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The Impact of the Political and Economic Situation in Ukraine
on Economic Relations with Poland

Abstract: The economic crisis and complicated political situation in Ukraine 
affected negatively the economic relations of that country with foreign states. 
The value of trade decreased and there has been a withdrawal of capital in the 
form of foreign direct investment. In this period similar changes have been 
observed also in Polish-Ukrainian economic relations. The aim of this study is 
to analyse the changes in the Polish-Ukrainian economic relations and iden-
tify main factors affecting these changes. It was an unfavourable economic 
situation in Ukraine that had the biggest influence on economic cooperation 
with foreign countries. A strong decline in GDP was observed in the years 
2014-2015 and other economic indicators deteriorated. There was also a strong 
depreciation of the Ukrainian currency. Additionally, the unstable political 
situation in Ukraine had a negative impact on the economic situation and 
economic relations with foreign countries. In the period under scrutiny, there 
were also significant changes in the agreements governing the relations of 
Ukraine with foreign countries. Political and economic relations with Russia 
seriously deteriorated and it should be remembered that before 2014 Russia 
was the main trading partner of Ukraine. At the same time relations with the 
European Union improved after the signing of an association agreement. The 
worsening of the economic situation and the unstable political situation led 
to a significant drop in a Polish trade turnover with Ukraine. As a consequence, 
it has reduced the role of Ukraine as a trading partner of Poland. Despite the 
unfavourable trends in bilateral trade, Poland maintained its position among 
the main trade partners of Ukraine. The stabilization of political and economic 
situation and consistent reforms are necessary conditions for the develop-
ment of Polish-Ukrainian economic cooperation. The full implementation of 
the association agreement of Ukraine with the European Union could be also 
a factor which would allow to assess positively the prospects for the develop-
ment of the cooperation. 
Keywords: Polish-Ukrainian trade, Ukrainian economy, imports, exports. 
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Wprowadzenie
Kryzys gospodarczy i złożona sytuacja polityczna wpłynęły bardzo 
negatywnie na ukraińskie stosunki gospodarcze z zagranicą. Zmniej-
szała się wartość obrotów handlowych i dochodziło do wycofywania 
z gospodarki ukraińskiej kapitału w formie zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (ZIB). Podobne zmiany miały miejsce w tym okresie 
także w polsko-ukraińskich stosunkach gospodarczych. Wstępna anali-
za problematyki pozwala na sformułowanie hipotezy badawczej, którą 
można przedstawić następująco: w warunkach kryzysu gospodarcze-
go i niepewnej sytuacji politycznej na Ukrainie, niekorzystne zmiany 
we współpracy gospodarczej tego kraju z zagranicą były znacznie sil-
niejsze niż w relacjach polsko-ukraińskich.

Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian w polsko-ukra-
ińskich stosunkach gospodarczych, a także wskazanie głównych czyn-
ników wpływających na te zmiany.

Znaczna rozbieżność danych statystycznych, szczególnie w odnie-
sieniu do wymiany handlowej, jaka występuje między statystyką pol-
ską i ukraińską, jest problemem dla poprawności prowadzonej analizy. 
Różnice dotyczą zarówno wartości i dynamiki wymiany, jak i kierunku 
zmian tych wielkości w poszczególnych latach. W opinii ekspertów ba-
dających ten problem, główną przyczyną tych różnic jest inna metodo-
logia gromadzenia danych. Wskazuje się m.in. na to, że w Polsce dane 
o obrotach towarowych z zagranicą oparte są na formule handlu spe-
cjalnego1, a na Ukrainie – na formule handlu generalnego. Inną istotną 
przyczyną były nieprawidłowości przy wypełnianiu dokumentów SAD2. 

1 Zgodnie z metodologią Biura Statystycznego ONZ obroty towarowe handlu zagranicznego opar-
te na formule handlu specjalnego obejmują: przywóz z zagranicy i wywóz za granicę wszystkich 
towarów (bez względu na formę płatności), które zostały poddane odprawie celnej ostatecznej 
lub odprawie warunkowej w przypadku obrotu uszlachetniającego na Jednolitym Dokumencie 
Administracyjnym SAD, reeksport pośredni i import na reeksport pośredni, darowizny organiza-
cji społecznych, pomoc charytatywną nieodpłatną, przywóz i wywóz towarów będących przed-
miotem aportów rzeczowych podmiotów zagranicznych, towary przywiezione bądź wywiezione 
w ramach umów dzierżawy oraz w ramach transakcji leasingowej, przy umowach przewidują-
cych okres użytkowania powyżej jednego roku, obrót uszlachetniający liczony metodą brutto, 
za: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach, Handel zagraniczny województwa katowickie-
go, http://www.sbc.org.pl/Content/97115/us-zp0714.pdf [30.01.2016]. 

2 E. Kaliszuk, Ł. Ambroziak, M. Błaszczuk, Konsekwencje ustanowienia strefy wolnego handlu między 
Unią Europejską a Ukrainą dla handlu towarami między Polską a Ukrainą, w: I. Wiśniewska (red.), 
Konsekwencje dla Polski utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, Ośro-
dek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2009, s. 55. 
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Autor, dla zachowania porównywalności i wiarygodności analizy, korzy-
stał w opracowaniu przede wszystkim z polskich danych statystycznych 
dotyczących wzajemnego handlu. Natomiast dane dotyczące gospodarki 
ukraińskiej zostały pozyskane z bazy Państwowego Komitetu Statystyki 
Ukrainy – są one zbieżne z danymi publikowanymi przez organizacje 
międzynarodowe, takie jak IMF czy UNCTAD. 

1. Uwarunkowania polsko-ukraińskiej  
współpracy gospodarczej w latach 2014-2015

 
1.1. Wynikające z sytuacji gospodarczej
Dynamika wzrostu gospodarki ukraińskiej ulegała w ostatnich la-
tach dużym wahaniom. Po okresie wysokiego wzrostu gospodarczego 
w latach 2004-2007, nastąpiło wyraźne spowolnienie od IV kwartału 
2008 r. Głównym czynnikiem wpływającym na pogorszenie koniunk-
tury były skutki światowego kryzysu gospodarczego, które w pełni dały 
o sobie znać w wynikach gospodarki w kolejnym roku. Nastąpił gwał-
towny spadek PKB o 14,8%, czyli największy wśród państw Wspólnoty 
Niepodległych Państw3. Po krótkim okresie poprawy koniunktury w la-
tach 2010-2011, kolejne dwa lata charakteryzowała stagnacja gospodarki. 
Wpływ na taką sytuację miały czynniki strukturalne wynikające z braku 
reform i oligarchicznego charakteru gospodarki. Wśród tych czynni-
ków wspomnieć należy chociażby o relatywnie małym, w porównaniu 
z UE, udziale przemysłu przetwórczego w PKB Ukrainy. Równocześnie 
występowała duża koncentracja tworzenia wartości dodanej przetwór-
stwa przemysłowego na produkcji artykułów spożywczych, napojów 
i wyrobów tytoniowych oraz produkcji metali. Na te dwa działy przy-
padało w 2013 r. 53% wartości dodanej w przemyśle przetwórczym4. 
Gospodarkę ukraińską charakteryzuje także relatywnie niskie znacze-
nie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Dominują 

3 Główny Urząd Statystyczny, Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią – wybra-
ne aspekty, Warszawa 2015, s. 3, http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/powiazania-gospodarki-
-polskiej-z-rosja-ukraina-i-bialorusia-wybrane-aspekty,5,1.html [5.01.2016].

4 R. Pater, Dynamika i struktura ukraińskiej gospodarki (wybrane tendencje w ukraińskiej gospodarce), 
w: A. Lewandowska i in. (red.), Bariery polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspekty-
wy płynące z utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, „WSIiZ Working 
Papers”, no. 13, Rzeszów 2014, s. 7.

http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/powiazania-gospodarki-polskiej-z-rosja-ukraina-i-bialorusia-wybrane-aspekty,5,1.html
http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/powiazania-gospodarki-polskiej-z-rosja-ukraina-i-bialorusia-wybrane-aspekty,5,1.html
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duże przedsiębiorstwa, głównie z branży wydobywczej, metalurgicz-
nej i energetycznej. Jest to konsekwencja oligarchicznego charakteru 
gospodarki i stanowi istotną barierę dla jej reformowania i poprawy 
konkurencyjności5. Podkreśla się również negatywną rolę antyreforma-
torskich rządów w okresie prezydentury W. Janukowycza6. Niekorzyst-
nie dla Ukrainy kształtowały się w tym okresie także ceny towarów na 
rynkach zagranicznych. Wysoki poziom cen na importowane z Rosji su-
rowce energetyczne, przy spadku popytu zagranicy na wyroby hutnicze 
i rudy metali, skutkował pogarszaniem się salda wymiany handlowej. 
Na problemy gospodarcze dodatkowo nałożyły się skutki wydarzeń po-
litycznych z końca 2013 r. W konsekwencji w latach 2014 i 2015 doszło 
do znacznego spadku PKB Ukrainy o odpowiednio 6,8% i 12%. Nieko-
rzystne zmiany nastąpiły również w przypadku innych wskaźników eko-
nomicznych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera tabela 1.

Tabela 1. Podstawowe dane gospodarcze dla Ukrainy w latach 2010-2015

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015b

Dynamika PKBd (w %) 4,1 5,5 0,2 0,0 -6,8 -12,0c

Stopa inflacji (w %) 9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 39,5a

Stopa bezrobocia (w %) 8,9 8,7 8,2 7,8 9,7 11,4c

Deficyt budżetowy (w % PKB) -5,0 -1,7 -3,7 -4,3 -5,0 xx

Dług publiczny (w % PKB) xx xx 36,8 40,2 71,2 156,0c

a – październik 2015 r. w porównaniu do grudnia 2014 r. 
b – z wyłączeniem czasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol 
c – prognoza 
d – zmiana w stosunku do roku poprzedniego 
Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua [10.11.2015].

Znaczny wzrost inflacji i poziomu bezrobocia dodatkowo nieko-
rzystnie wpływał na poziom popytu na rynku wewnętrznym. Dla wzro-
stu gospodarczego Ukrainy miało to istotne znaczenie, ponieważ wśród 
składowych PKB na spożycie przypadało w 2012 r. aż 88,3%7. Działania 
antykryzysowe oraz wydatki na działania wojskowe we wschodniej czę-

5 Tamże.
6 T. Iwański, Gospodarka Ukrainy w cieniu wojny, „Komentarze OSW”, nr 148, Ośrodek Studiów 

Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2014, s. 2.
7 R. Pater, dz.cyt., s. 6.

http://www.ukrstat.gov.ua
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ści kraju spowodowały silny wzrost deficytu budżetowego i gwałtowne 
zwiększenie długu publicznego w relacji do PKB. Wśród czynników 
ekonomicznych wpływających na stosunki z zagranicą szczególne zna-
czenie mają zmiany kursu walutowego. Długookresowa tendencja de-
precjacyjna waluty ukraińskiej była zauważalna już od 2004 r. Hrywna 
traciła na wartości wobec euro, dolara czy złotego. Względna stabili-
zacja kursu, która występowała w latach 2010-2013, skończyła się na 
przełomie 2013 i 2014 r. Oficjalny kurs hrywny do dolara zmienił się 
w 2014 r. z 7,99 UAH w dniu 1 stycznia na 15,77 UAH za 1 USD na ko-
niec roku8. W 2015 r. występowała dalsza deprecjacja kursu hrywny, 
aż do poziomu 24,028 UAH za USD w dniu 1.01.2016 r.9. Zmiany kur-
su polskiego złotego do hrywny miały podobny charakter, co obrazuje 
wykres 1. Deprecjacja kursu waluty ukraińskiej bardzo niekorzystnie 
wpływała na konkurencyjność cenową i opłacalność polskiego eks-
portu na Ukrainę. Były także oceniane jako niekorzystne przez pol-
skich inwestorów prowadzących działalność na rynku ukraińskim. 
Natomiast ich pozytywny wpływ na eksport ukraiński był częściowo 
neutralizowany przez wysoki poziom inflacji.  

Wykres 1. Kurs polskiego złotego (PLN) do ukraińskiej hrywny (UAH)

Źródło: opracowanie na podstawie średnich kursów NBP, http://www.bankier.pl/narzedzia/archiwum-kursow-
walutowych?currency=UAH&start_dt=2013-11-18&end_dt=2015-11-04&set_date=-1&op=6 [5.11.2015].

8 Ministerstwo Gospodarki, Ukraina. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, http://www.
mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2017_11_2015.doc [30.11.2015].

9 http://zloty.ws/kurs/konwersja/usd/uah/ [11.01.2016].

http://www.bankier.pl/narzedzia/archiwum-kursow-walutowych?currency=UAH&start_dt=2013-11-18&end_dt=2015-11-04&set_date=-1&op=6
http://www.bankier.pl/narzedzia/archiwum-kursow-walutowych?currency=UAH&start_dt=2013-11-18&end_dt=2015-11-04&set_date=-1&op=6
http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2017_11_2015.doc
http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2017_11_2015.doc
http://zloty.ws/kurs/konwersja/usd/uah/
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W badanym okresie następowały znaczne wahania stanu rezerw 
dewizowych Ukrainy. Między innymi dzięki kredytom z Między-
narodowego Funduszu Walutowego w 2015 r. odnotowano wzrost 
rezerw walutowych o 77% – do poziomu 13,3 mld USD. Dla porów-
nania, w roku 2014 rezerwy walutowe zmniejszyły się 2,7-krotnie – 
z 20,42 mld USD do 7,53 mld USD10.

1.2. Wynikające z sytuacji politycznej
Niniejsze opracowanie nie podejmuje szerzej problematyki przy-
czyn i przebiegu zmian politycznych na Ukrainie i konfliktu z Rosją. 
Niemniej jednak należy wskazać najważniejsze konsekwencje tych 
wydarzeń dla gospodarki. Euromajdan, usunięcie prezydenta W. Ja-
nukowycza, wybory nowych władz, aneksja Krymu przez Rosję czy 
konflikt na wschodzie Ukrainy miały szerokie reperkusje w odniesie-
niu do sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. Wywierały także sil-
ny wpływ na sytuację gospodarczą i stosunki gospodarcze z zagranicą. 
Wydarzenia na Ukrainie spowodowały wzrost ryzyka politycznego dla 
zagranicznych eksporterów i inwestorów. Wpływało to negatywnie 
na ocenę wiarygodności partnerów ukraińskich dokonywaną przez 
zagraniczne firmy oraz na proponowane warunki współpracy. Spo-
wodowało także wycofanie części kapitału zagranicznego z Ukrainy. 
Innym skutkiem wydarzeń politycznych był brak możliwości prowa-
dzenia działalności na terenach kontrolowanych przez separatystów 
we wschodniej części kraju. Uniemożliwiało to realizację zawartych 
wcześniej umów, a dla firm funkcjonujących na tych terenach – ko-
nieczność zawieszenia lub zaprzestania działalności. Konflikt spo-
wodował spadek produkcji przemysłowej w obwodach donieckim 
i ługańskim, co w konsekwencji przyczyniło się do ogólnego spad-
ku produkcji przemysłowej na Ukrainie o 7,8% w okresie od sierpnia 
2014 r. do sierpnia 2013 r.11. Należy podkreślić, że tereny objęte różnym 
charakterem działań zbrojnych miały duże znaczenie dla gospodarki 
Ukrainy, ponieważ w 2012 r. wytworzono tam 19,5% ukraińskiego PKB 

10 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Przegląd aktualności gospodar-
czych na Ukrainie, „Biuletyn Informacyjny”, 2016, nr 1, https://ukraine.trade.gov.pl/pl/f/download/
fobject_id:271118 [12.01.2016].

11 T. Iwański, Gospodarka Ukrainy, s. 2.

https://ukraine.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:271118
https://ukraine.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:271118
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(Krym 3,1% PKB, Sewastopol 0,7% PKB, obwód doniecki 11,7% PKB, 
obwód ługański 4,0% PKB)12. Donbas należał ponadto do regionów 
o dużym udziale w eksporcie Ukrainy. Działania przeciw separatystom 
wywołały również trudności z zaopatrzeniem w surowce i materiały 
zakładów w innych częściach kraju, w tym także tych prowadzących 
działalność eksportową. Eskalacja napięcia w relacjach politycznych 
Ukrainy z Rosją spowodowała znaczny wzrost protekcjonizmu w sto-
sunkach gospodarczych. Działania o takim charakterze doprowadzi-
ły ostatecznie do decyzji strony rosyjskiej o wypowiedzeniu umowy 
o strefie wolnego handlu z Ukrainą od 1.01.2016 r. Należy pamiętać, 
że Rosja była głównym partnerem handlowym Ukrainy przed 2014 r. 

1.3. Uwarunkowania zewnętrzne i systemowe
Taki charakter można przypisać zmianom w regulacjach prawnych w za-
kresie zagranicznej polityki ekonomicznej wprowadzanym na Ukrainie. 
Tendencje protekcjonistyczne w polityce handlowej wystąpiły na Ukrai-
nie już w konsekwencji akcesji tego kraju do Światowej Organizacji Han-
dlu. Działania o podobnym charakterze wystąpiły także w analizowanym 
okresie. W kontekście stosunków z Polską należy wspomnieć o wpro-
wadzeniu od 26.02.2015 r. dodatkowych opłat importowych w wysoko-
ści 10% i 5% na większość towarów importowanych przez Ukrainę. Na 
okres 10 lat wprowadzono także zakaz eksportu nieobrobionego drewna 
okrągłego. Obowiązuje też zakaz importu mięsa i produktów mięsnych 
z województwa podlaskiego13. Z części wprowadzonych rozwiązań stro-
na ukraińska się wycofała, ponieważ 1.01.2016 r. nabrała mocy prawnej 
Ustawa Ukrainy nr 912-VIII z dnia 24.12.2015 r. „O przedsięwzięciach 
dotyczących stymulacji działalności w zakresie handlu zagranicznego”, 
zakładająca zniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 5% i 10% z tytu-
łu importu towarów na obszar celny Ukrainy14.

Za czynnik o charakterze zewnętrznym należy uznać spadek popytu 
i cen na rynkach światowych na towary eksportowane przez Ukrainę. 
Uwaga ta dotyczy głównie wyrobów stalowych i rud metali. Duży udział 

12 Główny Urząd Statystyczny, Powiązania, s. 3. 
13 Ministerstwo Gospodarki, Ukraina. 
14 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Przegląd aktualności gospodar-

czych na Ukrainie.
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tych produktów w strukturze eksportu oraz niska konkurencyjność in-
nych grup produktów na rynkach zagranicznych są powodem spadku 
wartości ukraińskiego wywozu. Ograniczało to potencjalne korzyści 
wynikające z deprecjacji hrywny i liberalizacji dostępu do rynku UE. 
Ułatwienia w stosunkach gospodarczych z Unią Europejską są efektem 
postanowień „Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony”, 
który został zawarty 21.03.2014 r. Podpisany w tym dniu układ dotyczył 
przede wszystkim porozumienia w sferze polityki. Natomiast kluczowe 
znaczenie dla współpracy gospodarczej ma część handlowa tej umowy, 
określana jako pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu 
(Deep and Comprehensive Free Trade Agreement – DCFTA), zawarta 
27.06.2014 r. W pełnym zakresie weszła ona w życie od 1.01.2016 r.15. Na-
leży przypomnieć, że brak woli prezydenta W. Janukowycza do podpisa-
nia uzgodnionej wcześniej umowy stowarzyszeniowej był bezpośrednią 
przyczyną rozpoczęcia protestów na Euromajdanie. Decyzja ta pośrednio 
doprowadziła do wspomnianych wcześniej zmian sytuacji politycznej na 
Ukrainie. W celu wsparcia gospodarki ukraińskiej już 22.04.2014 r. Unia 
Europejska zdecydowała się na wcześniejsze wprowadzenie jednostron-
nych preferencji handlowych przewidzianych w DCFTA. Stworzyło to 
warunki bezcłowego dostępu dla ukraińskich eksporterów do rynku UE 
i w analizowanym okresie wpływało na sytuację w handlu zagranicznym. 

2. Zmiany wartości, dynamiki i struktury obrotów  
w handlu towarami 

Analizując polsko-ukraińską wymianę handlową, należy zaznaczyć, 
że kryzys gospodarczy w latach 2008-2009 wywołał duży spadek 
wzajemnych obrotów. W przypadku eksportu Polski, okres lat 2010-
2013 charakteryzował się stopniowym wzrostem obrotów. Jednak ich 
wartość z III kwartału 2008 r. została osiągnięta dopiero w III kwar-
tale 2012 r.16. Szczegółowe dane dotyczące wartości polsko-ukraińskiej 
wymiany handlowej zawarte są w tabeli 2.

15 E. Kaliszuk, Ukraina – uwikłanie między liberalizacją handlu a protekcjonizmem, „Unia Europejska.pl”, 
2015, nr 3, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 37. 

16 Główny Urząd Statystyczny, Powiązania, s. 12.
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Tabela 2. Wymiana handlowa Polska–Ukraina w latach 2009-2015

Eksport
( mln USD)

Dynamika
eksportuc (%)

Import
(mln USD)

Dynamika
importuc (%)

Saldo
(mln USD)

2009 3433,2 53,0 1153,1 49,0 2280,1

2010 3917,3 114,0 1818,6 158,0 2098,7

2011 4688,0 120,0 2791,8 154,0 1896,2

2012 5272,5 112,0 2553,2 91,0 2719,3

2013 5718,5 108,0 2219,8 87,0 3498,7 

2014 4207,3 74,0 2282,5 102,0 1924,8

2015a 2320,3 74,3b 1256,7 70,9b 1066,6

a – dane za okres styczeń-wrzesień 
b – od I-IX 2015 r. do I-IX 2014 r. 
c – zmiana w stosunku do roku poprzedniego

Źródło: opracowanie na podstawie: U. Dzyuma-Zaremba, Handel towarami i usługami między Polską a Ukrainą – 
bariery i perspektywy, w: A. Lewandowska i in. (red.), Bariery polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz per-
spektywy płynące z utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, „WSIiZ Working Papers”, 
no. 13, Rzeszów 2014, s. 43; Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, Warszawa 
2015, s. 145; Główny Urząd Statystyczny, Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-
sierpień 2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-
i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html [14.11.2015].

Pogorszenie sytuacji gospodarczej i niestabilna sytuacja polityczna 
spowodowały, że od 2014 r. zaczął się ponowny znaczny spadek eks-
portu Polski na Ukrainę, o ok. 26%. W tym okresie wartość eksportu 
Polski ogółem rosła, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia 
roli Ukrainy jako partnera handlowego Polski. Jeszcze w 2013 r. kraj ten 
zajmował 8 miejsce wśród rynków eksportowych z udziałem 2,8%, na-
tomiast w 2014 r. spadł na 14 miejsce z udziałem 1,9%17. Według danych 
za okres styczeń-sierpień 2015 r., Ukraina zajmowała 18 miejsce i przy-
padało na nią 1,6% wartości polskiego eksportu18. W 2013 r. import 
z Ukrainy stanowił 1,1% polskiego importu, co plasowało ją na 21 miej-
scu. Podobne miejsce zajmował import z Ukrainy w 2014 r., przy spad-
ku udziału do 1,0%19. W pierwszych ośmiu miesiącach 2015 r. udział 

17 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, Warszawa 2015, s. 117.
18 Główny Urząd Statystyczny, Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie sty-

czeń-sierpień 2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-
-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html [14.11.2015].

19 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, s. 117.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html
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obniżył się do 0,9%, co dawało Ukrainie 22 miejsce wśród dostawców 
towarów na polski rynek20.

Pomimo niekorzystnych tendencji w bilateralnej wymianie handlo-
wej, Polska utrzymywała wysoką pozycję wśród głównych partnerów 
Ukrainy w handlu zagranicznym. W eksporcie zajmowała piąte miej-
sce ogółem i pierwsze wśród krajów UE z udziałem 4,9% w 2014 r. oraz 
5,23% w 2015 r. W imporcie była to także piąta pozycja ogółem i druga 
po Niemczech wśród krajów UE. Udział Polski w imporcie na Ukrai-
nę wynosił 5% w 2014 r. i 6,13% w 2015 r.21. Pomimo znacznego spadku 
wartości wymiany, rola Polski w handlu zagranicznym Ukrainy wzro-
sła, ponieważ spadek obrotów ogółem tego kraju był jeszcze wyższy. 
Zmiany w tym zakresie zaprezentowane są na wykresach 2 i 3. 

Wykres 2. Tempo zmian wartości importu Ukrainy w latach 2010-2015 
(w % w stosunku do roku poprzedniego)

Źródło: opracowanie na podstawie: I. Petryk, Relacje gospodarcze Ukrainy z zagranicą w latach 1991-2013, w: A. Le-
wandowska i in. (red.), Bariery, s. 26; U. Dzyuma-Zaremba, dz.cyt., s. 43; Główny Urząd Statystyczny, Rocznik staty-
styczny handlu zagranicznego 2015, s. 145; Główny Urząd Statystyczny, Obroty handlu; Państwowy Komitet Statystyki 
Ukrainy, www.ukrstat.gov.ua [10.11.2015].

Analiza tempa zmian wartości importu Ukrainy z Polski potwierdza 
założoną na wstępie hipotezę. Tempo to zmniejszało się od 2012 r. Po-
nieważ wskaźniki tempa zmian miały w 2012 i 2013 r. wartości do-
datnie, to wartość importu z Polski rosła. W 2014 i 2015 r. wskaźniki 

20 Główny Urząd Statystyczny, Obroty handlu.
21 Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua [11.01.2016].

http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
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tempa zmian były ujemne, co było skutkiem znacznego spadku war-
tości importu z Polski w tych latach. Tempo zmian wartości importu 
Ukrainy ogółem również obniżało się od 2012 r. Jednak zmiany tego 
wskaźnika były większe niż w przypadku wymiany z Polską. Dodat-
nia wartość wskaźnika tempa zmian wystąpiła tylko w 2012 r., kiedy 
wartość importu ogółem wzrosła o ok. 2%. Od 2013 r. wartość ukraiń-
skiego importu ogółem spadała, a wskaźniki tempa zmian miały war-
tości ujemne. Należy przy tym zauważyć, że tempo spadku było coraz 
wyższe w kolejnych latach i wyższe niż w przypadku importu z Pol-
ski. Największy wpływ na tak silny spadek wartości całego importu 
Ukrainy miały wyniki wymiany handlowej z Rosją. W 2014 r. import 
z tego kraju zmniejszył się o 45%22, a w pierwszych ośmiu miesiącach 
2015 r. o 61,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzed-
niego23. Zmiany o takim charakterze wywołane były pogarszającymi się 
relacjami politycznymi i gospodarczymi z tym partnerem oraz spad-
kiem cen surowców energetycznych, które miały największy udział 
w imporcie z Rosji. Niekorzystnie na wartość całego importu Ukrainy 
wpływała także silna deprecjacja kursu hrywny. Na tym tle spadki war-
tości importu z Polski – odpowiednio o 26% i 25,7% – należy uznać 
za umiarkowane. Podobne tempo spadku wartości importu dotyczyło 
także handlu Ukrainy z całą Unią Europejską.

Wykres 3. Tempo zmian wartości eksportu Ukrainy w latach 2010-2015  
(w % w stosunku do roku poprzedniego)

22 T. Iwański, Załamanie handlu zagranicznego Ukrainy, „Analizy OSW”, Ośrodek Studiów Wschod-
nich im. Marka Karpia, http://www.osw.waw.pl/print/23145 [14.11.2015].

23 Ministerstwo Gospodarki, Ukraina. 

Źródło: opracowanie na podstawie: I. Petryk, dz.cyt., s. 26; U. Dzyuma-Zaremba, dz.cyt., s. 43; Główny Urząd 
Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, s. 145; Główny Urząd Statystyczny, Obroty handlu; 
Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, www.ukrstat.gov.ua [10.11.2015].

http://www.osw.waw.pl/print/23145
http://www.ukrstat.gov.ua
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Na zmiany wartości ukraińskiego eksportu w latach 2014 i 2015 de-
cydujący wpływ miały dwa czynniki. Z jednej strony, pogarszały się 
warunki dostępu do rynku rosyjskiego, czego efektem był spadek sprze-
daży o 35% w 2014 r.24 i 58,9% w 2015 r.25. Z drugiej natomiast strony, 
wystąpiło jednostronne otwarcie rynku UE dla towarów ukraińskich 
w wyniku przyznania autonomicznych preferencji handlowych. Wy-
wołało to krótkookresowy efekt wzrostu ukraińskiego eksportu do 
UE w 2014 r. Jednak dane dla okresu styczeń-sierpień 2015 r. wskazują 
na silny spadek eksportu Ukrainy na rynek UE, w tym także – Polski. 
Wpływ wymienionych czynników widoczny jest przy analizie tempa 
zmian wartości eksportu Ukrainy do Polski i eksportu Ukrainy ogó-
łem. Wartość eksportu Ukrainy ogółem zmniejszała się od 2012 r., przy 
czym w latach 2012 i 2013 tempo spadku było wolniejsze niż w przy-
padku sprzedaży na rynek Polski. Natomiast w latach 2014 i 2015 tem-
po spadku wartości eksportu ogółem było wyższe niż w eksporcie do 
Polski. Warto zauważyć, że w 2014 r. odnotowano nawet niewielki 
wzrost wartości ukraińskiego eksportu do Polski, o ok. 2%. 

W latach 2014-2015 nie nastąpiły znaczące zmiany w strukturze to-
warowej polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w stosunku do roku 
2013. Szczegóły dotyczące udziału poszczególnych grup towarowych 
na poziomie sekcji SITC prezentuje tabela 3. 

Zmiany w strukturze rzeczowej importu do Polski z Ukrainy były 
stosunkowo niewielkie i nie przekraczały 3,6 punktu procentowego 
(p.p.). Bardziej szczegółowe dane dotyczące zmian strukturalnych wy-
stępują przy układzie sekcji CN. Do najważniejszych sekcji w polskim 
imporcie w 2014 r. można zaliczyć26:

 � metale nieszlachetne i wyroby z nich – 30,5% (spadek z 31% 
w 2013 r.),

 � produkty mineralne – 22,8% (spadek z 28,5% w 2013 r.),
 � produkty pochodzenia roślinnego – 10,2% (spadek z 10,3% 

w 2013 r.),
 � drewno i wyroby z drewna – 8% (wzrost z 5,1% w 2013 r.),
 � przetwory spożywcze – 7% (wzrost z 6,8% w 2013 r.).

24 T. Iwański, Załamanie handlu zagranicznego. 
25 Ministerstwo Gospodarki, Ukraina. 
26 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, s. 192-193; Główny 

Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2014, Warszawa 2014, s. 195-196.
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Nastąpił więc widoczny spadek udziału trzech najważniejszych 
grup towarowych, z 69,8% do 63,5%. Zauważyć należy, że strukturę 
importu zdominowały głównie surowce i towary o niskim stopniu 
przetworzenia 

W analizowanym okresie nie zaszły istotne zmiany także w struk-
turze rzeczowej polskiego eksportu na Ukrainę. Stosunkowo najwięk-
szy spadek o 3,6 p.p. dotyczył grupy maszyn i urządzeń, co wynikało 
ze spowolnienia aktywności gospodarczej i ograniczenia inwestycji na 
Ukrainie. Warto przy tym zaznaczyć, że udział tej grupy zmniejszał się 
systematycznie już w latach wcześniejszych. Jeszcze w 2007 r. maszyny 
i urządzenia stanowiły niemal 37% polskiego eksportu towarów27. De-
cydujący wpływ na taką tendencję w strukturze towarowej eksportu 
miało pogorszenie koniunktury w gospodarce ukraińskiej. Skutkiem 
był malejący popyt gospodarki na środki inwestycyjne.

27 Ministerstwo Gospodarki, Współpraca handlowa Polski z krajami WNP, w szczególności z Rosją, 
Ukrainą i Białorusią, Warszawa 2014, s. 19, http://www.me.gov.pl/files/upload/8437/DSA_ZAHZ_
Wpółpraca%20handlowa%20Polski%20z%20WNP_20140114_w_ost.pdf [10.09.2015].

Tabela 3. Struktura towarowa polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w 2014 r.  
według sekcji SITC (w %) 

Sekcje SITC Import Polski 
z Ukrainy

Eksport Polski 
na Ukrainę

Żywność i zwierzęta żywe 10,0 10,2

Napoje i tytoń 0,1 0,3

Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 29,5 1,6

Paliwa mineralne, smary i pochodne 4,9 11,6

Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne 2,8 0,6

Chemikalia i produkty pokrewne 4,4 15,2

Towary przemysłowe sklasyfikowane wg surowca 37,7 25,7

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 7,4 23,1

Różne wyroby przemysłowe 3,2 11,7

Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,0 0,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagraniczne-
go 2014, Warszawa 2014, s. 148; Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, s. 145. 

http://www.me.gov.pl/files/upload/8437/DSA_ZAHZ_Wpółpraca%20handlowa%20Polski%20z%20WNP_20140114_w_ost.pdf
http://www.me.gov.pl/files/upload/8437/DSA_ZAHZ_Wpółpraca%20handlowa%20Polski%20z%20WNP_20140114_w_ost.pdf


258

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 14  (2016)  •  Zeszyt  5

Jarosław Kuśpit

W bardziej szczegółowym ujęciu według sekcji CN, największe 
znaczenie w polskim eksporcie w 2014 r. miały następujące grupy to-
warów28:

 � maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny – 
18,5% (w 2013 – 18,4%),

 � produkty mineralne – 11,9% (w 2013 – 11,1%),
 � tworzywa sztuczne i kauczuk – 10,3% (w 2013 – 9,5%),
 � metale nieszlachetne i artykuły z nich – 9,2% (w 2013 – 8,9%).

Wnioski wynikające z powyższej analizy wskazują, że struktura 
eksportu Polski była bardziej zróżnicowana i nie miała wyraźnie do-
minującej grupy towarowej. Na trzy najważniejsze grupy towarów 
przypadało 40,7% wartości eksportu. Dużo większy udział w porów-
naniu do importu miały produkty o wyższym stopniu przetworzenia. 
Potencjalny wzrost polskiego eksportu w następnych latach, w odnie-
sieniu do najważniejszych grup towarowych, wymagać będzie przede 
wszystkim poprawy koniunktury w ukraińskiej gospodarce.

3. Inne obszary współpracy gospodarczej
W obecnej sytuacji szczególne znaczenie dla gospodarki Ukra-

iny ma napływ kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich (ZIB). Ograniczona zdolność kredytowa ukraińskich firm, 
wysoka inflacja, a w konsekwencji także stopy procentowe kredytów, 
ograniczają możliwości pozyskiwania kapitału na rynku wewnętrz-
nym. Natomiast silna deprecjacja hrywny oraz niska, w ocenie zagra-
nicznych banków, zdolność kredytowa firm ukraińskich z uwagi na 
ryzyko polityczne ograniczają możliwości pozyskania kapitału z za-
granicznych rynków kredytowych. Kredyty zagraniczne uzyskiwane 
przez władze Ukrainy nie są w większości przeznaczane na aktywi-
zację gospodarki. Wykorzystywane są głównie na spłatę i rolowanie 
wcześniejszego zadłużenia29. 

28 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, s. 192-193; Główny 
Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2014, s. 195-196.

29 Efekt Majdanu: polskie spółki straciły ponad 120 mln zł, http://www.gazetaprawna.pl/857130  
[12.10.2015].

http://www.gazetaprawna.pl/857130
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Wykres 4. Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich na Ukrainie  
w latach 2010-2015 w mld USD

Źródło: Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua [10.11.2015]; Ministerstwo Gospodar-
ki, Ukraina. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%20
17_11_2015.doc [30.11.2015].

 
W latach 2014-2015 następował znaczny odpływ ZIB z Ukrainy. 

W 2014 r. spadek wartości zainwestowanego kapitału wyniósł 20,9%, 
co w ujęciu wartościowym oznaczało zmniejszenie ich skumulowanej 
wartości z 55,3 mld USD do 45,9 mld USD. Natomiast w pierwszym 
półroczu 2015 r. odpływ następował w tempie 19,6%, osiągając w czerw-
cu 2015 r. wartość skumulowanych ZIB wynoszącą 42,8 mld USD30.

Według stanu na 1.07.2015, polskie firmy zainwestowały na Ukra-
inie 790,8 mln USD, co dawało Polsce 11 miejsce wśród inwestorów 
zagranicznych z udziałem 1,8%. W latach 2014 i 2015 wartość polskich 
inwestycji spadała, ale w tempie znacznie wolniejszym niż ogół ZIB na 
Ukrainie. Było to odpowiednio 12% spadku wartości w 2014 r. i 4,6% 
spadku w pierwszym półroczu 2015 r. Według danych ukraińskich, 
działalność w tym kraju prowadziło ponad 2900 podmiotów gospo-
darczych z udziałem polskiego kapitału31. Sytuacja na Ukrainie wywie-
rała oczywiście niekorzystny wpływ na działalność polskich firm. Na 
przykład Getin Holding wykazał za 2014 r. 49 mln PLN straty netto, 

30 Ministerstwo Gospodarki, Ukraina.
31 Tamże.

http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2017_11_2015.doc
http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2017_11_2015.doc
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a wyniki Śnieżki pogorszyły się o 41% w stosunku do roku poprzed-
niego. Firmy zaangażowane na wschodzie Ukrainy, takie jak PZU 
i PKO BP, zamknęły część swoich placówek. Niemniej większość pol-
skich inwestorów nie planowało wycofania się z rynku32.

Na podstawie przedstawionych danych można uznać, że polskie 
firmy prowadzące działalność na Ukrainie wykazywały się dużym 
spokojem przy ocenie bieżącej sytuacji w tym kraju. Jak podkreślają 
przedstawiciele polskich inwestorów, ocena opłacalności inwestycji 
na tym rynku wymaga dłuższej perspektywy czasowej33. Można także 
wskazać inne czynniki, które wpływają na mniejszy odpływ polskich 
inwestycji, np. bliskość geograficzną i mały dystans kulturowy, czy też 
lepsze rozpoznanie i zrozumienie specyfiki rynku.

Ukraińskie ZIB w Polsce, według oficjalnych danych, miały rela-
tywnie niewielką wartość 51,3 mln USD i stanowiły jedynie ok. 0,8% 
ogółu inwestycji firm ukraińskich za granicą. Natomiast strona ukraiń-
ska szacuje, że realne zaangażowanie kapitału z tego kraju przekracza 
1 mld USD. Inwestycje te z różnych przyczyn nie są oficjalnie umiesz-
czane w statystykach ukraińskich34. 

Charakteryzując polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze, należy 
wspomnieć o ich specyficznym obszarze związanym z obrotem to-
warowym dokonywanym przez osoby fizyczne. Szczególne znaczenie 
miały zakupy dokonywane w Polsce przez obywateli Ukrainy. Po wy-
raźnym spadku liczby Ukraińców przyjeżdżających do Polski, który 
wystąpił w latach 2007-2008 i miał związek z przystąpieniem naszego 
kraju do strefy Schengen, od 2009 r. odnotowuje się stały wzrost prze-
kroczeń granicy. Wysoka dynamika tego zjawiska spowodowała, że 
w 2014 r. odnotowano 15 697,1 tys. przekroczeń polsko-ukraińskiej gra-
nicy przez cudzoziemców35. W tej liczbie aż 97,9% stanowili obywatele 
Ukrainy36. Także pierwsze oceny ruchu granicznego w 2015 r. wskazują 
na dalszy wzrost przyjazdów, o 18,2% w stosunku do roku poprzed-

32 P. Sobolewski, A. Woźniak, Wojna pogrąża polskie firmy, „Rzeczpospolita”, 27.02.2015, s. B5.
33 J. Kapiszewski, B. Mayer, P. Otto, Bilans ukraiński: biznes się obronił, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

2014, nr 119, s. A6.
34 Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Współpraca inwestycyjna, http://poland.mfa.gov.

ua/pl/ukraine-pl/trade [21.12.2015].
35 Główny Urząd Statystyczny, Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za 

granicą w 2014 r., Warszawa–Rzeszów 2015, s. 81.
36 Tamże, s. 41.

http://poland.mfa.gov.ua/pl/ukraine-pl/trade
http://poland.mfa.gov.ua/pl/ukraine-pl/trade
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niego37. Równocześnie z jeszcze wyższą dynamiką rosły wydatki oby-
wateli Ukrainy na zakup towarów w trakcie pobytu w Polsce.

Wartość zakupów dokonanych przez Ukraińców w Polsce 
w 2014 r. wyniosła 5679,3 mln PLN. Oznaczało to wzrost wydatków 
w porównaniu do roku 2013 o 1063,2 mln PLN38. Jednocześnie, wy-
datki obywateli polskich w trakcie pobytu na Ukrainie szacowane były 
na 203,3 mln PLN i systematycznie spadały od 2009 r.39. Zauważyć 
należy, że wartość zakupów realizowanych przez Ukraińców stano-
wiła ponad 35% wartości oficjalnego eksportu Polski na Ukrainę. Ob-
serwowany w 2015 r. dalszy wzrost przyjazdów i wydatków obywateli 
Ukrainy, przy spadku wartości oficjalnego eksportu, powodować bę-
dzie dalszy wzrost tego udziału. Warto podkreślić, że w analizowanym 
okresie obserwowano szybszy wzrost wartości wydatków niż liczby 
przekroczeń granicy przez Ukraińców. W efekcie, systematycznie ro-
sła wartość średnich wydatków na osobę, osiągając w 2014 r. wartość 
734,28 PLN40.

Podsumowanie
Analiza przeprowadzona w opracowaniu wskazuje na niekorzystne 
zmiany w relacjach Ukrainy z zagranicą. Wynikały one ze znacznego 
pogorszenia sytuacji gospodarczej i niestabilnej sytuacji politycznej 
tego kraju. Założona na wstępie hipoteza badawcza znalazła jedynie 
częściowe potwierdzenie w przeprowadzonej analizie. Tempo nieko-
rzystnych zmian ukraińskiego eksportu i importu ogółem było wyż-
sze niż odpowiednie wskaźniki dla wymiany z Polską. Należy jednak 
uwzględnić, że wpływ na takie zmiany miały przede wszystkim wyni-
ki wymiany Ukrainy z Rosją, która do 2014 r. była dominującym part-
nerem handlowym Ukrainy. Wpływ czynników politycznych i wzrost 
restrykcji w stosunkach handlowych między partnerami spowodo-
wały duży spadek obrotów bilateralnych. Natomiast wskaźniki tem-

37 Główny Urząd Statystyczny, Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za 
granicą w II kwartale 2015 roku, Warszawa–Rzeszów 2015, s. 1.

38 Główny Urząd Statystyczny, Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za 
granicą w 2014 r., s. 82.

39 Tamże.
40 Tamże, s. 83.
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pa zmian w handlu polsko-ukraińskim były na podobnym poziomie 
jak w wymianie Ukrainy z krajami UE. Niemniej wskazane tendencje 
spowodowały wzrost udziału Polski w ukraińskim handlu zagranicz-
nym. Jednocześnie istotnie spadało znaczenie Ukrainy jako partnera 
handlowego Polski.

Bardziej wyraźne potwierdzenie hipotezy widoczne jest w przy-
padku współpracy inwestycyjno-kapitałowej. Wartość zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich polskich firm na Ukrainie zmniejszała się 
wolniej niż ogólny spadek wartości takich inwestycji w tym kraju. Pa-
miętać jednak należy, że udział Polski w strukturze geograficznej za-
inwestowanego na Ukrainie kapitału był stosunkowo niewielki.

Interesujące zjawiska zachodziły w analizowanym okresie w handlu 
realizowanym przez osoby fizyczne. Rosnąca stale liczba przyjazdów 
i wartość wydatków obywateli Ukrainy w trakcie ich pobytu w Pol-
sce świadczyć mogą o znacznym potencjale rynku ukraińskiego dla 
oficjalnego polskiego eksportu i inwestycji. Uwaga to dotyczy przede 
wszystkim dóbr konsumpcyjnych.

Należy stwierdzić, że warunkami umożliwiającymi wykorzystanie 
możliwości rozwoju wymiany w najbliższych latach są stabilizacja sytu-
acji politycznej i gospodarki oraz konsekwentne reformy. Czynnikiem 
wpływającym pozytywnie na ocenę perspektyw rozwoju współpracy 
jest także pełna realizacja postanowień umowy stowarzyszeniowej 
z Unią Europejską. Jak zauważa jednak E. Kaliszuk, liberalizacja han-
dlu może doprowadzić w początkowych latach do wzrostu deficy-
tu handlowego Ukrainy. To z kolei powodować może dążenie strony 
ukraińskiej do stosowania instrumentów ochronnych41. 

Bibliografia
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Współpraca inwestycyjna, 

http://poland.mfa.gov.ua/pl/ukraine-pl/trade.
Dzyuma-Zaremba U., Handel towarami i usługami między Polską a Ukrainą 

– bariery i perspektywy, w: A. Lewandowska i in. (red.), Bariery polsko-
-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utwo-
rzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, „WSIiZ 
Working Papers”, no. 13, Rzeszów 2014.

41 E. Kaliszuk, dz.cyt., s. 49.

http://poland.mfa.gov.ua/pl/ukraine-pl/trade


263

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 14  (2016)  •  Zeszyt  5

Wpływ sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie na stosunki gospodarcze z Polską

Efekt Majdanu: polskie spółki straciły ponad 120 mln zł, http://www.gazeta-
prawna.pl/857130.

Główny Urząd Statystyczny, Obroty handlu zagranicznego ogółem i według 
krajów w okresie styczeń-sierpień 2015 r., http://stat.gov.pl/obszary-tema-
tyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-we-
dlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html.

Główny Urząd Statystyczny, Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą 
i Białorusią – wybrane aspekty, Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/z-prac-
-studialnych/powiazania-gospodarki-polskiej-z-rosja-ukraina-i-bialoru-
sia-wybrane-aspekty,5,1.html.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2014, 
Warszawa 2014.

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015, 
Warszawa 2015.

Główny Urząd Statystyczny, Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców 
w Polsce i Polaków za granicą w 2014 r., Warszawa–Rzeszów 2015.

Główny Urząd Statystyczny, Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców 
w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2015 roku, Warszawa–Rze-
szów 2015.

Iwański T., Gospodarka Ukrainy w cieniu wojny, „Komentarze OSW”, nr 148, 
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2014.

Iwański T., Załamanie handlu zagranicznego Ukrainy, „Analizy OSW”, Ośro-
dek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, http://www.osw.waw.pl/
print/23145. 

Kaliszuk E., Ukraina – uwikłanie między liberalizacją handlu a protekcjoni-
zmem, „Unia Europejska.pl”, 2015, nr 3, Instytut Badań Rynku, Konsump-
cji i Koniunktur.

Kaliszuk E., Ambroziak Ł., Błaszczuk M., Konsekwencje ustanowienia strefy 
wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą dla handlu towara-
mi między Polską a Ukrainą, w: I. Wiśniewska (red.), Konsekwencje dla 
Polski utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukra-
iną, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2009.

Kapiszewski J., Mayer B., Otto P., Bilans ukraiński: biznes się obronił, „Dzien-
nik Gazeta Prawna”, 2014, nr 119.

Ministerstwo Gospodarki, Ukraina. Informacja o stosunkach gospodarczych 
z Polską, http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2017_11_2015.doc.

Ministerstwo Gospodarki, Współpraca handlowa Polski z krajami WNP, 
w szczególności z Rosją, Ukrainą i Białorusią, Warszawa 2014, http://www.
me.gov.pl/files/upload/8437/DSA_ZAHZ_Wpółpraca%20handlowa%20
Polski%20z%20WNP_20140114_w_ost.pdf.

Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua.
Pater R., Dynamika i struktura ukraińskiej gospodarki (wybrane tendencje 

w ukraińskiej gospodarce), w: A. Lewandowska i in. (red.), Bariery polsko-
-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utwo-

http://www.gazetaprawna.pl/857130
http://www.gazetaprawna.pl/857130
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-i-ix-2015-r-,1,38.html
http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/powiazania-gospodarki-polskiej-z-rosja-ukraina-i-bialorusia-wybrane-aspekty,5,1.html
http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/powiazania-gospodarki-polskiej-z-rosja-ukraina-i-bialorusia-wybrane-aspekty,5,1.html
http://stat.gov.pl/z-prac-studialnych/powiazania-gospodarki-polskiej-z-rosja-ukraina-i-bialorusia-wybrane-aspekty,5,1.html
http://www.osw.waw.pl/print/23145
http://www.osw.waw.pl/print/23145
http://www.mg.gov.pl/files/KW%20Ukraina%2017_11_2015.doc
http://www.me.gov.pl/files/upload/8437/DSA_ZAHZ_Wpółpraca%20handlowa%20Polski%20z%20WNP_20140114_w_ost.pdf
http://www.me.gov.pl/files/upload/8437/DSA_ZAHZ_Wpółpraca%20handlowa%20Polski%20z%20WNP_20140114_w_ost.pdf
http://www.me.gov.pl/files/upload/8437/DSA_ZAHZ_Wpółpraca%20handlowa%20Polski%20z%20WNP_20140114_w_ost.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua


264

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  Rok 14  (2016)  •  Zeszyt  5

Jarosław Kuśpit

rzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, „WSIiZ 
Working Papers”, no. 13, Rzeszów 2014.

Petryk I., Relacje gospodarcze Ukrainy z zagranicą w latach 1991-2013, w: A. Le-
wandowska i in. (red.), Bariery polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej 
oraz perspektywy płynące z utworzenia strefy wolnego handlu między Unią 
Europejską a Ukrainą, „WSIiZ Working Papers”, no. 13, Rzeszów 2014.

Sobolewski P., Woźniak A., Wojna pogrąża polskie firmy, „Rzeczpospolita”, 
27.02.2015.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Przegląd ak-
tualności gospodarczych na Ukrainie, „Biuletyn Informacyjny”, 2016, nr 1, 
https://ukraine.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:271118.

http://www.bankier.pl/narzedzia/archiwum-kursow-walutowych?currency= 
UAH&start_dt=2013-11-18&end_dt=2015-11-04&set_date=-1&op=6.

http://zloty.ws/kurs/konwersja/usd/uah/. 

https://ukraine.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:271118
http://www.bankier.pl/narzedzia/archiwum-kursow-walutowych?currency=UAH&start_dt=2013-11-18&end_dt=2015-11-04&set_date=-1&op=6
http://www.bankier.pl/narzedzia/archiwum-kursow-walutowych?currency=UAH&start_dt=2013-11-18&end_dt=2015-11-04&set_date=-1&op=6
http://zloty.ws/kurs/konwersja/usd/uah/



