 
w trakcie tymczasowego stosowania wciąż obowiązują postanowienia PCA, „o ile nie wchodzą 
one w zakres objęty tymczasowym stosowaniem Umowy” (ust. 8). Zakres stosowania określo-
ny został Decyzją Rady (UE) 2018/104 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu 
Unii, i tymczasowego stosowania Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią 
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony. Dz. Urz. L 23, 26.1.2018.
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Także w lipcu 2010 r. UE rozpoczęła negocjacje umowy o stowa-
rzyszeniu z Azerbejdżanem. Umowa o stowarzyszeniu nie obejmo-
wała DCFTA, ponieważ państwo to nie spełnia wstępnego warunku, 
o którym już była mowa, czyli nie jest członkiem WTO. Jednak 
w 2013 r. Azerbejdżan odrzucił AA, uznając, że porozumienie nie 
uwzględnia jego strategicznych interesów. W szczególności brakowało 
w nim precyzyjnych sformułowań dotyczących konfliktu w Karaba-
chu i poparcia dla integralności terytorialnej Azerbejdżanu. Ponadto 
Azerbejdżan chciał pogłębionej współpracy gospodarczej z UE, ale 
bez konieczności spełniania obecnych w umowie warunków politycz-
no-prawnych. Zaproponował więc odrębną umowę, przedstawiając 
w 2015 r., na szczycie PW w Rydze, swój projekt takiego porozumie-
nia43. W lutym 2017 r. rozpoczęły się rozmowy na temat nowej umowy 
ramowej (Strategic Partnership Agreement – SPA). Niestety, do dziś 
negocjacje nie zostały zakończone, choć jeszcze w kwietniu 2019 r. wy-
soki przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Fede-
rica Mogherini wyraziła nadzieję na szybkie sfinalizowanie rozmów44, 
a podpisanie porozumienia było zapowiadane na 13 maja45.

Trzeba zaznaczyć, że współpraca z UE jest jednym z priorytetów 
polityki zagranicznej Azerbejdżanu. Także UE jest silnie zaintereso-
wana rozwojem stosunków politycznych i gospodarczych z tym part-
nerem, głównie ze względu na strategiczne położenie Azerbejdżanu 
na styku Europy i Azji, a także posiadane przez to państwo zasoby 
ropy naftowej i tranzyt tego surowca z regionu Morza Kaspijskiego.

Sukcesem zakończyły się natomiast negocjacje w sprawie umowy 
stowarzyszeniowej i DCFTA z Gruzją (w lipcu 2013 r.). Parafowanie 
umowy nastąpiło na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie 

43 Jak się podkreśla, jest to wyjątkowy przypadek, w którym UE nie przygotowała własnego projek-
tu umowy, ale otrzymała taki projekt od partnera. I. Gurbanov, Strategic Partnership Agreement: 
A New Chapter in EU-Azerbaijan Relations, „ Eurasia Daily Monitor” 2017, vol. 14, issue 84, https://
jamestown.org/program/strategic-partnership-agreement-new-chapter-eu-azerbaijan-relations/ 
[10.07.2019].

44 G. Gotev, Mogherini: ‘Inshallah, EU and Azerbaijan will soon finalise their agreement’, 4.04.2019, 
https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/news/mogherini-inshallah-eu-and-azerbaijan-
-will-soon-finalise-their-agreement/ [10.07.2019].

45 Turan News Agency, Oktay Asadov: Azerbaijan-EU New Agreement to Be Signed on May 13, 23.04.2019, 
http://www.contact.az/ext/news/2019/4/free/politics%20news/en/80418.htm [12.07.2019].
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w listopadzie 2013 r., a podpisanie – w czerwcu 2014 r.46 Umowa sto-
warzyszeniowa weszła w życie 1 lipca 2016 r. Jej część handlowa była 
stosowana tymczasowo od września 2014 r. Umowa DCFTA pozwoli 
na integrację Gruzji z rynkiem wewnętrznym UE. W założeniu DCFTA 
ma stymulować wymianę handlową pomiędzy stronami, a także po-
prawić klimat inwestycyjny, co w konsekwencji powinno przełożyć 
się na wzrost gospodarczy.

W czerwcu 2013 r. negocjacje umowy o stowarzyszeniu z UE oraz 
umowy DCFTA zakończyła Mołdawia. Podobnie jak Gruzja, parafowała 
je na szczycie Partnerstwa Wschodniego w listopadzie 2013 r. w Wil-
nie. Podpisanie umowy nastąpiło w czerwcu 2014 r., a jej wejście w ży-
cie – w lipcu 2016 r.47 Początkowo handlową częścią umowy nie było 
objęte Naddniestrze. Po długotrwałych negocjacjach władz Mołdawii 
i nieuznawanej republiki, zakończonych porozumieniem zaakcepto-
wanym przez Unię Europejską, postanowiono (pod pewnymi warun-
kami) rozszerzyć stosowanie DCFTA na terytorium Naddniestrza48.

Strukturalnie AA zawiera zarówno komponenty polityczne, jak 
i ekonomiczne, co pokazuje ramka 2.

Ramka 2. Struktura układów stowarzyszeniowych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą

Preambuła
Zasady ogólne (Tytuł I)
Dialog polityczny, współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (Tytuł II)
Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (Tytuł III)
Handel i zagadnienia związane z handlem (Tytuł IV – GR, UK; Tytuł V – MO)
Współpraca gospodarcza i sektorowa (Tytuł IV – MO; Tytuł V – UK; Tytuł V i VI – GR)
Pomoc finansowa, zwalczanie nadużyć finansowych i kontrola (Tytuł VI – MO, UK; Tytuł VII – GR)
Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe (Tytuł VI – MO, UK; Tytuł VII – GR)
Załączniki i protokoły

Źródło: Opracowanie własne na podstawie umów stowarzyszeniowych.

46 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, Dz. Urz. L 261, 30.8.2014.

47 Tymczasowo stosowana od 1 września 2014 r. (zgodnie z art. 464.4). Układ o stowarzyszeniu mię-
dzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, Dz. Urz. L 260, 30.8.2014.

48 Te warunki to zobowiązanie władz Naddniestrza do zniesienia w ciągu dwóch lat ceł importo-
wych wobec towarów i usług z UE oraz do wdrożenia zmian w regulacjach handlowych i podat-
kowych (m.in. wprowadzenia VAT-u), a także dostosowania się eksporterów naddniestrzańskich 
do norm technologicznych i fitosanitarnych Unii. K. Całus, Naddniestrze: kruchy kompromis w spra-
wie DCFTA, Analizy OSW, 30.12.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-12-30/
naddniestrze-kruchy-kompromis-w-sprawie-dcfta [7.07.2019].
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Treść umów stowarzyszeniowych jest zróżnicowana „w zależności 
od celów i możliwości poszczególnych partnerów”, zwłaszcza w odnie-
sieniu do tempa liberalizacji49. Opiera się jednak na zasadzie asyme-
trii przy otwarciu rynków – państwa Unii Europejskiej zobowiązały 
się do ograniczania ceł importowych szybciej niż państwa PW. Trzeba 
jednak podkreślić, że wpływ na wielkość obrotów handlowych mają 
nie tylko obniżane/znoszone cła, ale także stosowane przez UE środki 
nietaryfowe – a te należą do najwyższych na świecie. Dla państw spe-
cjalizujących się w produkcji rolno-spożywczej stanowią one szcze-
gólnie istotną przeszkodę w handlu50.

Tak jak w przypadku PCA, w celu wykonania AA powoływane 
są instytucje. Należą do nich: Rada Stowarzyszenia, składająca się 
z przedstawicieli państw członkowskich UE i przedstawiciela Komisji 
Europejskiej z jednej strony oraz przedstawiciela państwa stowarzy-
szonego z drugiej strony, a także Komitet Stowarzyszenia, na szczeblu 
wyższych urzędników, oraz Komisja Parlamentarna Stowarzyszenia, 
w skład której wchodzą członkowie Parlamentu Europejskiego oraz 
parlamentu państwa stowarzyszonego. Rada ma charakter polityczny 
i decyzyjny, Komitet – zarządzający, natomiast Komisja Parlamentar-
na stanowi forum spotkań i wymiany poglądów.

2. Wzajemna wymiana handlowa
Jaki, i czy w ogóle, wpływ na relacje handlowe UE z państwami 

PW miały zmiany formalnych podstaw ich stosunków? Przypomnij-
my: w latach 1993/1994 wszystkie państwa PW zostały objęte syste-
mem ogólnych preferencji celnych (zawieszony w 2007 r. w stosunku 
do Białorusi), w latach 1998-1999 zaczęły obowiązywać umowy PCA 
(z wyjątkiem Białorusi, której stosunki z UE są regulowane na pod-
stawie umowy z ZSRR), zastąpione w latach 2016-2018 w przypad-

49 Ustęp 3.1. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Partnerstwo Wschodnie.
50 Chodzi o takie środki, jak: kontyngenty taryfowe (tariff rate quotas – TRQs), mechanizm przeciw-

działający obejściu ceł (anti-circumvention mechanizm) oraz regulacja cen wejścia i zwolnienie 
składnika ad valorem z cła importowego. Wykaz produktów objętych wyżej wymienionymi środ-
kami zawiera raport: A. Adarov, P. Havlik, Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact on 
Georgia, Moldova and Ukraine, WIIW and Bertelsmann Stiftung Joint Working Paper, December 
2016, s. 21, https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-evaluation-of-the-impact-on-georgia-
-moldova-and-ukraine-dlp-4111.pdf [17.07.2019].
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ku Gruzji, Mołdawii i Ukrainy umową stowarzyszeniową z DCFTA, 
a w przypadku Armenii – umową CEPA.

Po pierwsze, należy zauważyć, że państwa PW nie są z punktu 
widzenia Unii Europejskiej pierwszoplanowymi partnerami handlo-
wymi i mają stosunkowo niewielki udział w jej handlu zagranicznym 
(zob. wykres 1). W ciągu ostatnich 10 lat najwyższą wartość udział ten 
osiągnął w roku 2008 (2,8% w przypadku eksportu i 2,0% importu), 
a więc na początku światowego kryzysu finansowego i gospodarcze-
go. W 2009 r. kryzys ten wyraźnie zaznaczył się także w stosunkach 
UE–PW. W latach 2010-2013 nastąpiły oznaki krótkotrwałego oży-
wienia, jednak na lata 2014-2015 ponownie przypada okres spadków. 
W 2017 r. udział ten nieznacznie wzrósł, ale pozostał istotnie poniżej 
szczytów sprzed kryzysu (1 punkt procentowy w przypadku eksportu 
i 0,3 punktu procentowego – importu).

Wykres 1. Udział państw PW w całkowitym handlu towarami UE w latach 2007-2017 (% całego 
eksportu i importu UE)

Źródło: Figure 3, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade flows with the EU, https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=European_Neighbourhood_Policy_-_East_-_statistics_on_trade_flows_
with_the_EU [12.07.2019].

Zmiany wartości wzajemnych obrotów handlowych wiążą się 
w znacznym stopniu z ich strukturą towarową i zmianami cen świato-
wych na główne produkty będące przedmiotem handlu. W 2017 r. naj-
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bardziej wrażliwe na wahania cen towary sekcji 3. (paliwa mineralne, 
smary i materiały pochodne) stanowiły prawie całość (98,1%) eks-
portu Azerbejdżanu, natomiast sekcji 2. (surowce niejadalne z wyjąt-
kiem paliw) – blisko połowę (43,0%) eksportu Gruzji. W przypadku 
pozostałych państw PW największy udział miały towary przemysło-
we należące do sekcji 6. (towary sklasyfikowane według surowca) – 
stanowiące przedmiot eksportu Armenii (49,8%), Białorusi (34,8%) 
i Ukrainy (26,2%), oraz sekcji 8. (inne artykuły przemysłowe) – Moł-
dawii (25,8%). W imporcie wszystkich państw pierwsze miejsce zaj-
mują towary sekcji 7. (maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy), 
z udziałem od poniżej 30% (Mołdawia 27,2%, Gruzja 27,9%) do ponad 
40% (Białoruś 40,5%, Azerbejdżan 41,7%)51.

Analiza struktury geograficznej obrotów handlowych wyraźnie 
pokazuje, że państwa PW mają większe znaczenie dla członków UE 
z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, takich 
jak Litwa, Łotwa, Polska, Bułgaria i Rumunia (zob. wykres 2 i 3), niż 
dla innych członków Unii. O ile udział państw PW w eksporcie całej 
UE w roku 2017 wyniósł jedynie 1,8% (w 2007 r. było to 2,6%), o tyle 
dla Litwy kształtował się na poziomie kilkukrotnie wyższym – 7,1% 
(7,0%). Jednak tylko dla pięciu państw UE udział eksportu do państw 
PW przekraczał unijną średnią, dla dwudziestu z nich nie przekroczył 
nawet 1% (w 2007 r. takich państw było czternaście). Udział importu 
UE z państw PW kształtował się w 2017 r. na podobnym do eksportu 
poziomie (1,7%, 10 lat wcześniej – 1,8%). Tutaj także państwa PW mia-
ły najwyższy udział w imporcie Litwy (3,3%; 3,4%), choć przewaga nie 
jest już tak znacząca. Wyższy od unijnej średniej udział miało tylko 
sześć państw, dla szesnastu z nich nie przekraczał on 1%.

Znaczenie państw Partnerstwa Wschodniego dla nowych człon-
ków Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej wynika z kilku czynników. Litwa i Łotwa to – podobnie 
jak państwa PW – dawne republiki radzieckie, więc w ich przypadku 
istnieją długie tradycje wymiany handlowej. Wszystkie wymienione 
państwa (Litwa, Łotwa, Polska, Bułgaria i Rumunia) w przeszłości 
razem tworzyły RWPG, więc były dla siebie partnerami w dziedzinie 
współpracy gospodarczej. Wspomnieć należy także o czynniku geo-

51 Tables 2-7, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.
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Wykres 2. Eksport towarów do państw PW jako udział w całym eksporcie towarów, lata 2007 i 2017 
(% udziału w całkowitym eksporcie UE do państw trzecich)

Źródło: Figure 10, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.

Wykres 3. Import towarów z państw PW jako udział w całym imporcie towarów, lata 2007 i 2017 
(% udziału w całkowitym imporcie UE z państw trzecich)

Źródło: Figure 11, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.
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graficznym: każde z nich jest sąsiadem przynajmniej jednego z państw 
PW. Wydaje się, że nie są to jednak czynniki najistotniejsze, o czym 
może świadczyć niewielkie znaczenie państw PW w obrotach handlo-
wych Słowacji, która również należała do RWPG i sąsiaduje z Ukrainą.

Jeżeli spojrzeć na obroty handlowe Unii Europejskiej z państwami 
PW nie łącznie, ale w rozbiciu na poszczególnych partnerów, to wi-
dać wyraźnie, że ponad połowa obrotów przypada na jednego z nich: 
Ukrainę (zob. wykres 4 i 5), sklasyfikowaną w 2018 r. na 21. miejscu listy 
partnerów handlowych UE52. W 2007 r. na Ukrainę przypadało 70% 
unijnego eksportu do państw PW, 10 lat później nieco mniej, bo 61%. 
W przypadku importu wielkości te wyglądały odpowiednio: 48% i 52%. 
Drugim wśród państw PW pod względem znaczenia partnerem han-
dlowym UE jest, jeżeli chodzi o eksport, Białoruś (15% w 2007 r. i 18% 
w 2017 r.), natomiast jeżeli chodzi o import – Azerbejdżan (29% za-
równo w 2007 r., jak i w 2017 r.). Udział pozostałych czterech państw 
mieści się w przedziale 2-7% (eksport) i 1-11% (import), co w 2018 r. sy-
tuowało je na pozycjach od 43. (Azerbejdżan) do 106. (Armenia)53.

Wykres 4. Państwo przeznaczenia towarów eksportowanych przez UE do państw PW, 
lata 2007 i 2017 (% udziału w całkowitym eksporcie UE do państw PW)

Źródło: Figure 7, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.

52 European Commission, Client and Supplier Countries of the EU28 in Merchandise Trade, http://tra-
de.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf [18.07.2019].

53 Ibidem.
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Wykres 5. Pochodzenie towarów importowanych przez UE z państw PW, lata 2007 i 2017 
(% udziału w całkowitym imporcie UE z państw PW)

Źródło: Figure 8, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.

Po drugie, o ile dla Unii Europejskiej państwa PW nie tylko nie 
są najważniejsze, ale nawet nie są ważne, o tyle dla państw Partner-
stwa Wschodniego jest zupełnie odwrotnie. Znaczenie to jest istotne 
zwłaszcza w odniesieniu do eksportu, w mniejszym zaś stopniu im-
portu. UE jest najważniejszym kierunkiem handlu (z udziałem po-
nad 50-procentowym) dla Ukrainy, Mołdawii i Azerbejdżanu (zob. 
tabela 2). Są tu więc zarówno państwa, których relacje gospodarcze 
z UE opierają się na umowach stowarzyszeniowych najnowszej ge-
neracji (z DCFTA), jak i Azerbejdżan, z którym stosunki regulowane 
są przez PCA.

Tabela 2. Obroty handlowe państw PW z UE w latach 2007 i 2017 (% całości)

2007
Eksport/Import

2017
Eksport/Import

Armenia 50,0/33,2 28,3/22,1
Azerbejdżan 28,3/29,3 54,0/23,3
Białoruś 43,8/21,8 26,9/19,4
Gruzja 21,8/29,5 23,9/27,7
Mołdawia 50,7/45,6 65,8/49,4
Ukraina 37,8/42,2 65,8/57,1

Źródło: Figures 1-2, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.

Jednak, co ciekawe, udział UE w obrotach handlowych państw PW 
w ciągu ostatnich 10 lat wcale znacząco się nie zwiększył, a w niektó-
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rych przypadkach nawet zmalał. Znacząco wyższy wskaźnik zaobser-
wować można jedynie w przypadku eksportu Azerbejdżanu (blisko 
dwukrotny wzrost), Ukrainy i Mołdawii oraz importu Ukrainy; mini-
malnie wyższy w przypadku eksportu Gruzji oraz importu Mołdawii. 
W pozostałych przypadkach wielkości z roku 2017 są niższe o kil-
ka, a nawet kilkanaście punktów procentowych niż 10 lat wcześniej. 
W 2017 r. eksport (wartościowo) był najwyższy w przypadku Arme-
nii i Mołdawii (dla Ukrainy brak danych), w pozostałych przypadkach 
najwyższą wartość osiągał kilka lat wcześniej: w 2008 r. (Azerbej-
dżan), w 2012 r. (Białoruś) i w 2015 r. (Gruzja). Jeżeli chodzi o import,  
to w 2017 r. był on najwyższy ponownie dla Armenii i Mołdawii (dla 
Ukrainy brak danych), w pozostałych przypadkach szczyt obrotów 
przypadał na rok 2013 (Azerbejdżan, Białoruś) i 2016 (Gruzja) (zob. 
tabela 3). Oczywiście, nie można było oczekiwać, że wejście w życie 
DCFTA będzie miało w krótkim okresie istotny wpływ na wzrost wza-
jemnych obrotów handlowych54, choć handel z Mołdawią od 2014 r. sy-
stematycznie rośnie.

Po trzecie, znaczenie obrotów handlowych z państwami PW nie jest 
jednolite w całej Unii Europejskiej. Eksport UE do państw Partnerstwa 
Wschodniego w 2017 r. pochodził przede wszystkim z Niemiec (21%55), 
Polski (18%), Włoch (8%) oraz Węgier (7%). Na pozostałe 24 państwa 
UE przypadało mniej niż połowa eksportu UE (46%)56. Najwięcej im-
portu z PW trafiało na rynek Włoch (23%), Niemiec (11%), Polski (10%) 
i Holandii (6,1%). Na rynki pozostałych 24 państw UE przypadała po-
łowa (50%) importu z PW57.

Po czwarte, bilans handlowy państw Partnerstwa Wschodniego 
z Unią Europejską jest w większości przypadków ujemny (zob. tabe-
la 3). Liberalne warunki wymiany nie przynoszą im więc (przynajmniej 
na razie) spodziewanych korzyści w postaci zbilansowania czy nad-

54 E. Radomska, DCFTA – Umowa o strefie wolnego handlu Ukrainy z Unią Europejską – szanse, zagroże-
nia, wyzwania, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2017, nr 2(55), s. 72. Należy przy tym pamiętać, 
że oczekiwany wpływ AA i DCFTA jest znacznie szerszy i obejmuje (poza handlem zagranicznym) 
także inne dziedziny gospodarki. Zob. O. Shumylo-Tapiola, Ukraine at the Crossroads: Between 
the EU DCFTA & Customs Union, „Russie.Nei.Reports”, April 2012, no. 11, s. 9, https://carnegieen-
dowment.org/files/Ukraine_at_the_Crossroads-Between_the_EU_DCFTA__Customs_Union.pdf 
[18.07.2019].

55 Oznacza to spadek o 5 p.p. w stosunku do 2007 r.
56 Figure 7, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.
57 Figure 8, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.
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wyżki w obrotach handlowych. Paradoksalnie, najlepszą sytuację mają 
państwa, dla których formalnoprawną podstawę wymiany stanowią 
„stare” porozumienia: Białoruś i Azerbejdżan. W 2016 r. nadwyżkę 
zanotowała również Ukraina, ale w wykorzystanym do analizy zbio-
rze danych statystycznych brak jest takowych za rok 2017 i nie można 
stwierdzić, czy jest to początek trwałego trendu.

Tabela 3. Handel towarami państw PW z UE (mln euro)

2007
E/I/S

2008
E/I/S

2012
E/I/S

2013
E/I/S

2016
E/I/S

2017
E/I/S

AR 409/740/-331 391/829/-437 437/791/-354 383/782/-399 422/651/-229 561/799/-239

AZ 1251/1222/28 18 712/1402/17 310 8974/2079/6895 8669/2842/5827 5510/1927/1640 6594/1807/4787

BI 7778/4570/3208 9714/5837/3877 13 659/7241/6417 7881/7916/-35 5016/4895/1640 6975/5900/4787

GR 196/1123/-927 228/1194/-966 275/1890/-1616 457/1706/-1249 511/2001/-1490 580/1948/-1368

MO 494/1223/ 560/1432/ 788/1806/ 855/1861/ 1205/1783/ 1406/2110/

UK* 13 582/18 657/
-5075

16 188/22 824/
-6636

19 706/26 850/
-7144

16 623/21 039/
-4416

21 599/20 234/
1366

b.d./b.d./
b.d.

E – eksport; I – import; S – saldo
* w roku 2016 nie obejmuje terytoriów nieobjętych efektywną kontrolą rządu w Kijowie
Źródło: Table 1, [w:] Eurostat, European Neighbourhood Policy – East – statistics on trade.

Podsumowanie
Zróżnicowanie sytuacji wewnętrznej, ambicji i szybkości reform 
w państwach Partnerstwa Wschodniego powoduje zróżnicowanie 
ich pozycji w relacjach z Unią Europejską. Wyraża się ono odmien-
nością formalnoprawnych podstaw – od wciąż obowiązującej umowy 
o handlu i współpracy WE–ZSRR z 1989 r. do umów o stowarzysze-
niu z pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu podpisanych 
w 2014 r. Analiza wzajemnych obrotów handlowych w latach 2007-
2017 nie wykazała jednak wyraźnego związku między wielkością tych 
obrotów a rodzajem umowy regulującej stosunki gospodarcze. Choć 
dla większości państw Partnerstwa Wschodniego Unia Europejska jest 
najważniejszym rynkiem zbytu (poza Białorusią) i zaopatrzenia (poza 
Białorusią i Armenią), to dla Unii Europejskiej jako całości państwa 
PW pozostają partnerami drugo- i trzeciorzędnymi.
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