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Problematyka szeroko pojętej wspólnej polityki handlowej (WPH) Unii Europej-
skiej od lat jest tematem licznych publikacji zarówno naukowych, jak i dydaktycz-
nych. Większość z nich dotyczy jednak wybranych kwestii związanych z WPH 
i nie przedstawia jej w sposób kompleksowy. Monografi ę autorstwa dr Małgo-
rzaty Czermińskiej wyróżnia na tym tle zarówno wieloaspektowe podejście do 
problemu, jak i unikalne ukazanie zależności pomiędzy WPH a szeroko pojętym 
kontekstem bezpieczeństwa (międzynarodowego, narodowego, ekonomicznego). 
Recenzowana praca stanowi bardzo obszerne studium z zakresu ekonomii mię-
dzynarodowej, którego celem jest „identyfi kacja i ocena instrumentów polityki 
handlowej Unii Europejskiej, służących ochronie jednolitego rynku wewnętrznego 
oraz budowie międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego, w kontekście 
badań ewolucji i specyfi ki WPH, z jednoczesnym uwzględnieniem autonomicz-
nej i traktatowej polityki handlowej” (s. 24). Z twego powodu zagadnienie poru-
szone w książce nie ogranicza się tylko do wymiaru europejskiego, ale stanowi 
istotny problem w ramach funkcjonowania całej gospodarki światowej. Mono-
grafi a jest efektem opracowania przez dr Czermińską wszechstronnych studiów 
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literaturowych, wykorzystania bogatego materiału statystycznego oraz przeprowa-
dzenia badań własnych. Praca została podzielona na sześć rozdziałów.

W rozdziale pierwszym – Ewolucja wspólnej polityki handlowej Unii Eu-
ropejskiej – cele, zasady, podstawy prawne – Autorka omówiła istotę, zakres oraz 
ewolucję wspólnej polityki handlowej w świetle kolejnych traktatów europej-
skich: rzymskiego, Jednolitego Aktu Europejskiego, Traktatu z Maastricht, amster-
damskiego, nicejskiego oraz – najważniejszego dla aktualnego funkcjonowania 
WPH – Traktatu lizbońskiego. Sporo miejsca poświęciła też wertykalnemu i hory-
zontalnemu podziałowi kompetencji w ramach WPH. Podsumowaniem tej części 
jest wytyczenie pożądanych kierunków zmian wspólnej polityki handlowej UE 
w XXI w., dokonane na podstawie przeprowadzonej analizy jej dotychczasowego 
funkcjonowania.

Za cel rozdziału drugiego pracy pt. Bezpieczeństwo międzynarodowe i jego 
determinanty w ujęciu teoretycznym w kontekście wspólnej polityki handlowej 
Unii Europejskiej, Autorka przyjęła przedstawienie istoty i rodzajów bezpieczeń-
stwa w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym oraz wskazanie 
powiązań pomiędzy nimi a tytułową polityką handlową UE. Dla realizacji tego 
celu dr Czermińska przybliżyła pojęcie, wymiary, zakres oraz determinanty bez-
pieczeństwa ekonomicznego. Podkreśliła także rolę ugrupowań integracyjnych 
we współczesnej gospodarce światowej. Stwierdziła, że dla Unii Europejskiej 
handel wraz z polityką handlową (będącą elementem polityki zagranicznej) stały 
się swoistym soft power, a więc sposobem rozwiązywania problemów i wywiera-
nia wpływu na inne państwa, bez stosowania tzw. hard power, czyli siły militar-
nej. W rezultacie wykorzystując do tego celu wspomniane elementy Unia używa 
także polityki bezpieczeństwa.

W pierwszej części rozdziału trzeciego – Środki ochrony rynku wewnętrz-
nego Unii Europejskiej stosowane w ramach wspólnej polityki handlowej – doko-
nano charakterystyki rynku wewnętrznego i jego podstawowych wolności, a na-
stępnie przedstawiono handlowe aspekty swobody przepływu towarów. Należy 
podkreślić, że polityka handlowa dotyczy przede wszystkim relacji handlowych 
z państwami trzecimi, ale zdaniem Autorki, może mieć ona również odniesienia 
do handlu wewnętrznego – ma wówczas charakter bardzo liberalny. Ta część pracy 
zawiera ewolucję i strukturę podstawowego i tradycyjnego instrumentu ochrony 
w imporcie, jakim jest unijna taryfa celna. W drugiej części dużo miejsca poświę-
cono również środkom protekcji uwarunkowanej zarówno w świetle obowiązują-
cych przepisów prawa, jak też ich wykorzystaniu w praktyce. Zwrócono uwagę na 
wprowadzone w ostatnich latach (2017 i 2018 r.) zmiany oraz wskazano pożąda-
ne kierunki dalszych przekształceń instrumentów WPH. Zidentyfi kowano środki 
ochrony przed nieuczciwymi praktykami państw oraz zaakcentowano pozatary-
fowe środki ochrony rynku wewnętrznego. Szczególnie ważną częścią nie tylko 
omawianego rozdziału, ale także całej książki wydaje się być opracowanie przez 
Autorkę instytucjonalnej macierzy zdarzeniowej bezpieczeństwa transgranicznego 
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ruchu towarowego w UE, w której przedstawiono znaczenie instytucji unijnych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa w przywozie.

Rozdziały: czwarty (Multilateralizm we współczesnej polityce handlowej 
Unii Europejskiej – wielostronny system handlu GATT/WTO a bezpieczeństwo 
międzynarodowe), piąty (Bilateralizm i regionalizm w traktatowej polityce han-
dlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa 
ekonomicznego) i szósty (Preferencje jednostronne w traktatowej polityce han-
dlowej Unii Europejskiej i ich znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa 
ekonomicznego) dotyczą traktatowej polityki handlowej. W ich treści odniesiono 
się do trzech wymiarów polityki handlowej: multirateralnego, bilateralnego (regio-
nalnego) oraz unilateralnego.

Do pierwszego z nich dr Czermińska nawiązała bezpośrednio w rozdziale 
czwartym, który rozpoczyna dyskusja na temat zależności między multilaterali-
zmem a regionalizmem w międzynarodowej polityce handlowej. Następnie przed-
stawiono: cele i zasady systemu GATT/WTO, rola Unii Europejskiej w nim oraz 
znaczenie zobowiązań w ramach rund negocjacyjnych GATT dla kształtowania 
instrumentów WPH. W dalszej części scharakteryzowane zostało stanowisko ne-
gocjacyjne UE w Rundzie z Doha oraz osiągnięcia WTO w postaci wypracowania 
tzw. pakietu z Bali oraz „pakietu z Nairobii”. Rozdział wieńczy opis roli Unii Eu-
ropejskiej w systemie rozstrzygania sporów handlowych WTO.

Celem rozdziału piątego było ukazanie znaczenia preferencyjnych porozu-
mień handlowych dla bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza ekonomicz-
nego. Z tego względu znalazła się w nim charakterystyka umów o wolnym handlu 
nowej generacji zawartych przez UE z Koreą Południową, Kanadą, Kolumbią, 
Peru i Ekwadorem, Ameryką Środkową oraz Japonią. W kolejnej części zamiesz-
czono charakterystykę umów o wolnym handlu pierwszej generacji, zawartych 
z krajami EFTA (strefy wolnego handlu, przekształcone we wspólny rynek, w ra-
mach Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz z Turcją, Andorą i San Ma-
rino (unie celne). Następnie przedstawiono cele i główne założenia Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa, obejmującej kraje Basenu Morza Śródziemnego (południowi 
sąsiedzi UE) oraz kraje Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego (Partnerstwo 
Wschodnie). Sporo miejsca poświęcono również problemom w relacjach handlo-
wych z Rosją oraz bilateralnym umowom o stabilizacji i stowarzyszeniu zawartym 
z krajami Bałkanów Zachodnich.

Ostatni, szósty rozdział dotyczy preferencji unilateralnych, przyznawa-
nych przez Unię Europejską państwom rozwijającym się i najsłabiej rozwiniętym. 
Preferencje te uznano za szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
międzynarodowego benefi cjentów oraz dla zabezpieczenia interesów UE i podzia-
łu strefy wpływów, zwłaszcza z USA, Chinami i innymi gospodarkami wscho-
dzącymi. W rozdziale znalazła się obszerna charakterystyka systemu GSP, GSP 
Plus oraz preferencji dla państw najsłabiej rozwiniętych, a także kryteriów kwa-
lifi kacji do nich. W celu oceny efektywności tych udogodnień, ich znaczenia dla 
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bezpieczeństwa ekonomicznego benefi cjentów oraz samej Unii Europejskiej, 
Autorka dużo uwagi poświęciła relacjom handlowym ugrupowania z państwami 
Afryki, Karaibów i Pacyfi ku (AKP) oraz nowym umowom o partnerstwie gospo-
darczym, tzw. EPA.

Mimo że monografi a ma charakter stricte naukowy i stanowi spójną całość 
podporządkowaną przyjętemu celowi oraz weryfi kacji hipotez badawczych, to 
klarowny – choć bardzo szczegółowy – wywód Autorki pozwala zarówno znaw-
com tematyki, jak i niewprawionym czytelnikom na korzystanie z książki w celu 
zrozumienia współczesnych procesów integracyjnych oraz uzyskania odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania z zakresu handlu międzynarodowego, do czego szczerze 
zachęcam.


